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samenvatting werken 
kostprijs excl. 

BTW  (€) 
inschatting 

energie-
winst 

stap 1 afbraak achterbouw en herstel openingen 4.696

stap 2 ruwbouw: riolering - betonplaat 8.815

stap 3 dakwerken: nieuwe dakstructuur, onderdak, dakbedekking met dakpannen, isolatie 
Vervangen van het volledige dakgebinte door een nieuwe structuur met kepers van 22 cm hoog, uitvullen met 
minerale wol van 22 cm, plaatsen van dampscherm en afwerken met gipsplaten aan binnenzijde

16.707 (± € 260/ m2) 18 % 

stap 4 inrichting zolder *
Kliklaminaat met isolerende ondervloer, wanden in gyproc, technisch lokaal

5.932 3 %

stap 5 fotovoltaïsche zonnepanelen: 3400 kWh per jaar  3.536 11 % 

stap 6 elektriciteit: vernieuwen en uitbreiden * 3.750

stap 7 buitenschrijnwerk  
Vervangen van 6 ramen en 2 deuren door nieuwe pvc-ramen met hoogrendementsglas 1.0W / m²K, 
luchtdicht geplaatst. Geïsoleerde dakvlakramen met superisolerend glas.  

8.150 19 % 

stap 8 buitengevelisolatie: voor- en achtergevel 
Plaatsen van isolatieblok van 15 cm voor bestaande muur, afwerken met steenstrips

11.000 (€ 250 / m2) 20 % 

stap 9 inrichten keuken en badkamer 
Douche, wc, lavabo, basiskeukenuitrusting... 

9.943

stap 10 centrale verwarming, gascondensatieketel
Plaatsen van een gascondensatieketel voor warm water en vloerverwarming op het gelijkvloers

9.377 11 % 

stap 11 ventilatie: type C inclusief leidingen 
Natuurlijke instroom met roosters en motor voor afvoer

3.300 4 % 

stap 12 vloerisolatie, chape  en betegelen gelijkvloers 5.362 (± € 150 /m2) 12 %

stap 13 pleister- en schilderwerk volledige woning * 10.457

stap 14 keuringen, attesten, erelonen  
Keuren van gas, elektriciteit, ventilatie en riolering, plaatsen van rookmelders, 
erelonen architect, ingenieur, energiedeskundige  

12.000

renovatiepremie Kuurne  (#) 1.500

renovatiepremie Vlaanderen  (#) 9.038

premie eandis  (#) 3.093

Kostprijs totale renovatie € 97.995

premies € 13.631

* aankoop materiaal voor doe-het-zelf 
#  aan deze premies zijn voorwaarden 
verbonden
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O n z e  w o n i n g e n 
e n e r g i e n e u t r a a l

Een typische rijwoning met beperkte middelen renoveren tot een 
comfortabele en energiezuinige huurwoning, bestemd voor kwetsbare 
gezinnen? KB 234 stelt een voorbeeld aan de regio!

Het doel van het Sociaal Huis Kuurne was de energiefactuur van 
de potentiële huurders zo laag mogelijk te houden. Door slim in te 
zetten op isolatie én technieken is dat ook gelukt. Door de sloop van 
de achterbouw is de nieuwe, energiezuinige woning ook heel wat 
compacter dan voorheen. Zelfs met een haalbaar budget kon dit 
allemaal gerealiseerd worden. 

In dit rapport geven we graag de belangrijkste keuzes en resultaten 
van deze renovatie mee om toekomstige bouwheren te inspireren. Een 
aantal facetten van de renovatie wordt uitgelicht en gedocumenteerd. 

Dit renovatiedossier werd opgemaakt door architect Regi Bouciqué 
uit Wevelgem. De renovatie werd begeleid door RenovatieCoach Bart 
Deneckere van Intercommunale Leiedal. 

Boudewijnstraat 234 
Kuurne
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De Renovatiewerken 
in een notendop
In een eerste fase werd de volledige achterbouw gesloopt en werden 
alle ramen en buitendeuren vernieuwd. Door de waterschade en het 
aanwezige asbest moest het dak heropgebouwd worden voor het kon 
worden geïsoleerd. 

Daarna werd ook de woning zelf uitgebreid geïsoleerd. Vloer- en 
dakisolatie werden aangebracht, en de gevel werd afgewerkt met 
muurisolatie en nieuwe steenstrips. 

