e n e rgU i e p restati

ece rtifi ca at

bestaand gebouw met woonfunctie
certificaatnummer 2O12O605-qrO1Í36242-OdXrOOO3-6

straat

Windmolenstraat

bus

nummer 2
postnummer

3582

8

gemeente Beringen

bestemming appaÉement

tvr
softr,rrareversie

1.3.3

berekend energieverbruik (kWh I m2)=

191
de schaal wordt het
Het berekende energieverbruik is een inschatting van de energiezuinigheid van het appartement. Op
gebouwen met woonfunctie'
bestaande
van
alle
eneigieveóruík
het
met
vergelekeri
van-het
appártement
energieverbruik

191

W
50

100

300

150

niet energiezuinig

zeer energiezuinig

hoge eneÍgiekosten

lage energiekosten

energiedeskundige
rechtsrrorm BVBA

voomaam filiP

straat

KBO-nr. 0452386224

firma BAMMEI{S FILIP
achternaam bammens

Molenweg

postnummer 3520

gemeente Zonhoven

België
Ik verklaar dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijkheid'

datum: O5-06-2012
handtekening:

-*"*:"

erkenningscode EFO9171

í-a7

bus 1

e n e rg i e P restati

ece rtifi caat

bestaand gebouw met woonfunctie

certificaatnummer 2O12O605-(XD1136242-OÍF(XFO3-6

straat
postnummer

nummer 2

Windmolenstraat

3582

bus 8

gemeente Beringen
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energieverlies langs muren, daken, vloeren,
vensters en deuren
energieverl ies via de verwarmingsinstallatie

Impact oP het milieu
-cgl-emissie

Wat kunt u doen om het energieverbruik te verminderen?
renovatie'
Isoleer de vloer bij de uitvoering van een grondige
buitenmuren
de
2. Isoleer
vensters als deze nog niet aanwezlg ls'
3. Plaats zonwering aan de buitenzijde van de

l.

ieprcd uctie
Extra verbehringen door milieuvriendelijke energ

van een woning te

om op een.kosteneffectieve manier het energieverbruik
om
De hierboven vermelde suggesties zíjn basismaatregelen
uerbouwingswerkzaamheden.gepland ziin, is het zinvol

g"iro"lË.;o is oiironoige
verminderen. Alleen als dà woning voldoende
energie uit
in 1" tltten. N"er. inro*átie over onder andere zonnepanelen'
hernieuwbare energiebronnen of warmtekracrrttopóJing
biomassaofwarmtepompenvindtuopdewebsiteuunh"t-Vluu''Energieagentschap:www.energiesparen.be.

Premies en fiscale aftrek

daarover vindt u op
fiscare aftrek verkrijgen. Meer gedetailleerde informatie
voor bepaalde werkzaamheden kunt u premies of
www.energiesParen.be
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Beschrijving van het gebouw en de installaties
bouwjaar

2005

bouwjaar verwarmingsinstallatie

2005

aantal appartementen
beschermd volume

260 m3

bruikbare vloeropPervlakte

104 m2

karaKeristiek jaarlijks primair energieverbruik

19.863 kwh

Aanbevelingen votrr de verbetering van de isolatie
l.Maatregel:IsoleerdevloerbijdeuiWoeE!;rgvaneengrondigerenovatie'

als er nog geen

grondige renovatie
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2, Maatregel: Isoleer de buitenmuren'
van een grondige renovatie bij
geïsoleerd. Isoleer de buitenmuren bij de uiwoering
De buitenmuren van uw woning zijn niet of matig
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voorkeur aan de buitenzijde van de dragende

Aanbevelingen voor de verbetering van de installatie

Aanbevelingen vtxtr sanitair warm water

Aanbevelingen voor koeling
van de vensters als deze nog niet aanwezig is'
3. Maatregel: Plaats zonwering aan de buitenzijde
van de
in de zomer groot. Plaats zonwering aan de buitenzijde
kans op oververhitting
In de woning is een koelinstallatie aanwezig of is de
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vensters aan de zuid-, oost-,
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