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De energiesore op het energieprestatieceÉifiGat wordt verltregen dotr het kackteristieke jaarlijk* primaire energievsbuik te delen door

d€ bruikbaÍe vl@roppervlakte,

Het kaÍakteristieke jaarlijkse primaire energieverbruik (kwh/jaar) is de hoffelheid primaire eneÍgie die gedurende één jaar nodig is voor de
vewarming, de aanmaak van sanitair warm water, de ventilatie en de koeling van de woning. Eventuele bijdÍagen van zonneboile6 en

zonnepanelen worden in mindering gebEát,

Het wordt berekend op basis van een stand@rdklimaat en en sfdndaardgebruik, Dit betektrt dat er alleen reksing wordt gehouden met de

kaËkteristieken van de woning s niet met het !€bruik van de woning. Het lcrakteristieke jaarlijke primaire energiewóruik stemt daard@r

niet wereen met het werkelijke energieveÍbruik, maar laat toe om het eneruiweóruik van woning€n op ftn objedirye manier te vergeliiken.

Het primaire energieverbruik drukt uit h€vel eneBie uit fosiele brandstoffen (aardgas, st@kolie of steenkool) gebruikt wordt door de
gebouwinstallaties. Voor elektrische installati6 brêngt dat een belangrijk bijkomend v€Echil teweeg met het werkelijke energieverbruik

omdat er niet aileen rekening rcrdt gehouden met de sergie die verbruikt wordt in de woning, maar @k met de energie die verloren gaat

bij de prcductie en heÈ transpoÉ van de elekbiciteil Voor één eenheid elekbiciteit bij de gebruiker is 2,5 keer zovel energie nodig in de

vorm van aardg6, stookolie of steflkool.

vrijtekeningsbeding
De aanbewlingen op het energieprestatiff€rtificat zijn standaardaanbryelingen, die dmr de sftware gegenereerd woÍden op basis van de

invosgegryens van de eneÍgledskundige volgens een d@r de Vlaams oveóeid vastgelegde werlwijze.

Mogelijk zijn en aantal standaardaanbwelingen praktish niet uitvoeóar of risiGvol. Soms zijn bij de uituosing aanvullende anbsdingfl
nodig om de kwaliteit van het binnênmilieu of het comiort te behouden of te verbeteren. Verder ondeízoek dmr een adviseur, archited,
insbilateur of aannemer is in smmige gevallen vereisL De opslelleÍ kan niet aansprakellik gsteld worden v@r de sóade die ffitstaat als de

g€dvi*rde anb€velingen zonder nads ondez@k of ondskundig uitgev@rd worden.

De energiedeskundige kan bijkomende opmeÍkingen of aanbevelingen aan de standaardaanbevelingen toevoegen. U vindt die onde.
'Aanbwelingq en opmskingen van de energied6kundige'.

Energiewinstên en subsidies voor energiebesparende maatregelên

Infomatie wer energiewinsten, subsidi6 of andere financiële vmrdelen visdt u op M.energiesparen.be
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Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie van de buitenmuren

Aanbsêling: als de bultonmorcn niet of onvoldMdê geïsoled zijB, ondezoek dê mogelijkheid om de buitênmurcn
bU de uitvcrinE van eên gffidige rcnoEti€ (bijkomild) te isolsen

Van 165,6 m2 buitenmuur zijn de eig€r6dËppen %n de ielatie mbeksd.

VeÍder (desÈucfleD
buibnmum niet of

ondffioek mar de onbekende lnreryegwens & evoircle
swldende qelsolesd zljn, Ël het trergi#rbruik vermlnd€ren door (bijkmsd) te isolsen.

Es energieulnige bultef,muur heet efl U-waarde die kleiner is dan 0,6 WmzK.

Écra verbetêringen door milieovriendelijke energieproductie

Alleen als de woning voldmnde gei'mlerd is of grondige verbouwingsïerkzaamheden gepland zijf,, is het zinvol om hernleuwbare

energiebronnen of wamtekrachtkoppeling ln te z€tten, Meer infotmatie over onder anderê zonnepanelen, energie uit biomassa of
uamteponpen vindt u op de website van het Vlaaro Ênsgl8gmtsdap : M.sergiesparen,b€

Tips voor een go€d gebruikersgedraS

De enêígiêscoíe en het karakterlstieke iaaÍlÍkse primalre energieverbruik zijn berekmd op b6is van eên standaaÍdklimaat en een

sendaàgeUrult. ttet wskelijke ensgiffirbruik rcrdt edrter mk beiilled d@r de gebruikss en de mnis marcp wotdt omgesprcngen

met ssgie. Op de website M.ere1gi6parm.be/#rgiepÍestatiertificaat vindt u tips wr en ged gebruiksgedÉg.
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fnvoergegevêns van de energiedeskundige

De wlgende kaEkteristjeken van de woning zijn door de energiedeskundige in de soft\ryare ingryoerd. De werkwijze om de invoergegwens te
bepalen, is vastgelegd door de Vlaamse overheid. De energiedeskundige mag zich enkel baseren op zjjn vaststellingen tijdens het
plaatsbez@k en op wentuele bewijsstukken, die rcldoen aan de v@Naarden die de Vhams overheid heeft opg€legd, Op basis van dse
invoergegevens berekent de $ftware de energiscore en word€n de standaardaanbevelingen opgesteld. De software gaêt bij onbekendê
invoerqeg*ens uit van aannamery onder meer op basjs van het (veÍ)bouw- offabricgejaar,

Meer inforotie over de werkwijze, de bewijstukken en de v@ruaarden vindt u op w,energi*paren.b€/energiepÍestatitrertífiGat,
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