Ook de volledige elektrische installatie werd vernieuwd en er kwam 
een condensatieketel op gas die via vloerverwarming op het gelijk-
vloers en via radiatoren op de verdieping alle ruimtes zal verwarmen. 
De condensatieketel zal ook het sanitair warm water voorzien. 

Dankzij een nieuw ventilatiesysteem komt er nu verse lucht binnen 
via raamroosters, vochtige lucht wordt afgevoerd via mechanisch 
gestuurde afzuigkanalen. 

Op het gelijkvloers werd een nieuwe betonplaat voorzien, afgewerkt 
met een nieuwe tegelvloer. Tot slot werden ook een budgetvriende-
lijke keuken, badkamer en toilet geïnstalleerd en kreeg de woning een 
stevige lik verf. 

Alle technische installaties werden gecentraliseerd in een technische 
ruimte op zolder, boven de nieuwe badkamer en keuken. Naast deze 
technische ruimte biedt de zolderruimte plaats voor een grote slaapka-
mer met nieuwe geïsoleerde dakvlakramen. 

Als kers op de taart werden er op het dak zonnepanelen voorzien. 
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O n z e  w o n i n g e n 
e n e r g i e n e u t r a a l
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O n z e  w o n i n g e n 
e n e r g i e n e u t r a a l Energieprestatie: 

mijnenergiekompas 
Vóór de werken: energielabel E 

Een energielabel E betekent dat de woning zeer slecht 
geïsoleerd was. Er was geen enkele vorm van ventilatie, 
de verwarmingsketel was oud en had een laag rende-
ment, enzovoort. 

In onze regio behoort ongeveer 50 % van de bestaande 
woningen tot deze categorie. 

Na de ingrijpende energetische renovatie krijgt de wo-
ning nu een energielabel A, het hoogst haalbare label. 

Er zijn uiteraard zaken die nog beter kunnen, zoals het in-
stalleren van een zonneboiler of een warmtepomp, maar 
met het voorziene budget is dit een heel mooi resultaat. 

Slechts 1 % van de woningen in Zuid-West-Vlaanderen 
doet beter. 
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Bij een ingrijpende energetische renovatie is de norm in Vlaanderen 
E60. Ter vergelijking: sinds 2018 moet een nieuwbouwwoning aan een 
E-peil 40 voldoen, vanaf 2021 aan een E-peil 30. De EPB-studie werd 
uitgevoerd door Casquo. 

Als alle werken uitgevoerd zijn, zal deze woning zelfs een E-peil 30 
bereiken. 

De werken die in het oog springen en een zeer positieve invloed 
op het E-peil hebben, zijn: 

• compacter maken van de woning door sloop achterbouw 
• dakwerken met isolatie van binnenuit met 22 cm minerale wol 
• isolatie gevel met 15 cm EPS-platen 
• isolatie vloer met 17 cm XPS-korrels 
• vervangen buitenschrijnwerk door hoogrendementsglas 
• gascondensatieketel met vloerverwarming
• acht fotovoltaïsche zonnepanelen (295 wattpiek)
• ventilatiesysteem C+ 

E-peil

Het E-peil is de norm voor de globale energieprestatie van een gebouw. 
Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw. Het E-peil hangt 
af van de thermische isolatie, de luchtdichtheid, de compactheid, de 
oriëntatie, de ventilatieverliezen... 
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O n z e  w o n i n g e n 
e n e r g i e n e u t r a a l Planmatige aanpak

Dankzij de doorgedreven opvolging en begeleiding van de 
RenovatieCoach van Intercommunale Leiedal konden de werken in 
ongeveer 8 maanden uitgevoerd worden. 

Voor heel wat renovatiewerken heb je een vergunning nodig: 
wijzigingen aan openingen, gevelisolatie rond openbaar domein... 

Tijdig informeren bij de stedenbouwkundige ambtenaar van je 
gemeente is de boodschap! 

De klusjesdienst van het OCMW nam een aantal taken op zich in deze 
renovatie, wat de kostprijs ook kon drukken. Ook jij kan bepaalde 
werken bij jouw renovatie zelf opnemen. 

