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EPB-ADVIESRAPPORT 
2017-226_PICARD 

 

 
 

BOUWHEER 

Naam : Dhr. en Mevr. JANS-PICARD Timothy en Nele 

Adres : Aniciuspark 8 bus 12 

 B-3700 TONGEREN 

Tel.: +32(0)471 80 85 78 

e-mail : nelerunepicard@hotmail.com / janstimothy@outlook.com  

 

 

BOUWPLAATS  

Project : Bouwen van een eengezinswoning 

Adres : Hoogveldstraat z/n 

 B-3700 Koninksem (Tongeren) 

mailto:nelerunepicard@hotmail.com
mailto:janstimothy@outlook.com
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1. BOUWKUNDIGE GEGEVENS 

GEBOUWINFORMATIE 

Type : ééngezinswoning (open bebouwing) 

 

Verliesoppervlakte : 508,74 m² 

Beschermd volume : 591,20 m³ 

Compactheid : 1,16 

Bruto vloeroppervlakte : 197,18 m² 

Constructietype : halfzwaar 

 

Aanvraag vergunning : 15/06/2017 

 

Berekeningswijze : optie B – methode van de EPB-aanvaarde bouwknopen 

 

Energetisch 3D-model t.b.v oppervlakte- en volumeberekening : 

 

       

NIET AANVAARDBARE EPB-BOUWKNOPEN 

Volgende EPB-bouwknopen worden als ‘niet aanvaard’ in de berekening ingegeven : 

- Lijnvormige bouwknopen : 
o Stenen dorpels onder ramen tot op de vloer en deuren  

- Lijnvormige bouwknopen : 

o Stalen lateien in het metselwerk > 1,50m boven raam- en/of deuropeningen 

- Puntvormide bouwknopen : 

o Stalen kolom doorheen de vloerisolatie wordt niet ingerekend gezien op volle grond. 

BELANGRIJK : 

Bouwknopen tellen mee in de berekening van het K-peil (een waarde die de graad van isolatie aanduidt). Een 

bouwknoop in een gebouw is een plaats waar zich een eventueel extra warmteverlies kan voordoen. We maken een 

onderscheid tussen aanvaarde en niet-aanvaarde bouwknopen. 

Ter staving van de bouwknopen dient de architect van alle EPB-aanvaarde bouwknopen een detailtekening af te 

leveren. De uitvoeringsdetails moeten overeenstemmen met de voorgeschreven materialen (in de EPB- 

voorafberekening). Indien geen detailtekeningen afgeleverd worden, dienen alle aanvaarde bouwknopen te worden 

ingerekend met waarde bij ontstentenis. Voor niet-aanvaarde bouwknopen hoeft men niets te doen. 

VERLIESOPPERVLAKTEN 

Buitenmuur baksteen in buitenomgeving ( U = 0,17 < Umax = 0,24 W/m².K) 

- Gevelmetselwerkuit baksteen : 9cm 

- Matig geventileerde spouw : 2cm 

- Spouwisolatie RECTICEL Eurowall PUR : 12cm 

- Binnenmetselwerk Porotherm Thermobrick : 14cm 

- Pleisterwerk : 1,5cm 

Buitenmuur beplating in buitenomgeving ( U = 0,18 < Umax = 0,24 W/m².K) 

- Buitenbekleding (ROCKPANEL) : / 
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- Sterk geventileerde luchtlaag : / 

- Spouwisolatie RECTICEL Eurowall PUR : 12cm 

- Binnenmetselwerk Porotherm Thermobrick : 14cm 

- Pleisterwerk : 1,5cm 

Kelderwand (U = 0,22 < Umax = 0,24 W/m².K) 

- Keldermetselwerk holle betonblokken : 14cm 

- Spouwisolatie ISOVER RW : 6cm 

- Binnenmetselwerk holle betonblokken : 14cm 

Vloer op volle grond (U = 0,18 < Umax = 0,24 W/m².K) 

