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EPB- eisen voor BA of melding vanaf 1/1/2016
(Bron VEA)
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EPB- eisen voor BA of melding vanaf 1/1/2017
(Bron VEA)

3

E- peilen nieuwbouw voor niet-residentiële
gebouwen
(Bron VEA)

4

E- peilen nieuwbouw voor niet-residentiële
gebouwen
(Bron VEA)

5

Aandeel hernieuwbare energie

(Bron VEA)

6

U- max. waarden voor BA of melding vanaf
1/1/2016
(Bron VEA)

7

U- max. waarden voor BA of melding vanaf
1/1/2016
(Bron VEA)
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Op weg naar BEN
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Nood aan betrouwbare en duidelijke info
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Aanzet evaluatie pragmatische aanpak EPB,
buitenmuur

U=1/RT, RT= 0.04+Rlagen +0.13
11

Aanzet evaluatie pragmatische aanpak EPB,
buitenmuur
U=1/RT, RT= 0.04+Rlagen +0.13
U: 0.24 >> RT = 1/0.24
Rlagen = 1/0.24 - 0.04 - 0.13
Rlagen = 3.999 >> 4
Indien R-isolatie : 4 m2K/W dan minimale dikte isolatie : 4 * lambda isolatie
Stel lambda 0.022 W/mK, Minimale dikte : 0.022 * 4 : 0.088m of 9cm
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Aanzet evaluatie pragmatische aanpak EPB,
vrijstaande gemene muur

U=1/RT, RT= 0.04+Rlagen +0.13
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Aanzet evaluatie pragmatische aanpak EPB,
vrijstaande gemene muur
U=1/RT, RT= 0.04+Rlagen +0.13
U: 0.6 >> RT = 1/0.6
Rlagen = 1/0.6 - 0.04 - 0.13
Rlagen = 1.4944 >> 1.5
Indien R-isolatie : 1.5 m2K/W dan minimale dikte isolatie : 1.5 * lambda isolatie
Stel lambda 0.022 W/mK, Minimale dikte : 0.022 * 1.5 : 0.033m of 4cm
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Aanzet evaluatie pragmatische aanpak EPB,
vloer volle grond
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Aanzet evaluatie pragmatische aanpak EPB,
vloer volle grond
Ueq= a/(Rlagen + Rsi) = a / (Rlagen +0.17)
Rlagen = 2.999 >> 3
Indien R-isolatie : 3 m2K/W dan minimale dikte isolatie : 3 * lambda isolatie
Stel lambda 0.022 W/mK, Minimale dikte : 0.022 * 3 : 0.066m of 7cm
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Aanzet evaluatie pragmatische aanpak EPB,
(plat) dak

U=1/RT, RT= 0.04 + Rlagen + 0.10
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Aanzet evaluatie pragmatische aanpak EPB, plat
dak
U=1/RT, RT= 0.04+Rlagen +0.10
U: 0.24 >> RT = 1/0.24
Rlagen = 1/0.24 - 0.04 - 0.10
Rlagen = 4.0266 >> 4.5
Indien R-isolatie : 4.5 m2K/W dan minimale dikte isolatie : 4.5 * lambda isolatie
Stel lambda 0.022 W/mK, Minimale dikte : 0.022 * 4.5 : 0.099m of 10cm
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Aanzet evaluatie pragmatische aanpak EPB,
buiten schrijnwerk

U=1/RT, RT= 0.04 + Rlagen + 0.10
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Aanzet evaluatie pragmatische aanpak EPB,
buiten schrijnwerk
(EPB) U-max : 1.5, U-glas max : 1.1
Uf_max -> EPBD-databank
Ramen en deuren :
• Uf <= 2 W/m2.K
• U_glas <= 1 W/m2K

Avantis 75

Basic
Uf max = 2,6/2,2

I
Uf max = 2,3/1,9

SI
Uf max = 2,0/1,9

SHI
Uf max = 1,8/1,7
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Aanzet evaluatie pragmatische aanpak EPB,
buiten schrijnwerk
(EPB) U-max : 1.5, U-glas max : 1.1
Uf_max -> EPBD-databank
Hefraam of schuifraam :
• Uf <= 3 W/m2.K
• U_glas <= 1 W/m2/K