De RenovatieCoach helpt beslissen wat je zelf kan en wat je beter 
laat uitvoeren. Hij helpt je ook bij de planning van de werken die 
je zelf uitvoert. 

Aannemers aanstellen en inplannen vraagt tijd. Sluit tijdig contracten 
af en maak duidelijke afspraken.
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nov '17 dec '17 jan '18 feb '18 mrt '18 apr '18 mei '18 jun '18 jul '18 aug '18 sep '18 okt '18

1 vergunning X

2 afbraak X

3
Ruwbouw, riole-
ring, betonplaat

X

4 dakwerken X

5 ramen en deuren X

6 zonnepanelen X

7
plaatsen gevel-
isolatie

X

8
leidingen  
sanitair + 
 verwarming

X

9
leidingen  
elektriciteit

X

leidingen venti-
latie + ventilatie-
systeem

X

11
vloer: isolatie, 
chape, tegel

X

12

afwerking  
zolder: isolatie,  
dampscherm,  
wanden, vloer

X X

13 pleisterwerken X

14
keuken +  
badkamer

X

15 schilderwerken X

16 keuringen X
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O n z e  w o n i n g e n 
e n e r g i e n e u t r a a l Comfort

Heel wat woningen in Vlaanderen hebben een aanbouw / achterbouw 
van één bouwlaag, die dan nog vaak in slechte staat verkeert: geen of 
ontoereikende fundering, vochtproblemen, slechte dakopbouw, een 
gemene muur van slechte kwaliteit... 

In de woning in Kuurne werd ervoor gekozen om de achterbouw te 
slopen en de keuken en badkamer die hierin opgenomen waren een 
nieuwe, logische plaats te geven in het hoofdvolume, een investering 
van zo'n € 10.000. 

De zolderruimte werd dan weer ingericht als technische ruimte én als 
slaapkamer, waardoor de bewoonbare oppervlakte is toegenomen. 
Een bescheiden, maar functionele nieuwe keuken en badkamer wer-
den geïnstalleerd. Door de medewerking van het technische personeel 
van het lokale bestuur kon de kostprijs hiervan tot een kleine € 6.000 
beperkt worden. 

Energiewinst is belangrijk, maar er gelden ook bepalingen rond ba-
siscomfort en veiligheid, zeker voor woningen die verhuurd worden. 
Daarom werd bijvoorbeeld ook de elektrische installatie volledig ver-
nieuwd, voor een beperkt bedrag van € 3.750, opnieuw door een groot 
deel zelf uit te voeren. Laat je deze werken volledig door een aannemer 
uitvoeren, betaal je al snel 5.500 euro. 
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Buitenschrijnwerk
AANDACHTSPUNTEN
Voor de renovatie voldeed het bestaande buitenschrijnwerk niet alleen 
niet aan de huidige isolatienormen, het hout was ook rot en de sluitin-
gen lieten tocht door. 

Slechts in uitzonderlijke situaties is het interessant enkel het glas te 
vervangen. Meestal is het aangewezen ook de raamkaders en de plaat-
sing in de muuropeningen te vervangen. 

Een buitendeur kost beduidend meer dan een raam. Daarom is het 
belangrijk om bij het vervangen van je ramen ventilatieroosters op te 
nemen en de positie in de muur af te stemmen op de latere isolatie en 
gevelafwerking. 

ONZE KEUZE
In totaal werden in deze woning 6 ramen en 2 deuren vervangen voor 
een bedrag van ruim € 8.000. 

Vandenbroucke uit Wevelgem verzorgde het buitenschrijnwerk. Er 
werd hoogrendementsglas (U-waarde 1.0) in een isolerend raamprofiel 
type Deceuninck Zendow Neo Premium geplaatst. 

Buitenschrijnwerk vervangen betekent een jaarlijkse besparing op 
de energiefactuur van naar schatting € 200. De terugverdientijd 
ligt dan rond de 13 jaar. 

De U-waarde drukt de hoeveelheid warmte uit die per seconde, per m² en 
per graad temperatuurverschil tussen de ene en de andere zijde van het 
raam doorgelaten wordt. Hoe kleiner de U-waarde, hoe beter. 