- Gewapend beton : 30cm 

- In situ gespoten PUR Nestaan BV/SD382/28 12cm 

- Cementgebonden dekvloer (gewapend) : 8.5cm 

- Vloerafwerking tegels : 1.5cm 

Vloer op kelder (U = 0,12 < Umax = 0,24 W/m².K) 

- Ruwe platen van zwaar beton (holle welfsels) : 12cm 

- Gewapende druklaag : 6cm 

- In situ gespoten PUR Nestaan BV/SD382/28 10cm 

- Cementgebonden dekvloer (gewapend) : 8.5cm 

- Vloerafwerking tegels : 1.5cm 

Vloer boven buitenomgeving t.h.v. carport ( U = 0,21 < Umax = 0,30 W/m².K) 

- Baksteenstrips 2cm 

- Isolatie EPS E-board : 12cm 

- Gewapend zwaar beton (breedvloerplaat) : 18cm  

- In situ gespoten PUR Nestaan BV/SD382/28 6cm 

- Cementgebonden dekvloer (gewapend) : 7.5cm 

- Vloerafwerking tegels : 1.5cm 

Plat dak ( U = 0,13 < Umax = 0,24 W/m².K) 

- Rubber (EPDM) : /  

- Isolatie RECTICEL Eurothane Silver PUR : 8cm 

- Isolatie RECTICEL Eurothane Silver PUR : 8cm 

- Bitumenmembraan (dampscherm) : / 

- Ongewapend zwaar beton (uitvulling) : 8cm 

- Gewapend zwaar beton (druklaag) : 6cm 

- Ruwe platen van zwaar beton (holle welfsels) : 12cm 

- Pleisterwerk : 1,5cm 

Beglaasd Buitenschrijnwerk (Uw gemiddeld  = 1,48 <  1,50 W/m².K)  Uw-waarden aan te tonen door raamconstructeur ! 

- Aluminium thermisch onderbroken profiel : Uf = 1,80 W/m².K 

- Verbeterd isolerende beglazing :   Ug = 1,0 W/m².K 

  g-waarde = 0,50 

- Alle beglazing voorzien van thermisch verbeterde afstandshouders 

- Alle beglazing voorzien van een coating 

Opaak Buitenschrijnwerk (Uw gemiddeld  = 1,90 <  2,00 W/m².K)  Uw-waarden aan te tonen door raamconstructeur ! 

- Aluminium thermisch onderbroken profiel : Uf = 1,80 W/m².K 

- Alle vulpanelen voorzien van thermisch verbeterde afstandshouders 

BELANGRIJK : 

Wij raden U aan om (isolatie)materialen aan te wenden die U kan vinden op de site www.epbd.be.  Indien het 

gewenste (isolatie)materiaal niet is opgenomen, kan U bij Uw EPB-verslaggever steeds navragen of het gewenste 

product al dan niet EPB-conform is. Geloof immers nooit blindelings wat technische fiches of folders aantonen !  

Als bouwheer dient U stavingstukken aan te leveren die de plaatsing van de materialen aantonen. Ondanks Uw EPB-

verslaggever (en architect) de plaatsing van de materialen zullen staven a.d.h.v. werffoto’s en –verslagen wordt U 

aangeraden de nodige facturen (van voornamelijk isolatie) aan te leveren ter opmaak van de EPB-eindaangifte. 

Bij ontbrekende of onvolledige stavingsstukken kan Uw EPB-verslaggever de gebruikte materialen en installaties enkel 

inrekenen m.b.v. een waarde bij ontstentenis. Dit resulteert dikwijls in een minder gunstig eindresultaat en soms zelfs in 

een boete. De EPB-verslaggever is hier niet verantwoordelijk voor. Gelieve hierdoor de nodige aandacht te besteden 

aan het verzamelen van de correcte stavingsstukken. 