Basic
Uf max = 3,5

SI
Uf max = 2,9

Confort Smartline

SHI
Uf max = 2,8
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Aanzet evaluatie pragmatische aanpak EPB,
na-isoleren spouwmuren
Conformiteitsverklaring met STS 71-1
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Aanzet evaluatie pragmatische aanpak EPB,
Bouwknopen, Optie B

Detail van 6/7 in orde en dus maximaal één categorie is
niet -EPB-aanvaarde bouwknoop
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Aanzet evaluatie pragmatische aanpak EPB,
Luchtdichtheid

Meten van luchtdichtheid overeenkomstig STS P 73-1 is verplicht,
geen eis aangaande niveau van luchtdichtheid
24

Aanzet evaluatie pragmatische aanpak EPB,
Zonnewering
Transparante delen naar ZO, Z en ZW :
• bouwkundige beschaduwing voor onder andere oversteken,
uitkragingen
• Zonwerende beglazing (g<0.3)
• Buiten zonnewering (product op epbd.be)
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Aanzet evaluatie pragmatische aanpak EPB,
Verwarming ErP, productfiche
productinformatie

zoals vereist door EU-verordeningen Nr 811/2013 en Nr 813/2013

productfiche (volgens EU-verordening Nr 811/2013)
(a) Naam van de leverancier of het handelsmerk

Vaillant

(b) Typeaanduiding van de leverancier

VC 186/5-7 (N-BE) ecoTEC exclusive

(c)

Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse voor
ruimtverwarming

Nominaal thermisch vermogen, inclusief het
(d) nominaal thermisch vermogen van elke
bijkomende warmteopwekker
(e)

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor
ruimtverwarming

(f)

Jaarlijks energieverbruik

(g) Geluidsvermogen, binnen
(h)

Specifieke voorzorgsmaatregelen voor de
montage, installatie en onderhoud

A

18

kW

93

%

15516

kWh

43

dB(A)

en/ of

56

GJ

Gelieve de gebruikers- en installatiehandleiding aandachtig door te
nomen en op te volgen voor elke samenstelling, installatie of onderhoud

Niet energie- efficiëntieklasse maar
seizoensgebonden energie- efficiëntie voor
ruimteverwarming is de parameter
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Aanzet evaluatie pragmatische aanpak EPB,
Verwarming ErP, productfiche
productinformatie

zoals vereist door EU-verordeningen Nr 811/2013 en Nr 813/2013

productfiche (volgens EU-verordening Nr 811/2013)
(a) Naam van de leverancier of het handelsmerk

Vaillant

(b) Typeaanduiding van de leverancier

VC BE 186/5-3

(c)

Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse voor
ruimtverwarming

Nominaal thermisch vermogen, inclusief het
(d) nominaal thermisch vermogen van elke
bijkomende warmteopwekker
(e)

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor
ruimtverwarming

(f)

Jaarlijks energieverbruik

(g) Geluidsvermogen, binnen
(h)

Specifieke voorzorgsmaatregelen voor de
montage, installatie en onderhoud

A

18

kW

92

%

15796

kWh

49

dB(A)

en/ of

57

GJ

Gelieve de gebruikers- en installatiehandleiding aandachtig door te
nomen en op te volgen voor elke samenstelling, installatie of onderhoud

Niet energie- efficiëntieklasse maar
seizoensgebonden energie- efficiëntie voor
ruimteverwarming is de parameter
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Aanzet evaluatie pragmatische aanpak EPB,
Verwarming ErP, productfiche
productinformatie

zoals vereist door EU-verordeningen Nr 811/2013 en Nr 813/2013

productfiche (volgens EU-verordening Nr 811/2013)
(a) Naam van de leverancier of het handelsmerk

Vaillant

(b) Typeaanduiding van de leverancier

VCW BE 346/5-5

(c)

ruimteverwarming: toepassing op middelhoge
temperatuur

ja

Warmwaterbereiding: gedeclareerd
tapprofiel

XL

(d)

Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse voor
ruimtverwarming

A

Energie-efficiëntieklasse voor
warmwaterbereiding

A

Nominaal thermisch vermogen, inclusief het
(e) nominaal thermisch vermogen van elke
bijkomende warmteopwekker
(f)

(g)