Langetermijndoelstelling bij de 
renovatie van het buitenschrijn-
werk:

 Beglazing: Ug ≤ 1,1 W / m²K
 Het gehele raam / koepel: Uw 
≤ 1,5 W / m²K
 De buitendeuren: Ud ≤ 1,5 W 
/ m²K
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O n z e  w o n i n g e n 
e n e r g i e n e u t r a a l Het dak 

AANDACHTSPUNTEN
De staat van het dak was vooraf allesbehalve optimaal. Zo was er in 
het onderdak asbest aanwezig. Een van de dakbalken was rot omdat er 
via de dakgoot water binnensijpelde. Positief was dan weer dat er nog 
geen binnenafwerking aanwezig was en dat de zolder bereikbaar was 
via een vaste trap. 

Het isoleren van een hellend dak is vanaf 2020 verplicht voor wie een 
woning wil verhuren. Heel wat private huurwoningen hebben op dat 
vlak nog een inhaalbeweging te maken. 

De Vlaamse overheid streeft naar een asbestvrij Vlaanderen tegen 
2040. Nu nog asbest laten zitten bij een grondige renovatie is dan ook 
niet aangeraden. 

Om koudebruggen (en condens) te vermijden, is het belangrijk dat 
de isolatie uit de verschillende onderdelen van de woning mooi 
aansluiten op de toekomstige gevelisolatie. 

ONZE KEUZE
Door zowel het dak als het onderdak te vernieuwen, én door dakvlak-
ramen aan te brengen, kon de zolderruimte ingericht worden als slaap-
ruimte. Deze ingreep nam de grootste hap uit het renovatiebudget: 
ongeveer 17.000 euro. 

Langetermijndoelstelling bij de 
renovatie van een hellend dak:

Utot ≤ 0,24 W / m²K
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Weetjes en misverstanden
over zonnepannelen

van een zonnepaneel bedraagt minstens 25 tot zelfs 30 jaar, zodat het dus 
nog zeker 20 jaar netto groene stroom oplevert. 

Zonnepanelen kunnen alleen op een perfect zuidelijk 
georiënteerd dak gelegd worden. 
Elk nadeel heeft zijn voordeel: door het grote aantal bewolkte 
daguren (met licht uit alle richtingen) speelt de helling en oriëntatie 
van het dak niet zo'n grote rol. In een ruime variatie van zuidoost- tot 
zuidwestgeoriënteerde panelen en met hellingen van 20 tot 60 graden 
produceren zonnepanelen nog altijd 95 % van het theoretische maximum 
op een zuidgericht dak met een helling van 35 graden. Op platte daken 
kan je de zonnepanelen trouwens positioneren volgens de specifieke 
noden of wensen. 

Zouden we niet beter wachten tot het rendement 
van zonnepanelen sterk verbeterd is? 
Nee, want marktgroei en verbeterde techniek gaan hand in hand. Met de 
inkomsten uit de verkoop van zonnepanelen kan de industrie investeren in 
verder onderzoek naar betere rendementen. Bovendien is het belangrijker 
om een behoorlijk rendement aan een lage kostprijs aan te bieden, dan 
zeer goede maar dure panelen die niemand wil of kan betalen. 

Het maken van zonnepanelen vraagt meer energie dan ze 
ooit produceren.
Fout. Meer zelfs, de totale energie om alle onderdelen van een volledige 
fotovoltaïsche installatie (panelen, structuur, kabels, omvormer) 
te produceren, wordt op ongeveer 3 jaar terugverdiend door de 
milieuvriendelijke productie van groene stroom. De technische levensduur 

Zonnepanelen 
AANDACHTSPUNTEN
De CO2-uitstoot door het huishoudelijke energieverbruik van een 
gemiddeld Vlaams gezin bedraagt gemiddeld 4.500 kg per jaar. Door 
zonnepanelen te plaatsen, verlaag je die uitstoot. 

Een PV-systeem bestaat uiteraard uit zonnepanelen, maar ook uit 
enkele andere elementen, zoals omvormers en bekabeling. 

ONZE KEUZE
Door 8 zonnepanelen aan te brengen, kunnen we bij deze woning tot 
3.000 kg CO2 besparen. Totale kostprijs: om en bij de € 3.500. 

De terugverdientijd van deze installatie bedraagt ongeveer 6-7 
jaar. De jaren die daarna komen, zijn dan ook pure winst. De winst 
die je na 25 jaar uit de installatie haalt, bedraagt € 21.131 of € 845 
per jaar.  



