
 renovatieacties

Het Sociaal Huis wil de 
energiefactuur van de potentiele 
huurders zo laag mogelijk 
houden. Energiebewust te 
werk gaan en een voorbeeld 
stellen aan de andere besturen 
is de boodschap. Door slim in te 
zetten op isolatie én technieken 
creëren we een energiezuinige 
woning. 

Eerst pakken we de 
buitenschil aan: vernieuwen 
en isoleren dak, vervangen 
buitenschrijnwerk en isoleren 
voorgevel aan de buitenzijde. 
We combineren dit met een 
gascondensatieketel en 
vloerverwarming op lage 
temperatuur, een eenvoudig 
maar efficiënt ventilatiesysteem 
en met het plaatsen van 
zonnepanelen. 

 Een volledig ingesloten woning nabij het centrum van Kuurne. 
Eigendom van het Sociaal Huis en bedoeld als huurwoning voor 
sociale doelgroep. De woning staat al een tijdje leeg en moet grondig 
worden gerenoveerd. Gezien het ontbreken van isolatie zetten we daar 
vol op in. 

koning boudewijnstraat kuurne

  energieverbruik

Op basis van de EPB-
berekening en de keuze van de 
juiste materialen en technieken 
halen we de nieuwbouwnorm 
van maar liefst E30. Dat moet 
een energiewinst van om en 
bij de 95% en dus een flinke 
besparing ten opzichte van de 
bestaande toestand opleveren. 



omschrijving energiewinst % 

stap 1 ISOLEREN en vervangen dak

Isoleren buitenzijde van de drie vrije gevels, met 12 cm eps-isolatie met gevelpleister. Aan de 
gevel die aan de buur grenst, werd aan de binnenkant zachte isolatie aangebracht tussen het 
latwerk. 

18% 

stap 2 vernieuwen ramen en deuren

Vervangen van ramen en deuren door nieuwe pvc-ramen met hoogrendementsglas 1.0. 
Dakvlakramen met superisolerend glas. Ramen en deuren luchtdicht afwerken met EPDM op 
bestaande buitenmuur. 

19% 

stap 3 ISOLEREN gevels

Plaatsen van isolatieblok van 15 cm voor bestaande muur, afgewerkt met steenstrips. 
20%

stap 4 Isoleren vloer

Verwijderen volledige vloerpakket en heropbouwen met 12 cm beton en 17 cm isolerende 
uitvulling met EPS-korrels. Plaatsen vloerverwarming, chape en vloerafwerking. 

12% 

stap 5 ventilatie 

Plaatsen van een ventilatiesysteem type C+ healthbox van Renson met toevoer via de 
roosters op de ramen en afvoer in de vochtige ruimtes. 

4% 

stap 6 Verwarming en sanitair warm water

Plaatsen van een gascondensatieketel voor warm water en vloerverwarming.
11% 

STAP 7 Zonnepanelen

Plaatsen van zonnepanelen voor een vermoedelijk verbruik van 3400 kwh per jaar.

stap 7 CONFORMITEIT

Keuren van gas, elektriciteit, ventilatie en riolering. Plaatsen van rookmelders. 
11%

Kostprijs renovatie € 85.000

premies € 14.000

Totale energiewinst 95% 


