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. . , . Bestaande bouw
Energleprestatlecedlflcaat energielabel onderwijs
Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Energiekasse
zeer energie zuinig
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zeer energie onzuinig
De energieprestatie van een bestaand gebouw wordt uitgedrukt in de energie-index. Het jetal geeft de
energieprestatie van een gebouw aan. Deze wordt berekend op basis van de gebouweigenschappen, j 44
gebouwgebonden installaties en een gestandaardlseerd bewoners/gebruikersgedrag. *
(Het gestandaardiseerde energiegebruik per vierkante meter gebruiksoppewlak is 1232 MJ/m2.)
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De berekening van de energieprestatie van het gebouw
NL/EPBD gecedificeerde methode:
Vabi EPA-U Kernel (versie 3.01)
is uitgevoerd met een
Energiebesparende maatregelen
Ter verbetering van de energieprestatie van het gebouw kunnen de volgende maatregelen overwogen worden:
. Toepassen isolatie of extra isolatie bij vloeren
* Toepassen isolatie of extra isolatie bij daken
@ Toepassen isolatie of extra isolatie bij gevels en/of panelen
* Toepassen HR-beglazing
* Toepassen veegschakeling, dagllchtchakeling en/of aanwezigheidsdetectie voor verlichting
De maaeegelen die genoemd worden op dit certitkaat zljn maatregelen die op dit moment in de meeste gevalten kostene|ectlef
zijn of dit binnep de geldigheidsduurvan het cedificaat eventueel kunnen worden.
Mogelijk is een aantal maatregelen praktisch niet ui|oerbaar of risicovol, bijvoorbeeld omdat de kosten onevenredig zijn of
omdat er sprake zou kunnen zijn van gezondheidsrisicos. Mogelijkzijn bij uitvoering aanvullende maatregelen noodzakelijk
met betrekkng tot behoud en verbetering van de ltwaliteit van het binnenmilieu of het comfort Soms worden meerdere
alternatleven als maatregel voorgesteld en moet gekozen worden voor een daarvan. In dergelijke gevallen kan het inwinnen
van maa|erkadvies zinvol zijn.
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