16

O n z e  w o n i n g e n 
e n e r g i e n e u t r a a l Verwarmen: 

gascondensatieketel 
 
AANDACHTSPUNTEN
De naam verklapt veel, een condensatieketel recupereert warmte uit 
zijn eigen rookgassen. Hierdoor is hij veel energiezuiniger dan een 
oudere ketel. Verwarmen op mazout is tegenwoordig uit den boze.  

ONZE KEUZE
In de pilootwoning werd een oude stookketel van meer dan 20 jaar 
vervangen door een nieuwe condensatieketel. Het bijhorende kosten-
plaatje schommelt rond de € 3.500. Voor de volledige installatie, inclu-
sief verwarmingstoestellen, leidingen... mag je op € 10.000 rekenen. 

De energiebesparing zal ongeveer 7.900 kWh of 350 euro per jaar 
bedragen. De terugverdientijd is dan ongeveer 8 jaar. 
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WARMTEPOMP
Een warmtepomp haalt warmte uit de grond en zet (grond)water of 
lucht om in hogere temperaturen om de woning te verwarmen. Een 
omgekeerde koelkast, als het ware. 

Een geothermische warmtepomp benut warmte uit de grond. De col-
lectoren kunnen zowel horizontaal als verticaal in de bodem geplaatst 
worden. Hoe dieper de collectoren, hoe hoger het rendement. De 
keuze van de plaatsing hangt af van de tuinoppervlakte en de samen-
stelling van de bodem. Het zijn relatief dure installaties. 

Bij een luchtwarmtepomp zijn geen grondwerken nodig, omdat de 
warmte uit de buitenlucht wordt gehaald. Let wel: het rendement 
daalt sterk als het buiten kouder wordt. Dan verbruikt de elektrische 
weerstand opmerkelijk veel energie. 

Diverse premies zijn mogelijk afhankelijk van het type warmtepomp. 

PELLETS
Een pelletkachel is een automatisch programmeerbare kachel met 
hoog rendement, tot 97 %. Op technologisch vlak staat deze kachel op 
punt. Hij is voorzien van een timer, thermostaat en afstandsbediening. 
En door gebruik te maken van geperste houtstaafjes of houtsnippers 
(houtpellets) zorgt de kachel zelf voor een juiste dosering van de 
brandstof. Door middel van water of warme lucht kunnen vervolgens 
meerdere ruimtes in jouw woning worden verwarmd. 

Het is perfect mogelijk om de centrale verwarming volledig op pellets 
te laten draaien. Pellets voor particulier gebruik zijn erg milieuvriende-
lijk. Ze geven bij de verbranding zeer zuivere rookgassen af. 

Voor de aankoop van een pelletketel voor centrale verwarming betaal 
je 10.000 tot 12.000 euro.

ZONNEBOILER

In de pilootwoning wordt het sanitair warm water door een gascon-
densatieketel geproduceerd. Een zonneboiler zou een goed alternatief 
kunnen zijn, zeker in vergelijking met een klassieke boiler op elektrici-
teit. 

Er zijn 2 verschillende systemen: het leegloopsysteem en het systeem 
onder druk. De twee systemen bieden een andere bescherming tegen 
vorst of te hoge temperaturen. 

Bij een zonneboiler hoort een opslagvat met voldoende capaciteit. 
Omdat zo'n vat behoorlijk zwaar is, plaats je dit niet om het even waar. 

In vergelijking met een verwarming op elektriciteit bespaar je  
€ 720 of 3.400 kg CO2 per jaar. De terugverdientijd bedraagt in dit geval 
10 jaar. 

Alternatieven
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O n z e  w o n i n g e n 
e n e r g i e n e u t r a a l Gevelisolatie 

langs de buitenzijde
AANDACHTSPUNTEN
Door de buitenmuur van een woning te isoleren, bespaar je een 
aanzienlijke hoeveelheid energie. Een isolatie aan de buitenzijde is 
interessant om koudebruggen te vermijden en geen ruimteverlies te 
lijden, maar vraagt ook onmiddellijk een nieuwe gevelafwerking. Dit 
geeft natuurlijk ook een directe meerwaarde aan de woning. 

Let op: indien de woning op de rooilijn staat en er dus geen voortuin 
is, kan je niet zomaar aan de buitenzijde isoleren. Een vergunning kan 
nodig zijn en de isolatiedikte kan beperkt worden. 