30

kW

26091

kWh

en/ of

94

GJ

Warmwaterbereiding: jaarlijks elektriciteits- en/of
brandstofverbruik

24

kWh

en/ of

17

GJ

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor
ruimtverwarming

92

%

Energie-efficiëntie voor
warmwaterbereiding

87

%

45

dB(A)

ruimteverwarming: jaarlijks energieverbruik

(h) Geluidsvermogen, binnen
(i)

combi-warmteopwekker kan uitsluitend werken
tijdens daluren

(j)

Specifieke voorzorgsmaatregelen voor de
montage, installatie en onderhoud

nee
Gelieve de gebruikers- en installatiehandleiding aandachtig door te
nomen en op te volgen voor elke samenstelling, installatie of onderhoud

Niet energie- efficiëntieklasse maar
seizoensgebonden energie- efficiëntie voor
ruimteverwarming is de parameter
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Condenserende gaswandketel met doorstromer
SWW
productinformatievereisten (volgens EU-verordening Nr 813/2013)
model

VCW BE 346/5-5

Condensatieketel

ja

Laagtemperatuurketel**

ja

Atmosferische ketel B11BS

nee

warmte-krachtkoppeling

nee

combi-warmteopwekker

ja

item
Nominaal thermisch
vermogen

symbool
Prated

waarde

Zo ja, uitgerust met bijkomende warmteopwekker

eenheid

30

kW

item

symbool

Seizoensgebonden
energie-efficiëntie voor
ruimtverwarming

ɳs

waarde
92

-

eenheid
%

Voor solo-verwarmingsketels en combi-verwarmingsketels:
Nuttig vermogen

Voor solo-verwarmingsketels en combi-verwarmingsketels:
Nuttige efficiëntie

bij nominaal thermisch
vermogen en
hoogtemperatuurregime (*)

P4

30,0

kW

bij nominaal thermisch
vermogen en
hoogtemperatuurregime (*)

ɳ4

87,5

%

bij 30%-deellast en
laagtemperatuurregime (**)

P1

10,0

kW

bij 30%-deellast en
laagtemperatuurregime (**)

ɳ1

96,9

%

0,0

kW

Bijkomende warmteopwekker
Nominaal thermisch
vermogen

Psup

geen waarde

Type gebruikte energie

Hulpenergieverbruik

andere items

bij vollast

elmax

0,034

kW

Stilstandsverliezen

Pstby

0,044

kW

bij deellast

elmin

0,015

kW

Energieverbruik van de
ontstekingsbrander

Pign

0,000

kW

PSB

0,002

kW

Emissies van NOx

NOx

33

mg/kWh

In standby-bedrijf

Voor combi-warmteopwekkers:
Gedeclareerd tapprofiel
dagelijks
elektriciteitsverbruik

contactgegevens

XL
Qelec

0,112

kWh

Energie-efficiëntie voor
warmwaterbereiding

ɳwh

87

%

dagelijks brandstofverbruik

Qfuel

22,323

kWh

Vaillant, Vaillant GmbHBerghauser Str. 4042859 RemscheidGermany

(*) Hoogtemperatuurregime betekent 60°C retourtemperatuur bij ingang warmteopwekker en 80°C vertrekwatertemperatuur bij uitgang
warmteopwekker
(**) Lage temperatuur betekent een retourtemperatuur van 30°C voor condenserende ketels, 37°C voor laagtemperatuurketels en 50°C voor andere
warmteopwekkers (bij ingang warmteopwekker).

Specifieke te nemen voorzorgsmaatregelen bij samenstellen, installeren of onderhouden van de
ruimteverwarmingstoestel/ relevant informatie voor het ontmantelen, recycleren en/of verwerking bij einde-levensduur
De gebruikers- en installatiehandleiding dient aandachtig doorgenomen en gevolgd te worden voor elke samenstelling, installatie
en/of onderhoud. De gebruikers- en installatiehandleiding dient aandachtig doorgenomen en gevolgd te worden voor elke
ontmanteling, recyclering en/of verwerking bij einde-levensduur.
Voor solo-ketels en combi-ketels van het type B1:
Deze atmosferische ketel met natuurlijke trek is enkel bedoeld om aan te sluiten op een gemeenschappellijke schoorsteen in
meergezinswooneenheden in bestaande gebouwen, die de rookgassen afvoert buiten de ruimte waar de ketel is opgesteld. Het
toestel gebruikt de verbrandingslucht uit de ruimte en bevat een trekonderbreker. Gezien de lage efficiëntie moet het gebruik van
dergelijke ketel in elke andere situatie vermeden worden omdat het leidt tot een hoger energieverbruik en werkingskost.
Datum: 7-feb-2017

