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JEAN-PIERRE BOHEZ - HOCOTEC

IK HELP ARCHITECTEN EN BOUWFIRMA’S TIJDENS DE
ONTWERPFASE DE SLIMSTE E-KEUZES MET BBT*
TE MAKEN VOOR HUN KLANTEN, DIT DANKZIJ
KRACHTIGE CALCULATIEMODELLEN MET LCOE**.
(*Best Beschikbare Technologie - **LEVELIZED COST OF ENERGY)

COLLECTIEF VERSLAGGEVINGEN - STUDIES
EPB, STABILITEIT, ASBEST VERWIJDERING, PQP-INST, REGELGEVING...
PQP-INST (Pre Qualified Products-Installers)

DOSSIERS met artikels, info én oplossingen met BBT*
De meest actuele dossiers met extra info en artikels, in woningbouw en professionele gebouwen.

-1-

HOCOTEC • Jean-Pierre BOHEZ
0474 31 00 46 • info@hocotec.be
T.+F. 09 225 13 93 • Machelendorp 2 H • B-9870 Zulte
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Jean-Pierre BOHEZ

Contact
jp.bohez@hocotec.be
www.linkedin.com/
in/jean-pierre-bohez
(LinkedIn)

Jean-Pierre Bohez
"HOCOTEC"
Ik help Architecten om tijdens de ontwerpfase, zoals in een
3d plan,de slimste, energie oplossingen duidelijk te maken,
gefundeerd opmijn kostenvergelijkende E-studie "LCOE"
integrale toekomstige E-kost in €/m>25j.

www.hocotec.be/stuSummary
dies-architect.html
(Company)
Indien U als Architect met de huidige E-transitie tijdens
deontwerpfase een inzicht krijgt vd toekomstige integrale
www.hocotec.be
E-kosten ineuro (Cv-Sww-Ev etc), op basis van een Wvb per
(Portfolio)
lokaal & mijn E-studie LCOE (levelized cost of energy) Minus
de eigen duurzameopgewekte “gratis E-uit de natuur” kunt u
Top Skills
op een neutrale engefundeerde wijze, een keuze van techniEnergiebesparing
sche voorzieningen bepalenin uw project, en aldus de toeSustainability
komstige E-rekening in € van uw klantmet 50 tot 80%
Architecture
verlagen.
Vb : een Wp verbruikt 4x minder kWh als gas Cv, maar de EL
stroomis 5x duurder, en zal dus zonder gratis eigen E-productie uit denatuur, de E-kost in € & ecologische voet afdruk
even hoog blijven.
U kunt dit beschouwen als uw plan in 3 d versie, om de klant
tetonen wat hij van uw ontwerp kan verwachten.
Op basis van een 20-tal parameters maakt Hocotec eenonafhankelijke "kostenvergelijkende" E-studie, van diverseoplossingen in 3 scenario's A volgens resultaat Epb rapport, of
huidige toestandB maximale duurzame eigen opgewekte
“gratis E-uit de natuur”C een eigen keuze investering # opbrengst (of bv max netonafhankelijkheid)
Dit voor de integrale toekomstige E-kost (Verwarming,
Warmwater,Ev, huishoud Electriciteit, zwembad, enz) die u
kunt vergelijken ineuro per maand, en over de totale levensduur 25j, rekening houdendmet investeringen MINUS de opbrengsten van eigen geproduceerde“gratis E-uit de natuur”
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E-transitie met BBT - Trias

Hoe kunt u uit uw Pv panelen meer opbrengst halen
met digitale meter tov de terugdraaiende teller ?

(Best Beschikbare Technologie) - zie verder

We help you to find the best solar solution
E-KOSTEN vergelijkende calculatie (LCOE)
HOCOTEC “One Stop Infoburo met BBT” (Best Beschikbare Technologie)
Helpt hierover Architecten en bouwfirma’s inzicht te verschaffen en te helpen in hun
projecten voor Woongebouwen, Kantoren, kmo ‘

LCOE (Levelized Cost of Energy) Over de levensduur van een gebouw bvb 25j loopt

de totale E-kost op tot 25% van het gebouw (algauw tot 50 >100.000 €) dus de moeite
als daar 30 to 80% op kan besparen! Maar hoe kan men daarvoor de beste keuzes
maken en investeringen bepalen?
In plaats van de terugverdientijd (Tvt op basis investering) wordt met deze berekening
snel en efficient gekeken naar de keuze van energieoplossingen (LCOE) hoeveel ze(in
kWh of Euro) moet opbrengen of besparen om de levensduurkosten van de huisverwarming, Sww (vb. warmtepomp systeem of Pv installatie) terug te verdienen.