Zorg dat U een factuur en ramenplan van het buitenschrijnwerk ter beschikking heeft. Dit is van groot belang bij het 

opstellen van de EPB-eindaangifte. Controleer of de factuur duidelijk verwijst naar het ramenplan en alle nodige 

informatie vermeld is zoals Uf-, Ug- en Uw-waarden. In het ramenplan dient duidelijk per raam en/of raamgeheel de Uw-

waarde vermeld (berekend volgens EN 10077-1:2006). 

http://www.epbd.be/
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LUCHTDICHTHEID 

Luchtdichtheid : De woning is (nog) niet voorzien van een verbeterde luchtdichtheid  = 12 m³/h.m² 

BELANGRIJK : 

Wij raden U aan om te zorgen voor een (verbeterde) luchtdichtheid van Uw woning door aandacht te geven aan het 

dichten van reten en spleten die er immers voor zorgen dat warmte uit de woning of koude in de woning ‘lekt’.  

Een verbeterde luchtdichtheid zal bijgevolg een zeer belangrijke impact op het energiepeil van Uw woning hebben. 

VENTILATIE 

Weerhouden systeem : Systeem D (mechanische toevoer, mechanische afvoer) 

 Uitvoeringskwaliteit :   m-factor : m = 1,50 (waarde bij onstentenis) 

 Vraagsturing :   reductiefactor : f = 1,00 (waarde bij onstentenis) 

 Eigenschappen  :  toevoer :  290 m³/h (nominaal ingesteld debiet) 

     afvoer : 290 m³/h (nominaal ingesteld debiet) 

 Voorverwarming :   de ingeblazen lucht wordt voorverwarmd m.b.v. een 

     warmtewisselaar WTW VASCO D300E 

 Voorkoeling :  niet voorzien 

 Bypass :   een volledige bypass of inactivering werd voorzien 

 Thermisch rendement :  81%  

 Continue meting debieten : JA (automatische regeling is aanwezig) 

BELANGRIJK : 

Ingestelde toe- en afvoerdebieten bij een nominale ventilatorstand zijn steeds te staven indien de warmtewisselaar niet 

voorzien is van een automatische regeling. 

Vraag de installateur/leverancier steeds achter het gelijkwaardigheidsbesluit van het geplaatste ventilatie-systeem om 

zo de m-factor te bepalen. Een vraagsturing m.b.v. aanwezigheids- en/of vochtdetectie in de natte ruimten zorgt voor 

een verlaging van de refuctiefactor. Tevens kan overwogen worden om een vraagsturing in de droge ruimten te 

voorzien m.b.v. een CO2-detectie zodoende de F-factor bijkomend te reduceren. 

NOTA :  

De warmtewisselaar VASCO D300E  is voorzien van een automatische regeling zodoende de debieten continu worden 

gemeten aldus nominaal aan- en afvoerdebiet kan worden ingesteld. Een balanceren van toevoer en afvoer is 

noodzakelijk en draagt bij tot een verlagen van het E-peil. 

Op basis van de totale toe- en afvoerdebieten dient het nominale debiet 290m³/h te zijn dat de ventilatie-unit dient op 

te wekken. Vraag de installateur steeds voor een gebalanceerde uitvoering (290m³/h toevoer = 290m³h afvoer). 

OPGELET :  

Sedert 01.01.2016 dient een ventilatieverslaggever aangesteld voor de opmaak van een ventilatie-voorontwerp (VVO) 

en dienen de uiteindelijk gerealiseerde debieten steeds aangetoond te worden m.b.v. een meting door een door het 

BCCA erkend ventilatieverslaggever mechanische ventilatie (MV). 

ZONNEWARMTE / OVERVERHITTING 

Oriëntatie : voorgevel = -130° (Noord-Oost) 

Zonnewering : - geen buitenzonnewering in het vlak voorzien 

 - ramen zithoek (ZUID-OOST) zijn voorzien van een oversteek  

 - ramen eethoek en keuken (ZUID-WEST) zijn voorzien van een oversteek 

Beglazing (g-waarde) : 0,50 

Beschaduwing : werd ingerekend voor alle raamdelen waar oversteken aanwezig zijn 

 

Opengaande delen :  

- Quasi alle ramen zijn voorzien van opengaande delen 

- De bouwheer wordt gewezen op een mogelijk inbraakrisico (ramen tot op grond en boven plat dak). 