Wijzigingen voorbehouden

Pagina 2/3
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Condenserende gaswandketel met doorstromer
SWW
productinformatievereisten (volgens EU-verordening Nr 813/2013)
model

VCW BE 346/5-5

Condensatieketel

ja

Laagtemperatuurketel**

ja

Atmosferische ketel B11BS

nee

warmte-krachtkoppeling

nee

combi-warmteopwekker

ja

item
Nominaal thermisch
vermogen

symbool
Prated

waarde

Zo ja, uitgerust met bijkomende warmteopwekker

eenheid

30

kW

item

symbool

Seizoensgebonden
energie-efficiëntie voor
ruimtverwarming

ɳs

waarde
92

-

eenheid
%

Voor solo-verwarmingsketels en combi-verwarmingsketels:
Nuttig vermogen

Voor solo-verwarmingsketels en combi-verwarmingsketels:
Nuttige efficiëntie

bij nominaal thermisch
vermogen en
hoogtemperatuurregime (*)

P4

30,0

kW

bij nominaal thermisch
vermogen en
hoogtemperatuurregime (*)

ɳ4

87,5

%

bij 30%-deellast en
laagtemperatuurregime (**)

P1

10,0

kW

bij 30%-deellast en
laagtemperatuurregime (**)

ɳ1

96,9

%

0,0

kW

Bijkomende warmteopwekker
Nominaal thermisch
vermogen

Psup

geen waarde

Type gebruikte energie

Hulpenergieverbruik

andere items

bij vollast

elmax

0,034

kW

Stilstandsverliezen

Pstby

0,044

kW

bij deellast

elmin

0,015

kW

Energieverbruik van de
ontstekingsbrander

Pign

0,000

kW

PSB

0,002

kW

Emissies van NOx

NOx

33

mg/kWh

In standby-bedrijf

Voor combi-warmteopwekkers:
Gedeclareerd tapprofiel
dagelijks
elektriciteitsverbruik

contactgegevens

XL
Qelec

0,112

kWh

Energie-efficiëntie voor
warmwaterbereiding

ɳwh

87

%

dagelijks brandstofverbruik

Qfuel

22,323

kWh

Vaillant, Vaillant GmbHBerghauser Str. 4042859 RemscheidGermany

(*) Hoogtemperatuurregime betekent 60°C retourtemperatuur bij ingang warmteopwekker en 80°C vertrekwatertemperatuur bij uitgang
warmteopwekker
(**) Lage temperatuur betekent een retourtemperatuur van 30°C voor condenserende ketels, 37°C voor laagtemperatuurketels en 50°C voor andere
warmteopwekkers (bij ingang warmteopwekker).

Specifieke te nemen voorzorgsmaatregelen bij samenstellen, installeren of onderhouden van de
ruimteverwarmingstoestel/ relevant informatie voor het ontmantelen, recycleren en/of verwerking bij einde-levensduur
De gebruikers- en installatiehandleiding dient aandachtig doorgenomen en gevolgd te worden voor elke samenstelling, installatie
en/of onderhoud. De gebruikers- en installatiehandleiding dient aandachtig doorgenomen en gevolgd te worden voor elke
ontmanteling, recyclering en/of verwerking bij einde-levensduur.
Voor solo-ketels en combi-ketels van het type B1:
Deze atmosferische ketel met natuurlijke trek is enkel bedoeld om aan te sluiten op een gemeenschappellijke schoorsteen in
meergezinswooneenheden in bestaande gebouwen, die de rookgassen afvoert buiten de ruimte waar de ketel is opgesteld. Het
toestel gebruikt de verbrandingslucht uit de ruimte en bevat een trekonderbreker. Gezien de lage efficiëntie moet het gebruik van
dergelijke ketel in elke andere situatie vermeden worden omdat het leidt tot een hoger energieverbruik en werkingskost.
Datum: 7-feb-2017

Wijzigingen voorbehouden

Pagina 2/3
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Condenserende gaswandketel met zonneboiler
SWW
Systeem voor verwarming en warmwaterbereiding

Systeem voor verwarming en warmwaterbereiding

Berekeningsblad Systeem voor verwarming en
warmwaterbereiding

Berekeningsblad Systeem voor verwarming en
warmwaterbereiding

Afbeelding 1 - Duidt de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming van het aangeboden
systeem, voor een combinatie van preferentiële verwarmingsketels en preferentiële combiverwarmingsketels, temperatuursregelaar en zonne-energiesysteem.