Belangrijk zijn ook de aansluitingen: de dakranden en raamdorpels 
moeten aangepast worden. 

ONZE KEUZE
In deze woning werd gekozen voor een relatief nieuw systeem met 
steenstrips. De terugverdientijd van deze investering bedraagt 
ongeveer 10 jaar. Totale kostenplaatje: € 11.000. 

Langetermijndoelstelling bij de renovatie van de buitengevel:

Utot ≤ 0,24 W / m²K

Koudebrug

Ook wel een bouwknoop genoemd. Een koudebrug komt voor op plaatsen 
waar de isolatie niet doorloopt of waar de vloerplaten niet op elkaar 
aansluiten. Dat zorgt voor warmteverlies, en op lange termijn voor vocht- 
en schimmelvlekken.
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WIENERBERGER FAÇABRICK

Façabrick van Wienerberger is een 
totaaloplossing voor zowel het 
renoveren als isoleren van gevels. 

Van links naar rechts de 
verschillende onderdelen van 
het systeem: De bestaande 
buitenmuur, kleefmortel, EPS met 
doppen, primer en kleefmortel, 
steenstrips. 

SPOUWISOLATIE
Als er een spouw aanwezig is, kan die ook opgespoten worden met 
isolatie. Hiervoor moet de spouw in goeie staat verkeren: ze mag niet 
vervuild en moet minstens 5 cm breed zijn. Er moet ook een goede 
waterkering aanwezig zijn en de muur mag niet afgewerkt zijn met een 
waterdichte laag, zoals geglazuurde baksteen of bepaalde schilderla-
gen. 

Let wel: met het isoleren van een spouw voldoe je niet aan de langeter-
mijndoelstelling van Vlaanderen op het vlak van energetisch renove-
ren. 

Het isolatiemateriaal wordt doorgaans in de spouw geblazen via gaten 
die in de voegen van de muur geboord worden. Die gaten worden 
achteraf weer opgevuld zodat je nauwelijks nog sporen van de isolatie-
werken ziet. Rond ramen en rolluiken worden speciale voorzorgsmaat-
regelen genomen. 

De kostprijs van spouwmuurisolatie schommelt tussen de 20 en 30 
euro per vierkante meter. 

ISOLEREN BINNENZIJDE
Bij heel wat gebouwen is het niet mogelijk om de gevel van buitenaf te 
isoleren. Denk aan historische panden, mooie gevels of huizen die op 
de rooilijn staan in smalle straten. In deze gevallen kan isolatie aan de 
binnenzijde een oplossing bieden. 

Het isoleren aan de binnenzijde is delicaat om koudebruggen te 
vermijden. Schakel hiervoor een architect in. Een goede detaillering en 
een dampscherm aanbrengen zijn absoluut nodig. 

Reken ook hier op 20 euro per vierkante meter, maar dan zonder de 
kosten van de afwerking. 

Alternatieven
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O n z e  w o n i n g e n 
e n e r g i e n e u t r a a l Ventilatiesysteem

AANDACHTSPUNTEN
• Voorzie raamroosters voor de toevoer van verse lucht bij 

het vervangen van ramen en deuren 
• Voorzie ruimte voor afvoerleidingen
• Stem de regelbaarheid af op de doelgroep
• Er bestaan specifi eke roosters om geluid te beperken

ONZE KEUZE
Systeem C+: een mechanische, vraaggestuurde afvoer waarmee vuile 
lucht in natte ruimtes wordt weggezogen. De aanvoer van verse lucht 
gebeurt via raamroosters (in de droge ruimtes) die zelfregelend zijn. 
Bij detectie van aanwezigheid in de woning en / of vochtigheid wordt 
een bepaald debiet vervuilde lucht afgevoerd. Is er niemand aanwezig 
en is de vochtigheidsgraad gunstig, dan bewegen de roosters naar een 
minimumstand en wordt een kleiner debiet lucht afgevoerd. 