 

NOTA : er is een risico op oververhitting (3.062,98 K.h  <  6.500 K.h)  

BELANGRIJK : 

Het is belangrijk een aantal ramen te kunnen openen (draai en/of kip) teneinde de eventuele oververhitting in Uw 

woning te beperken. Let wel op dat de te openen ramen als ‘inbraakveilig’ worden bestempeld teneinde de 

opengaande delen mee in de berekening van de opengaande oppervlakten te kunnen rekenen ! Ramen en deuren 

tot op de grond of gelegen boven platte daken of terrassen wordt niet als inbraakveilig gezien. 
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VERWARMINSINSTALLATIE 

Verwarmingstoestel : 
- condenserende gaswandketel (centraal) VIESSMANN VITODENS 222-W 

 

Afgiftesysteem :  
- Soort afgiftesysteem = radiatoren  (radiatoren worden ingerekend ondanks combinatie met vloerverw.) 

- Regeling omgevingstemperatuur per ruimte (thermostatische kranen) 

- Variabele instelwaarde vertrektemperatuur (buitenvoeler) 

- Alle leidingen liggen binnen beschermd volume 

- Er is geen buffervat voor ruimteverwarming aanwezig 

 

Opwekkingssysteem :  

- Toestel voor verwarming is een condenserende gasketel 

- Energiedrager : aardgas 

- Vermogen : 26 kW 

- Het toestel staat binnen het beschermd volume 

- Rendement bij 30% deellast, n =107 % 

- Ketelinlaattemperatuur bij 30% deellast : 30° 

- Retourtemperatuur : waarde bij ontstentenis 

- Het toestel is voorzien van een ingebouwde ventilator en een elektronische regeling 

 

Opslagsysteem :  

- Het toestel heeft geen warmteopslag (buffervat) voor verwarming 

 

Hulpenergie :  

- Er wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van een gasklep en/of ventilator 

- Er wordt rekening gehouden met een drooglopende circulatiepomp met pompregeling 

o Pompvermogen niet gekend of nog op te geven 

- Er wordt rekening gehouden met een bijkomende pomp t.b.v. andere gevallen en/of regelingen 

o Pompvermogen niet gekend of nog op te geven 

WARM TAPWATER 

Verwarmingstoestel staat in voor de opwekking SWW (combitoestel): 

- condenserende gaswandketel (centraal) VIESSMANN VITODENS 222-W 

 

Opwekkingssysteem :  
- Toestel voor SWW is een condenserende gasketel 

- Energiedrager : aardgas 

- Het toestel dient niet vóór 26/09/2015 op de markt gebracht zodoende voorzien van een ECO-label  

- Het toestel maakt geen gebruik van brandstoffen uit biomassa 
- Er is geen extern buffervat (boiler) voor warm water ingerekend  doorstromer / combitoestel 

- Vermogensbereik van het toestel =< 70 kW 

- Opslagcapaciteit < 500 l 

- Vermogen (nominaal of thermisch) : 26kW (zie verwarming) 
- Capaciteitsprofiel : XL 

- Energie-efficiëntieklasse : A 

 

 

Tappunten / Leidinglengtes : 

- Douche :  5,00m 

- Bad : 5,00m 

- Aanrecht :  5,00m 

 

BELANGRIJK : 

De opwekking van het sanitair warm water in een woning heeft een zeer grote impact op het energiepeil zodoende Uw 

EPB-verslaggever aanraadt om de aanbevelingen inzake het opwekkingsysteem strikt te volgen. Overweegt U een 

andere wijze van opwekken (vb. extern buffervat (boiler) of toestel zonder energielabel) is het belangrijk dat de impact 

hiervan wordt nagerekend.  

 

Ook leidinglengten dienen steeds beperkt te worden teneinde het opwekkingsrendement te verbeteren ! 

THERMISCHE ZONNE-ENERGIE 

Er werd geen zonneboiler ingerekend. 