Nieuws
PQP - Bijdragen BBT

De green deal EU en E-Transitie op (Onafhankelijk) begrijpelijke wijze uitgelegd
aan de architectuur & bouwwereld in
Vlaanderen, om rekening houdend met
onze regelgeving , de voordeligste energieoplossingen in kaart te brengen bij het
ontwerp, en dus gefundeerde financiele &
sustainabele keuzes te kunnen maken in
het woud vd oplossingen, in deze huidige
bijzonder snelle evolutie. Ondersteund
met 190 miljard €, goedgekeurd door EU
parlement.

Agenda Events

Hoe maximaal duurzame “Gratis Energie uit de Natuur” halen
en autonomie bereiken?

Solar energy

Pv Injectievergoeding 2021 dig meter, er moet dus een apart teruglevercontract afgesloten worden, en buiten Decatlon (de eerste), zijn er nu reeds een 6 tal bijgekomen, elk met verschillende tariefplannen, en deze zijn ook allemaal energieleveranciers die je ook stroom leveren, hun vergoedingen varieren tussen 0,015 tot 0,0486
€/kWh wat kan ingeschat worden voor een normale verbruiker van 3600 kWh/j met
evenveel Pv opbrengst op 36 tot 116 €/jaar tenzij U batterijopslag (ESS) installeert
(nu met subsidie) en dus tot 88% uw Pv stroom zelf kunt verbruiken en daardoor
uw voordeel op 25j tot 25000 € en zelfs meer kunt doen, dus bij slim gebruik digitale
teller. Met Yuso of installatie june dongle en EMS (Energie management systeem)
gebruik daltarief en vermijden piek en capaciteitstarieven in 2022 nog enorm vele
grotere voordelen mogelijk... vraag een studie aan: info@hocotec.be

Zulte (Machelen)

volledige artikel

Hoeveel stroom verbruikt een warmtepomp tov gas, CV? Niet zo eenvoudig met onze complexe E-tarieven. Een
correct antwoord kan alleen gegeven
worden via een preciese berekening
van de warmteverliezen per lokaal en
onze E-studie LCOE.
PQP-Inst (Pre Qualified Product - Installateurs)
deelnemers & bijdragen
Agro (p.9)
Balans van de 3 E’s (p.7)
Bitcoin (p.17)
CDI-projects
Climatrix (p.11)
Colruyt (p.9)
Energielabel nw 2021 (p.18)
EU-green deal (p.3)
EV-database (p.16)
E-studie opslag (p.20)
Fronius - BYD (p.14)
Grimwood (p.17)
GroupCBB (p.8)

Klimaatplafonds (p.10)
Linea Trovata (p.13)
MijnEPB (p.5)
MVE (p.5)
Omvormerservice David
PhotoVoltaic Agro (p.9)
Prihoda (p.6)
Stiebel-Eltron (p.12)
Tessvolt (p.18)
Van Houtven (p.15)
Verslaggeving (p.4-5)
Ysebaert Viktron
YouPower Tim

Agenda Events (overgeschakeld meestal online)
• Electric Vehicles BATTERY TECH USA 6/4/2021
• SolarPower Summit (Picard) - 10/05/2021
• InterSolar - Munchen 9/6/2021
• EcoMobiel + Energie NL, 12/10/2021
• ENERGY MISSION Flux 50 - 21 okt. 2021
• TBB The Business Booster -Berlin-3 nov. 2021
• Intersolution - Gent 19/01/2022

LG biedt hybride systemen aan die
warmtepomp, PV, Ev en opslag combineert.

uitgebreide extra info - www - etc.
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Dit icoon vindt u overal terug in deze brochure
én is aanklikbaar, maak er gebruik van!

