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rechtsvorm Beslotenvennootschapmetbeperkteaansprakelijkheid
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handtekening:

Dit certificaat is geldig tot en met 2111112028.



JA

H
m
m

energieprestatie- en binnenklimaateisen.

Het E-peilvoldoet.

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

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

n vloeren n muren I vensters n Oat I andere constructiedelen
en cotrtructiedelen van gemeenschappeliike

Er is voldaan aan de ventilatievereisten.

Het risico op oververhitting is beperkt.

De netto-energiebehoefte voor veruarming voldoet.

Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie.

andere karakteristieken van de EPB-eenheid
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karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik volgens de conventionele methode:

bruto vloeroppervlakte:

jaarlijkse netto-energiebehoefre voor verwarming per eenheid vloeroppervlakte:

n en en aanbevelin en van de versla

5052.86 kwh
77.79 m2

10.14 kWh/m'z

r

voor een g ge g ragru

De energieprestatie en het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbruik zijn berekend op basis van een standaardklimaat en een
standaardgebruik. Uw energiefactuur wordt echter ook beïnvloed door het aantal gebíuikers, de gebruiksuren, uw elektrische toestellen
en de manier waarop u omspringt met energie.
Tips om uw energieverbruik te verminderen vindt u op de website www.enerqiesparen.be

woordverklaring

Energieprestatie- en binnenklimaateisen
De Vlaamse energieprestatieregelgeving legt eisen op aan de energieprestatie, de thermische isolatie en het binnenklimaat van
gebouwen of gebouwdelen. De energieprestatie wordt uitgedrukt in een E-peil. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw is.
Het K-peil is de maat voor het globale isolatiepeil van het gebouw. De U- en R-waarden geven weeÍ hoe goed de vloeren, de muren, de
ramen, de daken en plafonds geïsoleerd zijn. Om een goed binnenklimaat te creëren, zijn minimale ventilatievoozieningen vereist.
Daarnaast wordt ook het risico op oververhitting ingeschat. Oververhitting kan immers aanleiding geven tot het plaatsen van een
energieverslindende airconditioninginstallatie.

Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik
Het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbruik is de hoeveelheid primaire energie die gedurende een jaar nodig is voor de
venruarming, de productie van warm water, de ventilatie en de koeling van een gebouw of gebouwdeel. Het wordt berekend op basis
van de eigenschappen (compactheid, thermische isolatie en luchtdichtheid) en de installaties van een gebouw. Bij de berekening wordt
uitgegaan van een standaardklimaat en een standaardgebruik.
Het primaire energieverbruik drukt uit hoeveel energie uit fossiele brandstoffen verbruikt wordt door de gebouwinstallaties. Voor
aardgas en stookolie is de omrekenfactor naar primaire energie gelijk aan 1. Voor elektriciteit is die factor 2,5. Bij elektriciteit wordt níet
alleen rekening gehouden met de energie die verbruikt wordt in het gebouw, maar ook met de ênergie die verloren gaat bij de productie
en bij het transport (ongeveer 60%). Voor één eenheid elektriciteit bij de gebruiker is er ongeveer 2,5 keer zoveel energie nodig in de
vorm van steenkool of aardgas.

BEN
BEN staat voor bijna-energieneutraal. Bouwen volgens de BEN-principes wordt vanaÍ 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in
Vlaanderen, in heel Europa zelfs. BEN-bouwen is vandaag al de slimste keuze, meer informatie via www.energiesparen.be/BEN

BENOveren
BENOveren is BEter reNOveren dan gebruikelijk is. Met hogere ambities op het vlak van energieprestaties, goed
deskundig advies, zodat de verschillende renovatiestappen in de meest logische volgorde worden uitgevoerd, en
renovatiestappen haalbaar blijven. Meer informatie via www.energiesparen,be/ikBENOveer
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EPB-aangifte: hoofdformulier VEA/EPB-A-01

Naam gebouw:

Naam EPB-eenheid:

Aard van de werkzaamheden:

Bestemming:

Nieuw gecreëerd beschermd volume:

Verbouwd beschermd volume:

Het jaarlijks primair energieverbruik per eenheid vloeroppervlakte

Datum: I I

Cores Development - Blok 82 - Kern 2

Nieuwbouw appartement - B2-2.3 - Hendrik van Veldekesingel 35..
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