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming van de verwarmingsketel
Temperatuurregelaar

‘I‘

Klasse I = 1 %, klasse II = 2 %, klasse III = 1,5 %,
klasse IV = 2 %, klasse V = 3 %, klasse VI = 4 %, klasse
VII = 3,5 %, klasse VIII = 5 %

Uit de productfiche van de
temperatuurregelaar

+

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor
ruimteverwarming (in %)

Bijkomende verwarmingsketel

Afbeelding 5 - Bij preferentiële verwarmingsketels en preferentiële combi-verwarmingsketels, die deel
uitmaken van de productfiche voor een systeem met combi-warmteopwekkingstoestellen,
temperatuursregelaars en zonne-energiesystemen, ter berekening van de energie-efficiëntie voor
warmwaterbereiding van het aangeboden systeem.

92

%

4

%

Energie-efficiëntie voor warmwaterbereiding van de combi-warmteopwekker
Gedeclareerd tapprofiel:

‘I‘

XL

85

%

43

%

Bijdrage zonne-energie

‘I‘

Van productfiche van de zonne-energiesysteem

Uit de productfiche van de
verwarmingsketel

(

-

’I’ ) x 0.1 =

±

0

%

‘I‘

‘II‘

Elektrische hulpenergie

‘I‘

Bijdrage zonne-energie
‘III‘

Van productfiche van de zonneenergiesysteem
Collectoroppervlak (in
m²)

‘III‘

( ’III’

x

+

‘IV‘

’IV’ x

Tankvolume (in m³)

) x 0.9 x (

=
‘I‘

+

0

%

0.5 x

- ’I’ ) x ’II’ =

OF

0.5 x

=

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming van het systeem

+

0

%

-

0

96

%

≥ 30 %

≥ 34 % ≥ 36 %

128

%

< 27 %

≥ 27 %

≥ 30 %

≥ 33 %

≥ 36 %

≥ 39 %

≥ 65 %

≥ 100 %

≥ 130 %

≥ 163 %

< 27%

≥ 27 %

≥ 30 %

≥ 34 %

≥ 37 %

≥ 50 %

≥ 75 %

≥ 115 %

≥ 150 %

≥ 188 %

< 27%

≥ 27 %

≥ 30 %

≥ 35 %

≥ 38 %

≥ 55 %

≥ 80 %

≥ 123 %

≥ 160 %

≥ 200 %

< 28%

≥ 28 %

≥ 32 %

≥ 36 %

≥ 40 %

≥ 60 %

≥ 85 %

≥ 131 %

≥ 170 %

≥ 213 %

%

Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming van het systeem

< 30%

+

85 =

Energie-efficiëntieklasse voor warmwaterbereiding van het systeem bij gemiddelde
klimaatomstandigheden

Bijdrage zonne-energie EN bijkomende warmtepomp
Kleinere waarde selecteren

-

‘II‘

Van productfiche van de warmtepomp

(

9,44

( 1.1 x 85 - 10 % ) x 1,65 -

Energie-efficiëntie voor warmwaterbereiding van het systeem bij gemiddelde
klimaatomstandigheden

/ 100 ) x

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor
ruimteverwarming (in %)

Bijkomende warmtepomp

Tankclassificatie
A+ = 0,95, A = 0,91,
B = 0,86, C = 0,83,
D-G = 0,81

Collectorrendement (in %)

Energie-efficiëntie voor warmwaterbereiding van het systeem onder koudere en warmere
klimaatomstandigheden

≥ 75 % ≥ 82 % ≥ 90 % ≥ 98 % ≥ 125 % ≥ 150 %

Kouder:

128

- 0.2 x

43

=

119

%

Warmer:

128

+ 0.4 x

43

=

145

%

Verwarmingstoestel en bijkomende warmtepomp geïnstalleerd met afgifte-elementen op lage temperatuur van 35°C?
‘II‘

Van productfiche van de warmtepomp

+ ( 50 x ’II’ ) =

0

%

De energie-efficiëntie van de productcombinatie, vermeld in deze fiche, wijkt mogelijk af van de werkelijke energie-efficiëntie
eens geïnstalleerd in een gebouw aangezien de efficiëntie beïnvloed wordt door meerdere factoren, zoals het warmteverlies
in het verdeelsysteem en de dimensionering van de producten ten opzichte van de grootte en de eigenschappen van het
gebouw.