Vlaamse overheid
Vlaams Energieagentschap
E-mail: energie@vlaanderen.be
Website: www.energiesparen.be

Startverklaring

in het kader van de energieprestatie
en het binnenklimaat van een gebouw

Vlaamse overheid
Vlaams Energieagentschap
E-mail: energie@vlaanderen.be
Website: www.energiesparen.be

ADVIES EPB-VERSLAGGEVING
ADVIES INZAKE ISOLATIE EN HYGIËNISCHE VENTILATIE

EPB-aangifte

BOUWHEER: LIPS NELE

EPW-formulier

Energieprestatie en binnenklimaat
van :gebouwen
BOUWPLAATS
WEIBROEKDREEF 127
9880 AALTER
Samenvatting van de eisen per gebouw

Gebouw "015B050"

Hocotec

EPB-Rapport

DOSSIERNUMMER : 152524

Aard van de werken:

Nieuwbouw (of hiermee gelijkgesteld)

Beschermd volume:

675,94 m³

Machelendorp 2 H - B
9870 Zulte

(naam van het gebouw)

Volume "EPB-eenheden buiten het K-volume"
EPB-eenheid "lot 1"
Bestemming
van de EPB-eenheid:
Wonen
Legende van
de EPB-resultaten:
- Oppervlakte:
U/R – Maximale isolatiewaarden scheidingsconstructies
220,84 m²
S – Schilpeil van het gebouw – Max. S-peil tussen [ ]
op het niveau van de EPB-eenheid:
- Eisen
E – Energiepeil
gebouw - Max. E-peil tussen [ ]
Umax
K-peil
S-peil
E-peil
Etech
NE
Oververh. Ventilatie
HE
Ventil./ Rmin
– Ventilatie-eisen
Oververh. – Oververhitting (Indien
in orde maar kans dat woningen enkele dagen per jaar oververhit)
30.0 oranje:
18.0
HE – Hernieuwbare energie. Wanneer er niet voldaan is aan de eis voor hernieuwbare energie moet er voldaan
zie fiche 3
zie fiche 3
zie fiche 4
zie fiche 5
zie fiche 1 voor
worden
aan een 10% strengere eis (E-peil).
is, dan
de eis voor
hernieuwbare
voor meerWanneer hieraan voldaan voor
meervervalt
voor meer
voor meer
meer info.
info. de eenheid voldoet aan de norm.
info.
info.
info.
energie. Het rode kruisje blijft staan maar
Methode bouwknopen:

VERKLARING VAN OVERDRACHT VEILIGHEIDSDOSSIER
ONTWERP
Project

Bouwen van een ééngezinswoning

Bouwplaats

Weibroekdreef 127
9880 Aalter

Optie B : methode van de EPB-aanvaarde knopen

Datum

Omschrijving

2018-06-26

Eerste adviesrapport op basis van de plannen

Coördinator-verwezenlijking

Deze EPB-eenheid voldoet aan de eisen voor een BEN-gebouw.

Hocotec
Machelendorp 2 H - B 9870 Zulte

Bouwheer

Lips Nele

Wat kunt u verwachten van onze studies en verslaggevingen?
BEN staat voor bijna-energieneutraal. Bouwen volgens de BEN-principes wordt
vanaf 2021 de standaard voor nieuwe gebouwen in Vlaanderen. BEN-bouwen is

1. EPB-verslaggeving

Administratieve
gegevens
project
vandaag al de slimste
keuze,van
meerhet
informatie
via www.energiesparen.be/BEN.
Naam van het project

015B050

•Straat Wij makenHallestraat
op basis van de plannen een eerste EPB-advies
op om aan de eisen van het jaar van bouwaanvraag te voldoen. Heeft u eventuele
Nummer
Gemeente
Postcode ... dan houden wij hier
wensen inzake isolatie, ventilatie, herbruikbare energie,
al rekening
inenhet
advies.
Ondergetekende
verklaart het mee
veiligheidsgezondheidsplan
inclusief coördinatiedagboek en postinterventiedossier te hebben
ontvangen vanwege de coördinator-ontwerp.
•Referentie
Bijkadaster
de start van werken dienen wij ook de startverklaring in. Dit is een soort officiële intentieverklaring dat u zult voldoen aan de eisen. De
Voor ontvangst,
waarden in deze verklaring zijn niet bindend en kunnen nog gewijzigd worden.
Datum
•
Als u in de loop van de werken vragen heeft over andere opties, maken wij voor u desgewenst nieuwe simulaties op met andere raamroosters, isolatiediktes, etc.
Gegenereerd
doorwerken
de EPB-software
v10.5.1uop
06/09/19
Pagina 1 met de gebruikte materialen, op basis waarvan wij de eindaangifte indie•
Op het einde
van de
bezorgt
ons
een10:01
ingevulde vragenlijst
nen. Indien u het advies volgde, is uw dossier hierbij afgerond. Indien u het advies niet volgde, kan een boete van de Vlaamse overheid volgen.
Dit proberen we uiteraard te vermijden door samen eerst op zoek te gaan naar de beste optie voor u en uw pand.

