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Algemene gegevens
Gebouw id

19744247

Gebouweenheid id

19997517

Datum piaatsbezoek

02/03/2020

Referentlejaar bouw

1973

Beschermd volume(m^)

29.898

Infiitratiedebiet(m^/im^hil

Onbekend

Gemiddeide U-waarde gebouwschii(W/im^K))

137

Verklarende woordenlijst
beschermd volume

Het volume van alle ruimten die men v/enst te beschermen tegen warmteverlies naar
buiten, de grond en aangrenzende onverwarmde ruimten.

U-waarde

De U-waarde beschrijft de isoiatiewaarde van daken, muren,vensters

Hoe lager de

U-waarde, hoe beter de constructie isoleert
R-waarde

De warmteweerstand van een materlaallaag. Hoe groter de R-waarde, hoe beter de
materiaallaag isoleert

lambdawaarde

De warmtegeleidbaarheid van een materiaal. Hoe lager de lambdawaarde, hoe beter
het materiaal isoleert

spouw

Een laag in de constructie tussen twee andere materiaallagen die al dan niet (volledig)
gevuld is met isolatie of lucht
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Vensters en deuren
Deuren en poorten

3,5

van de deuren of poorten in de

gemeenschappeiijke ruimtes is onvoidoende

Vervang de niet-energiezuinige deuren of poorten door een
energiezuinig alternatief met sterk isolerende profielen.

geisoleerd.

Deuren en poorten

3.5

van de deuren of poorten in de

gemeenschappeiijke ruimtes is onvoidoende

Vervang de weinig energiezuinige deuren of poorten door
een energiezuinig alternatief met sterk isolerende profielen.

geTsoleerd.

Bij de vervanging van uw deuren, poorten of panelen kunt u het best streven naar een u-waarde van maximaal 2 W/im^K).
Kies daarom voor een deur of poort met sterk isolerende profielen en panelen. Als de deur glas bevat, kunt u het best kiezen
voor dubbele hoogrendementsbeglazing of drievoudige beglazing met een U-\«aarde van maximaal 10 W/lm^K).
Hoogstwaarschijniijk vervangt u uw buitenschrijnwerk maar een keer. Kies daarom meteen voor de meest energie-efficiente
opiossing,

Technische fiche van de vensters
De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

00
c

iS

>

■22

754

5 BO
c

c

:a>
t_

=
0)

O

X

9^
a.

O

In voorgevel
Ramen In Voorgevel W verticaal 1.123
lucht

In achtergevel

Ramen in Achtergev O verticaal

981

el Lucht

In linkergevel
Linkergevel Lucht-

N

verticaal

149

Z

verticaal

174

GL1

In rechtergevel

Rechtergevel Lucht
-GL1

&A

Energieprestatiecertiflcaat Leeuwerikenstraat 55. 300i Leuven i 20200720-ooo2293574-gd-i

lo /16

Muren
Muur(spouw)

1814 m2 van de spouwmuren is niet
Isoleer de spouwmuren.
geYsoleerd en 900
van de spouwmuren is
vermoedelijk te weinig gei'soieerd.

Muur

47
van de muren is vermoedelijk te
weinig geYsoleerd.

Plaats bijkomende isolatie.

BiJ de isolatie van de muren kunt u het best streven naar een u-waarde van maximaal 0.24 w/im'K). Dat komt overeen met
een isolatielaag van ongeveer 14 cm minerale wol, EPS of XPS (Ad = 0.035 W/(mK)) of 10 cm PUR of PIR (Ad = 0.023 W/(mK)). Als
u de isolatie tussen regelwerk plaatst. breng dan minstens 6 cm extra isolatie aan.
Hoogstwaarschijnlijk renoveert u uw muren maar een keer grondig. Isoleer daarom meteen maximaal. De energiedoelstelling
van 0.24 W/lm^K) vormt de basis, maar u kunt altijd streven naar beter.
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VIoeren
VIoer boven kelder of buiten

1192

van de vIoer is niet ge'isoleerd.

Plaats isolatie.

Vioer op voile grond
72

van de vlcer op volte grond isoleeit

Overweeg bij een grondige renovatie om bijkomende isolatie

te plaatsen.
vermoedelijk redelijk goed. Bij viceren op
voile grond kunnen de warmteverliezen
redelijk beperkt zijn. zelfs als er maar weinig
isolatie aanwezig is. Deze vioer voldoet
echter nog niet aan de energiedoeisteliing.

Bij de isolatie van uw vIoeren kunt u het best streven naar een U-vwaarde van maximaal 0.24 W/lm^K). Bij een vioer boven
een kelder komt dat overeen met een isolatielaag van ongeveer 10 cm minerale wol (\i = 0.040 w/lmK)) of 7 cm gespoten PUR
of PIR (Ad = 0,030 W/{mK)). Omdat de warmteverliezen naar de grond beperkt zijn. hoeft de isolatielaag in vIoeren op voile
grond iets minder dik te zijn.

Hoogstwaarschijniijk renoveert u uw vloerlen) maar een keer grondig. Isoleer daarom meteen maximaal. De
energiedoeisteliing van 0.24 W/fm^K) vormt de basis, maar u kunt altijd streven naar beter.
Technische fiche van de vIoeren

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.
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Verlichting
Proficiat! De gemeenschappelijke ruimtes worden verlicht door effidente LED-verlichting. Ook is er een
automatische regeiing ifv aan- of afwezlgheidsdetectie aanwezig.

Technische fiche van de verlichtingsinstallaties

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.
Z1

0
Aandeel in oppervlak
Lichtbron en regeiing

Type iichtbron

LED-verlichting

Aan- of afiivezigheidsregeling Automatische aan- of afwezigheidsdetectie
Daglichtregeling

Geen of onbekend type
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Overige installaties (collectief)
Sanitair warm water

Het gebouw beschikt over een collectieve installatie voor sanitair warm water. Overweeg cm een zonneboiler of

'

warmtepompboiler te plaatsen en de installatie hierop aan te sluiten. Zo wordt energie bespaard.
SWW1

Bestemmlng
Opwekking
Soort

Gekoppeld aan rulmteverwarming
Energiedrager
Type toestel
Referentiejaar fabiicage
Energleiabel
Opslag

collectief

ja. aan rvi
andere

Aantal voorraadvaten

Aantal(woonleenheden
Volume (I)
Omtrek(m)

Hoogte(m)
Isolatle
Label

Opwekker en voorraadvat een geheel
Distrlbutie

Type leldingen
Lengte leldingen(m)
Isolatle leldingen
Aantal(woonleenheden op leldingen

circulatieleiding
aanwezig
125

Ventilatie
Het gebouw beschikt niet over een collectief ventilatiesysteem. Bekijk of de individuele (woonleenheden over
ventilatievoorzieningen beschikken. Een goede ventilatie is immers noodzakelijk om een gezond binnenklimaat te
garanderen.
Type ventilatie

geen

Koeling
Q

Vermijd de plaatsing van een koelinstallatie, want die verbruikt veel energie.

Koelinstallatie

afwezig