I:
II:
III:
IV:

Waarde van de energie-efficiëntie voor ruimteverwarming van het preferentiële verwarmingsapparaat in %,
gewichtsfactor ter bepaling van het thermisch vermogen van de preferentiële- en bijkomende warmteopwekkers van een
systeem,
waarde van de mathematische uitdrukking: 294 / (11 · Prated), waarbij Prated betrekking heeft op het preferentiële
warmteopwekker van het systeem,
waarde van de mathematische uitdrukking: 115 / (11 · Prated), waarbij Prated betrekking heeft op het preferentiële
warmteopwekker van het systeem,

Gemaakt op: 7-feb-2017

De energie-efficiëntie van de productcombinatie, vermeld in deze fiche, wijkt mogelijk af van de werkelijke energie-efficiëntie
eens geïnstalleerd in een gebouw aangezien de efficiëntie beïnvloed wordt door meerdere factoren, zoals het warmteverlies
in het verdeelsysteem en de dimensionering van de producten ten opzichte van de grootte en de eigenschappen van het
gebouw.

I:
II:
III:

Waarde van de energie-efficiëntie voor ruimteverwarming van het preferentiële verwarmingsapparaat in %,
gewichtsfactor ter bepaling van het thermisch vermogen van de preferentiële- en bijkomende warmteopwekkers van
een systeem,
waarde van de mathematische uitdrukking: 294 / (11 · Prated), waarbij Prated betrekking heeft op het preferentiële
warmteopwekker van het systeem,

3/5

Gemaakt op: 7-feb-2017
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Technieken RV, SWW, PV
condenserende ketel
ruimteverwarming met radiatoren of vloerverwarming
aanvullen met zonneboiler
warmtepomp
ruimteverwarming met vloerverwarming en maximaal 1 ruimte met ander
geen aanvulling met zonneboiler nodig
PV-installatie
2500-3000 Wpiek (10 panelen)

15kWh/
m2.jaar
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Ventilatie
systeem C vraaggestuurd of systeem D
toestel op epbd- databank
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Ventilatie
Alle mechanische debieten gemeten overeenkomst STS p 73-1
Alle eisen ivm debieten zijn overeenkomstig epb-eisen
Rapportering met ventilatie prestatie verslag van kwaliteitskader
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S-peil, parameters

• Meer performante isolatie van de constructie, inclusief het oplossen van
bouwknopen; beperken warmteverlies naar aangrenzende verwarmde
ruimtes;
• De luchtdichtheid van de schil verbeteren; stimulans om te meten;
• De zonnewering, beschaduwing door overstekhoeken en g-factor van de
beglazing aanpassen;
• De grootte en oriëntatie van de vensters aanpassen;
• De keuze voor een efficiënte gebouwtypologie;
• De keuze voor een vormefficiënte geometrie, o.a. door het beperken van
het verliesoppervlak;
• Voldoende thermische massa voorzien.
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S-peil
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S-peil
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S-peil

38

S-peil
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S-peil

v50 (3.55)
Muur 0.24 (14)
Ramen 1.5 (1/0.5)
Vloer 0.26 (8)
Plat dak 0.16 (16)
CDK (40)
D ventilatie
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S-peil

wel luchtdichtheidstest

geen luchtdichtheidstest
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S-peil
geen zonwering

wel zonwering
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S-peil
U-glas : 1.0 (g 50)

U-glas : 0.6 (g 50)
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S-peil
v50 (3.55)
Muur 0.24 (14)
Ramen 1.5 (1/0.5)
Vloer 0.26 (8)
Plat dak 0.16 (16)
CDK (40)
D ventilatie

Zonnewering
Uglas 0.5

• Bouwaanvragen of melding 2018 : S31
• Bouwaanvragen of melding 2021 : S28
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