2. Ventilatieverslaggeving

(verplicht voor nieuwbouw en energetische renovatie met bouwaanvraag nà 01/01/2016 enkel voor woongedeeltes)

•
•
•
•

We maken een ventilatieontwerp op voor uw woning.
In casu ventilatiesystemen A en C+ geven wij de regelbare toevoeren in bij het kwaliteitskader na opmeting ter plaatse.
Gegenereerd
door de EPB-software
v10.5.1 op 06/09/19
10:01
4 het kwaliteitskader na een opmeting ter plaatse.
Wij geven
de werkelijke
doorvoeren
(cfr.
deurspleten)Pagina
in bij
Wij meten de werkelijke ventilatiedebieten en geven deze door aan het kwaliteitskader.

•

Wij maken een VGM-plan op. Dit bevat alle noodzakelijke richtlijnen om de veiligheid op de werf te garanderen. U bezorgt dit aan alle betrokken partijen.
Wij verzamelen vervolgens de gegevens van de aangestelde aannemers. We nemen deze gegevens op in de werfverslagen en het PID.
Wij voeren op basis van uw planning van de werken werfbezoeken uit, maken hiervan verslagen op en geven verdere richtlijnen ikv veiligheid,
gezondheid en milieu.
Op het einde van de werken maken wij het postinterventiedossier (PID) op.

VGM-plan 1 / 64

3. Veiligheidscoördinatie
•
•
•

4. Blowerdoortest
•
•

Bij het uitvoeren van een blowerdoortest gaan wij de luchtdichtheid van de woning vaststellen door het gebouw in onder- en overdruk te
zetten en het lekdebiet te meten.
In deze test zit ook een lekopsporing inbegrepen én een bepaalde tijd (ongeveer 30 minuten) waarbij u samen met ons nog aanpassingen
kunt uitvoeren aan de lekken die worden waargenomen tijdens de lekopsporing.De kost voor het attest bij het kwaliteitskader zit inbegrepen
in onze prijs.

5. Stabiliteitsstudie
•
•

We informeren eerst naar de gewenste materiaalkeuze voor liggers, kolommen en andere draagstructuren.
We rekenen uit welke krachten er op de structuur komen en starten met het dimensioneren van de liggers en kolommen. Dit wordt op het
plan gevisualiseerd zodat zowel bouwheer, architect als aannemer onmiddellijk kunnen nagaan wat er voorzien moet worden.

HOCOTEC • 0474 31 00 46 • info@hocotec.be
T.+F. 09 225 13 93 • Machelendorp 2 H • B-9870 Zulte
www.hocotec.be
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Collectief Member - Stabiliteit

Stabiliteit
naar een
hoger
niveau
Stabiliteit-EPB-Veiligheid-Ventilatie

Een ingenieursbureau met een getalenteerd en dynamisch team op vlak van stabiliteit, EPB,
veiligheid en ventilatie. Dit vormt een totaalpakket voor zowel grote en kleine projecten.
Ons nauw contact met de bouwheer, architect en aannemer zorgt voor een begeleidende
samenwerking. Dit resulteert steeds in ontwerpen en adviezen op maat.

MVE Stabiliteit (nieuw adres)
ir. Pieter Vandenbroucke - zaakvoerder
Europalaan 1A/203
8970 Poperinge
T. 057 37 55 06
info@mve.be - www.mve.be

STABILITEITSSTUDIE
Berekening van funderingen en
structurele elementen in metselwerk,
beton, staal of hout.

Stabiliteit
In samenspraak met
de bouwheer en
architect gaan we op
zoek naar zuinige
en duurzame
oplossingen voor ieder
uniek bouwproject.
Hierbij houden onze
ingenieurs rekening
met de esthetische
en praktische
randvoorwaarden
van het ontwerp.

Onze ingenieurs
volgen de evolutie van
nieuwe materialen,
bouwconcepten en
rekentoepassingen
op de voet. Via
3D-modellering tillen
we uw bouwproject naar
een hoger niveau. Deze
innovatieve aanpak
zorgt voor een vlot
uitvoeringsproces.