 

Indien er toch een zonneboiler zou voorzien worden, is deze best te plaatsen als volgt : 

 

Oriëntatie : 0° (Zuid) 
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Helling : 45° 

Oppervlakte : min.3m² 

 

Indien er een zonneboiler wordt voorzien, dient deze gekoppeld te worden aan het systeem voor sanitair warm water 

meerbepaald aan de opgegeven tappunten. 

FOTOVOLTAÏSCHE ZONNE-ENERGIE 

Er werd een PV-installatie ingerekend met aandacht voor een minimaal vereist vermogen  > 15 kWh/m². 

 

Deze PV-installatie wordt als volgt voorzien : 

 

Oriëntatie : 50° (Zuid-West) 

Helling : 15° 

Vermogen (Wp): 1.590 Wp  = 6 panelen van 265Wp. 

Beschaduwing : ingerekend (overstekhoek 5°, overige hoeken 0°) 
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2. RESULTATEN 

K-PEIL (max. K40) : K34 

E-PEIL (max. E50) : E50 
U- en/of R-waarden :   

Risico op oververhitting (max. 6.500 Kh): 3.062,98 Kh 
 

NE verwarming (max. 70 / max (100-25*c) kWh/m²) : 65,36 kWh/m² 
Hernieuwbare Energie (HE) :  
Ventilatie :  
 

INDICATIEVE BOETES (*) 

K-peil : 


 

E-peil : 


 

U- en/of R-waarden : 


 

Gemiddelde Uw-waarde schrijnwerk : 


 

Risico op oververhitting : 


 

NE verwarming : 


 

HE Hernieuwbare Energie : 


 

Ventilatie : 


 

 (*) enkel indien de eisen niet gerespecteerd worden. 
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3. AANBEVELING 1 : 

Ter verbetering van het E-peil (max. E50) kan de aangifteplichtige volgende ingrepen overwegen : 

- De PV-installatie uitbreiden : 

o een uitbreiding van de PV-installatie naar 5.300 Wp leidt tot een verbetering met 19 E-peilpunten ! 

AANGEPASTE RESULTATEN (**) 

K-PEIL (max. K40) : K33 

E-PEIL (max. E50) : E31 
 

U- en/of R-waarden :  

Risico op oververhitting (max. 6.500 Kh): 3.062,98 Kh 
 

NE verwarming (max. 70 / max (100-25*c) kWh/m²) : 65,36 kWh/m² 
Hernieuwbare Energie (HE) :  
 

 

 

 (**)  enkel van toepassing indien aanbevelingen worden doorgevoerd. 

INDICATIEVE BOETES (*) 

Scheidingsconstruties (U/R-waarde) : 


 

K-peil : 


 

E-peil : 


 

Risico op oververhitting : 


 

NE verwarming : 


 

(*) enkel indien de eisen niet gerespecteerd worden. 
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4. AANBEVELING 2 

Ter verbetering van het E-peil (max. E50) kan de aangifteplichtige volgende bijkomende ingrepen overwegen : 

- De luchtdichtheid van het gebouw te staven door middel van een blowerdoortest, 

o een verbetering van de luchtdichtheid naar een lekdebiet van een standaard woning q50 = 3 m³/h/m² 

leidt tot een bijkomende verbetering met 13 E-peilpunten ! 

AANGEPASTE RESULTATEN (**) 

K-PEIL (max. K40) : K33 

E-PEIL (max. E50) : E18 
 

U- en/of R-waarden :  

Risico op oververhitting (max. 6.500 Kh): 3.062,98 Kh 
 

NE verwarming (max. 70 / max (100-25*c) kWh/m²) : 44,30 kWh/m² 
Hernieuwbare Energie (HE) :  
 

 

 (**)  enkel van toepassing indien aanbevelingen worden doorgevoerd. 

 

 

INDICATIEVE BOETES (*) 

Scheidingsconstruties (U/R-waarde) : 


 

K-peil : 


 

E-peil : 


 

Risico op oververhitting : 


 

NE verwarming : 


 

(*) enkel indien de eisen niet gerespecteerd worden. 