De mechanische afvoer creëert een kleine onderdruk waardoor de ver-
vuilde lucht uit het gebouw wordt weggezogen. Op die manier wordt 
het volledige gebouw geventileerd. Het complete ventilatiesysteem, 
inclusief roosters, kostte voor deze woning € 3.300. 
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Alternatieven
RENSON HEALTHBOX 

Healthbox 3.0 is geschikt voor een individueel ventilatiesysteem voor 
zowel woningen als appartementen. 24 uur per dag controleert Healthbox 
3.0 de luchtkwaliteit op CO2 of vocht en / of VOC’s (geur) per ruimte. Het 
ventilatieniveau wordt per ruimte volautomatisch bijgestuurd in functie 
van de gemeten luchtkwaliteit (op basis van sensoren in de regelmodules). 
Zolang de luchtkwaliteit in een ruimte goed is, wordt het ventilatieniveau 
niet verhoogd. Dat zorgt voor een maximaal comfort én maximale 
energiebesparing. 

Productvoordelen: 

• vraaggestuurde ventilatie
• extra hoge winst voor e-peil
• esthetische integratie
• compacte behuizing
• energiezuinige ventilator
• snelle, gemakkelijke montage 

SYSTEEM A: NATUURLIJKE VENTILATIE
De doorstroom van lucht vindt op natuurlijke wijze plaats. 
Gevolgen: grote warmteverliezen, ventilatie is niet regelbaar... 

SYSTEEM B: MECHANISCHE TOEVOERVENTILATIE
Verse buitenlucht wordt het gebouw binnengeblazen in droge 
ruimtes met behulp van een ventilator. Kieren onder de deuren en 
raamroosters zorgen voor de doorvoer en afvoer van de vuile lucht. 
Ook deze techniek wordt nog nauwelijks toegepast, het warmteverlies 
is daarvoor te groot.

SYSTEEM D: MECHANISCHE TOE- EN AFVOERVENTILATIE 
Bij systeem D wordt zowel de toe- als afvoerventilatie geregeld door 
een ventilator. Een systeem D kan optioneel uitgerust worden met een 
warmteterugwininstallatie, wat het warmteverlies met 70 à 90 % kan 
doen dalen. Dit systeem vraagt om een behoorlijke investering, ruimte 
voor leidingen, voldoende luchtdichtheid in het gebouw, regelmatig 
onderhoud... 
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O n z e  w o n i n g e n 
e n e r g i e n e u t r a a l Vloerisolatie 

AANDACHTSPUNTEN
De woning in Kuurne is gedeeltelijk onderkelderd. De kelder heeft 
een beperkte hoogte waardoor er moeilijk isolatie aangebracht kon 
worden. De andere delen van de vloer werden wel van vloerisolatie 
voorzien. 

Let wel: de toestand van de funderingen moet altijd nagekeken wor-
den. Hiervoor werden putten gemaakt en werd advies gevraagd aan 
een ingenieur. 

ONZE KEUZE
Na het uitgraven van de grond werden een nieuwe betonplaat, isolatie, 
chape en vloerverwarming aangebracht. 

Vaak zijn dit grotere kosten en vooral ingrijpende werken bij een 
woningrenovatie. De nieuwe isolatie en vloer kostten samen ongeveer 
€ 4.500, al moet hier ook nog een deel ruwbouwwerken bijgerekend 
worden. 

Langetermijndoelstelling bij de 
renovatie van de vloer:

Utot ≤ 0,24 W / m²K
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Detail van de vloeropbouw

Volgorde werken:
- Uitbreken bestaande verharding tot - 40 cm
- Plaatsen van nieuwe afvoerbuizen in zandbed
- Plaatsen van plastiekfolie en betonplaat
- Plaatsen van nutsleidingen
- Plaatsen van isolatie eps korrels
- Plaatsen van vloerverwarming op plastiek
- Plaatsen van randisolatie/uitzetvoeg en chape
- Plaatsen van vloeren en plinten



23

Conclusie
Renoveren = de waarde 
van je woning verhogen
Renoveren zorgt niet enkel voor een energiebesparing bij de huurder, 
maar is ook voor jou als verhuurder een investering voor de toekomst. 

Een doorgedreven energiebesparende renovatie zorgt immers voor 
een waardeverhoging van jouw pand. Algemeen kan een BEN-ovatie 
de waarde van een zeer energieverslindende woning met 10 tot 15 % 
doen stijgen. In tegenstelling: zonder investeringen zakt de waarde 
van je woning met ongeveer 1 % per jaar. 




