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Overzi(ht woningkenmerken

Gevelisolatie Gevel niet extra geisoleerd

Vloerisolatie Vioer niet extra geisoleerd

Aparte warmtapwatervoorziening 6een apart toestel

Wilt u besparen op uw energierekening? overweeg dan de volgende mogeliike maatretelen:

9. Ventilatie Mechanische afzuiging

voeren. U kunt hieruit dus een keuze maken.

Dit energielabel is aÍgegeven door Rijk5dienst voor ondernemend Nederland.
Dit energielabel kunt u àltiid verifiéren op m.energielabelvooruoningen.nl of M.eneÍgielahel.nll[oningen/zoek-je-energielabef .

Disclainrer

kosteneffectiefzijn ofdit naar vemchting binnen de geldigheidsdurrvan het energielabei worden, gebaseerd op een gemiddeid energiegebruik van de woning.
Als uw gebmik alwijkt van het gemiddeld gebruik kunnen de terugverdientijden zoals verrreid op dit energielabel afiroijken.

Goedgekeurd door:

Naam
Ëxamennummer
KvK nummer

Mark Konings
4801
17z8,z4o

Afgegeven conform de regelin g energieprestatie
gebouwen, welke onderdeel is van de Europese richtlijn EPBD



Hieronder ziet u in één handig overzicht voor uw woninggpe, de eenmolige kosten, de joarlijkse besparingen en

ter ugver dientijd v an de ener gi ebespar en de ma atr egelen.

De getdlcn dia getoemd uroÍdefi ziin afiueel @ hat moment lran dc EgistÍetiGdaurm van het energielabel. VooÍ m€€r informatie oyel fiuete ggcrrens ga

ln het overzi(ht staan alle maatregelen, dus niet alleen de maatregelen die op het voorblad zifn geadviseerd.

Energiebesparende maatregel Jaarlijkse
besparing

Eenmalige
kosten

Terugverdientijd Rendement

Zonneboi ler

Vervanging enkel glas door HR++ glas

De besparingen zijn berekend voor een drie persoons huishouden in een tussenwoning van gemiddelde afmeting in Nederland met een HR-(ombiketel en waarrn

genoemde maatregelen nog niet toegepast zijn. Uw stookgedrag is van invloed op de werkelijke besparing die u realiseert na het nemen van de maatregelen. Als u nu

al weinig verwarmt is de besparing lager dan aangegeven (en andersom). U kan de verschillende besparingen bij elkaar optellen, behalve de besparing van de HR-

ketel omdat die afhankelijk is van de mate van isolatie.
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Biilage bij het energielabel

De besparingsmogeliikheden die genoemd worden op dit energielabel ziin maatregelen die op dit moment in de meeste gevallen kosteneÍfectief zijn of dit

binnen de geldigheidsduur van het energielabel kunnen worden, Hieronder vindt u meer informatie over àlle maatregelen, dus niet alleen de maatregelen die

op het voorblad ziin geadviseerd.

(Extra) isolàtie van uw begane grondvloer

Huizen met vloerisolatie verliezen mindeÍ warmte, waardoor de ketel

minder hard hoeft te stoken. Zorg voor een goede isolatiewaarde van de

vloerconstructie nà isolatie (zogeheten Rc-waarde). Aanbeveling voor een

bestaande woning is een isolatiewaarde van Rc > 2,5 m2Kl/V. Het

Íendement van vloerisolatie is vergeliikbaar met een rente van acht procent

op een spaarrekening. Meer lnfo

(Extra) isolatie van uw dak

Huizen met dàkrsolatie verliezen minder warmte, waardoor de ketel minder

hard hoeft te stoken. Aanbeveling voor de bestaande bouw is een

isolatiewaarde van Rc > 2,5 mzKrA,V. Het rendement van dakrsolatie is

vergelijkbaar met een rente van 9 procent op een spaarrekening. Me€r lnfo

(Extra) isolatie van uw buitenmuren

Huizen met gevelisolatie verliezen minder warmte. waardoor de ketel

minder hard hoeft te stoken. Spouwmuurisolatie is de meest voordelige

vorm vàn isolatie. Het rendement van spouwmuurisolatie is vergelrjkbaar

met een rente van 12 procent op een Spaarrekening.]e bespaart nog meer

als je spouwmuurisolatie rombineert met isolatie aan de buitenziide of de

(voorzetwànd). Aanbeveling voor de bestaande

bouw is een isolatiewaarde vàn Rc à 2,5 mzKÀ,V. Meer lnfo

HR++ glas in de woonruimte(s) en in de slaapruimte(s)

