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ENERGIESIMULATIE  

Warmteverlies per ruimte 

Wij berekenen alle warmteverliezen van uw woning 

met professionele 3D-software. Door bij aanvang niet 

te rekenen met vuistregels maken wij het mogelijk om 

een installatie te kiezen die perfect gedimensioneerd is 

op de behoeftes van uw woning en uw comfort. 

 

Warmtedekking optimaliseren 

Het EPB-verslag eist dat het warmteverlies in elke 

ruimte voor minstens 100% gedekt kan worden door 

een afgiftesysteem. Wij garanderen die warmtedekking  

en optimaliseren het afgiftesysteem per ruimte. 

 

Ventilatie 

Wij adviseren het meest geschikte systeem (C of D) 

op basis van een energetische analyse. Indien nodig 

stellen wij alle toe- en afvoerdebieten op in evenwicht. 

 

Verwarming 

Je verwarmingsinstallatie wordt samen met het sanitair 

warm water volledig gedimensioneerd. 

Isolatiegraad 

Op basis van onze simulatie bepalen wij de meest 

optimale keuze qua isolatiedikte en kwaliteitswaarde.  

 

 

 

OP MAAT GEMAAKTE 

ENERGIECONCEPTEN 

Verschillende energieconcepten worden op maat  

uitgewerkt en afgetoetst op: 

- Investering 

- Verbruik per jaar 

- E-peil 

- Ecologische voetafdruk 

Onze energieconcepten bevatten zowel de klassieke 

als de hernieuwbare energietechnieken, dit eventueel 

uitgewerkt in ‘all-in-one’ systemen.    

 

 

 

SCHUIVEN MET PARAMETERS 

Wij zitten met jullie samen om een energieconcept te 

kiezen en dit te optimaliseren naar de gewenste eisen. 

Indien nodig volgt nog een hercalculatie met nieuwe 

of gecorrigeerde parameters.  

 

 

 

 

“Dé missing link in onze zoektocht   

naar een duurzame woning” 

 

INSTALLATIEGEGEVENS 

Wij maken een bundeltje met alle 

installatiegegevens op basis van het gekozen 

energieconcept. Hierin vinden de installateurs de 

nodige details terug om een offerte op te stellen. 

Wij bieden tenslotte offerte-advies aan op de 

toegestuurde offertes. 

 

 

EXTRA: EPB-AANLEVERING 

Een gestaafde warmteverliesberekening, een 

verlegplan van de vloerverwarming en gestaafde 

retourtemperaturen volgens de norm EN12831 

zijn verplicht voor de berekeningsnota in het EPB-

dossier.  Dergelijke berekening vraagt tijd, kennis 

en een betalend softwarepakket. Wanneer uw 

installateur deze berekening niet kan maken, 

leveren wij deze documenten aan om het EPB-

dossier te vervolledigen.   
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