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energieprestatie- en bi nnenklimaateisen.

Het E-peilvoldoet.

Het K-peil van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet.

Alle constructiedelen voldoen aan dê maximale U-waarden oÍ de minimale R-waarden.

De volgende constructiedelen voldoen NIET aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:

I Uoáren n muren fj vensters n Oaf I andere constructiedelen
enconstnrcliodêlm van gêmsensdrspp€liiks

Er is voldaan aan de ventilatievereisten.

Het risico op oververhitting is beperkt.

De netto-energiebehoefte voor vêrwarm ing voldoet.

Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie.

andere karakteristieken van de EPB-eenheid

NEEN

karakteristiek jaarlijks primair energieveÍbruik volgens de conventionele methode:

bruto vloeroppervlaKe:
jaarliJkse netto-energiebehoefte voor venvarming per eenheid vloeroppeÍvlakte:
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10364.08 k\ /h

{6í.í0 m2

16.45 kwty'm?

De energieprestatie en het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbruik zijn berekend op basis van een standaardklimeat en een

itanOaaiOg'eUruik. Uw energieÍactuur worclt ech-ter ook beÍnvloed door het aantal gebruikers, de gebruiksuren, uw êlêktÍische toestellen

en de maniêr waarop u omspÍingt met eneÍgie.
ïpS Om uw energieverbruik te verminderen vindt u Op de webSite 'frÏwv eflêrsresparên sè

woordverklaring

EnerglBprcciltle- on blnnenldlmaaloleon
óe Vf-aaiÀe.ánerglepíêstatieregelgeving legÊ eisen,sp aan de energieprestatie,.de theÍmiÊche lsolatie en'hêt binnenkllmaat van

óJ6Àuwàn ót gediÍtïdeieí. Oà'eËrg;efreitaUe 
',vord1 

uitgedrukt in-een E-peil. Hoe lager het E-peil, f oe energlgzuÍniger het gebouw ís.

Éet K-peil le d; maat voor net gtoUató liolatiepeil van hetlebouiv. De U- en R"waarden gevên wecr hoe..gqed dè vloêren, dè Ínuren' de

rar"n, Oá Oaf,en en plafonds j'ersoleerd zijn.'Om een goeï'bhnenkllïaat te creëren, z[n minlmale ventllaÍevoorzieningen vêreist'

DaamaastworcÍt ook het risndop oververtiitting,lngeschat Oververhitting l€n,lmmers aanleíding gêvén tot.het'plaatsen van êen

energieverslindende alrcoÍdltionlnglnstallatie.

Karrklrrlstleklaarlilks prlmalr energleveÍbrulk
Het faàfderistióke ia'ar{lee pdmare áergieverbruik is de hoeveelheid pÍimairê energie die gedurênde.êen JaEr nodlg is vgor {e
vJrwarming, 6!.prlbucti'e van warm waterlde ventilatie en de ko€ling _vàn _een 

g9b9uw9f gêbouwdeel. Het wordtberekend op basis 
_

,án Ce ágïticfiappen (compactneid, thermische isolatie en lucildíóheid) en de installaties van'een gebouw. B[ de berekenlng wordt

uitgegaan van eên standaardklimaat en eên standaardgg9ruit. 
.

ftàï pïimairEènergieverbruik drukt ull hoeveel energh tit Íosslele brandstofien verbruÍkt wordl door de geb^otttrulnstallaUee. Voor
aaóas án sioo*ótiê ls dê omrekenfactor naar primáíre energle gêlijk aan 1. Voor êleldÍiciteil is die faclor 2,5. Bij eloktricitêit'wordt'nlet

á1ee'n rekening gehouden met de energie dle vêrbruild wordt in het gebouw, maar ook met de energiË diê verloÍen gaat bij de'productiê

àn Oll tret tranóóri (ongeveer 60%). Vd'.oÍ één eenheid êlektriciteit b[ de gebruiker ls er ongeveér 2,5 keerzoveel energie nodlg ln de

vorm van 8iË€nltool,oÍ aadgas.

BEII
áÈN Etaat roor bilna€neÍgiêneutÍaal. Eorruen volgêns cte BEA{.principes wordt vanaÍ2021 dê st?nddard Vpoi niguwbottwwoniggen in

Maanderen, in treet guropázeÍfs. BENóouwen ts vandaag al de slimete l<eLee, meer iníorqatie htp.Íett.bËrBEta

BENolrsren
ÉÈf.fóveren.ts BEter reNOveren,dan gêbrulkelilk is. Mel hogeÊ ambities op,hêt vlak van eneigiepreslatles, goed geplafld en mel
deslundig advies, zodal de verschillenrte renovatiestappen ln de mee$t loglsche_votgordê worden'uiQevoerd, en ook latere

renovatíeótrappen haalbaarblliven. Meer lnformatie via *tu.enêÍgletpattn.borikEEl{Oveor

Enkele schildelen van de gemeenschappelijke delen (o.a. trapslede, muur en deur naar keldertrap) voldoen niet aan de.'
U-max/R-min-eisen. Deze schildelen hebben een heel beperkte oppervlakte ten opzichte van het geheel.