Huizen met isolerend glas verliezen minder warmte, waardoor de ketel

minder hard hoeft te stoken. Aanbeveling is glas met een isolatiewaarde

van U < r,z Wm2K, dit komt overeen met HR++ glas in leeíruimte(s) en

slaapruimte(s). Het rendement van HR++ isolatieglàs is vergelijkbaar met

een rente van 7 pÍorent op een spaarrekening. Meer lnfo

Een HRroT-ketel voor de verwarming van uw woning (en warm tàpwàter)

Met een zuinige combiketel voor cv en warm tapwater, zoals een HR-ro7

combiketel, kan het gàsverbruik flink dalen. Heb je nog een oudere

combiketel of conventioneel rendement (tR-ketel)? Dan bespaar je op

jaarbasis ruim 5oo eurö (aan energiekosten en onderhoud) alsje een HR-ro7

comblketel aanschaft. Daar staat tegenover dat je eenmalig zo'n 2.ioo euro

moet uitgeven (zie de tàbel). Meer lnfo

Een warmtepomp voor de verwarming van uw woning

Wàrmtepompen halen met een warmtewisselaar warmt€ uit de

onuitputteliike bronnen lurht, bodem of grondwater en ze hebben een zeer

hoog rendement. Het netto rendement van huidige elektrische

warmtepompen ligt op 160 tot 2oo pro(ent voor verwarm'ng, en 80 tot r4o

pro(ent voor warm waler. Dat is hoger dan het rendement van een

gasgestookte HR-r07 ketel. Hierbij is het elektri(iteitsgebruik voor de

warmtepomp meegewogen. Meer lnfo

Een zonneboiler voor het verwarmen ven uw tapweter

Een zonneboiler bespaart ongeveer 50 procent op de kosten voor warm

water. Een huishouden van vier personen met een zonneboiler en hr-

combiketel (als naverwarmer) bespaaÍt daaÍmee zo'n zro m5 gas, ofwel r4o

euro per jaar aan gaskosten (prilspeil 2o't4lzo15)- Daarvan blijft r1o euro

over als de elektriciteitskosten voor de pomp (zo'n 25 euro voor rirca roo

kWh verbruik) en onderhoudskosten (ro euro per jaa0 betaald zijn. Heeft

het huishouden nu een elektrisrhe boiler, dan is de besparing hoger:

gemiddeld j7o euÍo per jaar minder elektÍiciteitskosten (zo'n r.6oo kWh).

Het is namelijk duurder om water te verwarmen met stroom dan met gas.

Een zonneboilercombi bespaart in beide gevallen nog zo'n 75 mr gas (ruim

50 euro) per jaar extra, omdat die ook energie bespaart op verwarming.

Meer lnfo

Zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit

De pri.jzen van zonnepanelen dalen gestaag, door technische ontwikke-

lingen en schaalvergroting. Een zonnepanelensysteem van 6 panelen kost

inclusief omvormer en installati€ ongeveer 3.ooo euro (prijspeil oktober

2orq). Het rendement van een investering in zonnepanelen is vergelijkbaar

met een rente van 6 procent op een spaarrekening. Meer lnío

Voor een aanbouw of groorschalige renovàtie ziin er nog aanvullende eisen

voor de isolatiewaarden. Een ingrijpende renovatie houdt in dat meer dan

25 procent van de oppervlakte van de gebouwschil vernieuwd, veranderd of

vergroot wordt. De eisen aan isolatiewaarden zijn:

. Vloerisolatie moet een waarde hebben van R( à j,5 m2KA,V.

. Dakisolatie moet een waaÍde hebben van R. à 6,0 mzKIÀ/.

' Gevelisolatie moet een waarde hebben van Rc > 4,5 m2KIX.

. HR++ glas in leefruimte(s) en slaapruimte(s) moet een isolatiewaarde

hebben van U s r,z W/m'zK, dit komt overeen met HR++ glas in leefruimte(s)

en slàapruimte(s).

Door toepassing van een HR-ro7 ketel, een HR combi-ketel of een

warmtepomp wordt voldaan aan de installatie-eisen van een grootsrhalige

renovatie.

NB: de opgegeven rendeme[ten zt)n doot Miheu C€ntroo] berehend nel de Stondaafi

Rehenmethode Rendementen. De uithomst van de Stlfrdaotd Rekenmethode Rendementen is dire(t

tevergeliihen mel de renle op een spoorrekening. Meer lnío