Contacteer :
Hanne Delanote - administratie
T. 057 37 55 06
administratie@mve.be

Houtconstructie

MijnEPB.be

Betonconstructie

Staalconstructie

MijnEPB is een studiebureau actief in gans Vlaanderen met specialisatie in EPB-berekeningen.
Bij MijnEPB bieden wij de nodige technische ondersteuning voor architect en bouwheer. Je kunt bij ons terecht voor EPB-verslaggeving, ventilatieverslaggeving, veiligheidscoördinatie, stabiliteitstudies en tal van
andere diensten.
OVERIGE DIENSTEN
We kunnen nog instaan voor tal van andere diensten zoals: blowerdoortest, warmteverliesberekening, sloopopvolgingsplan, EPC... Benieuwd wat we nog allemaal in de aanbieding hebben?
Kijk gerust even op www.MijnEPB.be en vraag vrijblijvend een offerte op.
Bij MijnEPB bieden wij de nodige technische ondersteuning voor architect en
bouwheer. Je kunt bij ons terecht voor
EPB-verslaggeving, ventilatieverslaggeving, veiligheidscoördinatie, stabiliteitstudies en tal van andere diensten.

MijnEPB
zaakvoerder Thijs Missiaen
Zeilschipstraat 10
9000 Gent
www.MijnEPB.be
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Contacteer ons :
MijnEPB
Tel: 09 226 12 33
info@MijnEPB.be

Pre Qualiﬁed Partners & Products

Textielkanalen, dat is bovenal gezonde lucht.
U kent de uitdaging van vandaag: via een perfect homogene, stille
en gepersonaliseerde luchtverdeling (koelen, verwarmen, airco
of ventilatie) het binnenklimaat - en dus het algemene welzijn optimaliseren. Prihoda biedt tal van oplossingen: 100% comfortabel,
100% op maat, 100% de beste kwaliteit-prijsverhouding!

Talrijke voordelen
� Brandveilige stoffen
� Afwasbaar
� Geluidsarm
� Tochtvrij
� Kleur of print

Talrijke toepassingen

Prihoda, maatwerk airﬂowdesign

� Sport & fitness

Ook in tijdelijke constructies, zoals vaccinatietenten, zorgen
de textielkanalen van Prihoda voor de optimale luchtverdeling.

� Onderwijs
� Kantoor & industrie
� Labo & cleanroom
� Winkels & showrooms

Talrijke referenties
� NMBS
� K.U. Leuven
� UGent
� Vlerick Business School
� VacCovid Spoor Oost
� ...

Ontwerp en oﬀerte binnen de 24h, met AutoCAD tekeningen,
graﬁeken en technische gegevens via eigen software.
Technisch advies voor studieburelen, architecten en installateurs

Prihoda nv

Pieter Verhaeghestraat 20
8520 Kuurne
T: 056 36 30 18
M: info@prihoda.be
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Steeds tot uw dienst :
Wesley Verlez
M: wesley.verlez@prihoda.be

20.090 -15

Prihoda, the Art and Science
of Air Distribution : Wij geven
deskundig advies, meten op
en berekenen in de detail de
ideale luchtstromen. Kortom, wij
helpen uw HVAC project slagen.

Lees verder redactioneel
Textielkanalen

Economie - Energie - Environment

Bedrijven willen met bomen planten ‘klimaatneutraal’ worden.
Klinkt goed, alleen is er veel te weinig plaats voor al dat groen. Zo heeft bijvoorbeeld Shell
een bos nodig zo groot als Spanje om al hun CO2-uitstoot te compenseren.
Tijd dus om al die plannen eens naast elkaar te leggen en te kijken of het wel allemaal kan...

ECONOMIE - ENERGIE - ENVIRONMENT, de balans van de 3 E’s.
De driehoek is zich onvermijdelijk aan het draaien!
ECOLOGIE, WIJ MOETEN DE SITUATIE MET LUCIDITEIT EVALUEREN EN DE BESLUITEN NEMEN
DIE NODIG ZIJN OM DE ECONOMIE VAN ALTIJD MEER TE REORIENTEREN NAAR EEN ECONOMIE VAN ALTIJD BETER.
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Pre Qualified Partners & Products

Bescherm
je gezin
Laat asbest
verwijderen!

Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 3.500 bouwmaterialen is verwerkt.
De stof is niet met het blote oog zichtbaar, daardoor weten we vaak niet dat
asbest ook in onze eigen constructies verborgen zit.
Zaak is om deze bouwmaterialen zo snel mogelijk te verwijderen. Uiteraard mag je dit niet zelf doen, de procedure is zo secuur dat hiervoor beroep gedaan wordt op een specialist. Die onderzoekt het probleem en neemt
de nodige veiligheidsvoorschriften in acht om het asbest te verwijderen. Daar het hier gaat om semi-hechtgebonden asbest zijn de platen meestal broos en dus gevaarlijk, zowel voor mens als omgeving. De asbestvezels
liggen aan de oppervlakte en versplinteren en verdwijnen in de lucht of druipen mee met het spoelwater, richting grond. Deze asbest dient dus zo snel mogelijk verwijderd te worden.

Stel dit niet uit, nu bied de overheid premies voor wie asbest
laat verwijderen en tegelijk zijn gevel of dak isoleert.
(zie www.ovam.be)

Dakplaatwinkel verkoopt u de beste
kwaliteit aan sandwich- en
ecopanelen.
CBB montage, uw partner in industrierenovatie en asbestverwijdering.

groupCBB
zaakvoerder Bjorn Baudoncq
Varingstraat 10 - 9800 Deinze
Tel: 051 61 31 69
www.CBBmontage.be
info@groupcbb.be
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Contacteer:
Vlaanderen
www.dakplaatwinkel.be
dakplaatwinkel@groupcbb.be
Wallonië
www.retailpanels.be
retailpanels@groupcbb.be

Innovatie in de landbouw

Colruyt Group
omarmt ‘Vertical Farming’

In maart pakten de Bio-Planet
winkels uit met verse basilicum
dat volgens het principe van vertical farming is geteeld. Revolutionair aan dit verhaal is dat het volledig om eigen kweek gaat. Colruyt
Group ontwikkelde immers een
eigen ‘Vertical Farm’ die ingenieus
in elkaar steekt. Vooral het koelingen ventilatiesysteem is erg interessant dankzij de combinatie van
bestaande en nieuw ontwikkelde
technieken.

Voedselsystemen zijn niet bestand tegen crises zoals de Covid-19-pandemie als ze
niet duurzaam zijn. We moeten onze voedselsystemen, die vandaag de dag verantwoordelijk zijn voor bijna een derde van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen
en grote hoeveelheden natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteitsverlies met negatieve gevolgen voor de gezondheid (als gevolg van zowel onder- als overvoeding) en
niet alle producenten, in staat stellen een eerlijk economisch rendement te behalen
en in hun levensonderhoud te voorzien.

Volgens het Duitse Fraunhofer ISE zijn agrivoltaïsche projecten nu al
concurrerend met andere hernieuwbare energiebronnen.
Het ontbreken van een goed regelgevend kader verhindert momenteel
echter het dubbele gebruik van Pv opbrengst met landbouwland voor
voedselproductie
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info klimaatplafonds

INFO KLIMAATPLAFONDS
Koelen & Verwarmen zonder tocht

Een economische en comfortabele oplossing!
De verwarmings- en koelingspanelen voor het plafond van Climatrix bieden een economische en comfortabele
oplossing voor de uitdagingen die zich stellen bij het optimaliseren van de acclimatisatie van residentiële gebouwen,
publieke instellingen en kantoren.
Het zijn elementen die je hangt in C-profielen en gekoppeld zijn aan elkaar. Daarna afgewerkt met gipskarton (niet
op het gipskarton). De warmte wordt af- of aangevoerd in functie van de wens om te koelen of te verwarmen.
Het voordeel ervan is dat het een zeer reactief systeem is.

Het waarom kiezen voor een klimaatplafond zit hem in een
aantal factoren. Zo hoef je niet te kappen of breken en behoud je toch een duurzame oplossing. Je geniet snel van een
comforabele en aangename temperatuur en je hebt direct een
oplossing voor die beperkte vloeroppervlakte in de keuken en/
of badkamer.
Hier kan het ook een oplossing zijn om een bijverwarming te plaatsen, je kan ook nog achteraf objecten aan het plafond bevestigen wanneer je werkt in combinatie met gipskartonplaten. Het systeem is perfect toepasbaar in zowel
particuliere woningbouw als in utiliteit, waarbij we ook rekening houden met het licht- en ventilatieplan.

De flexpanel hebben we in verschillende lengtes beschikbaar, waardoor
we de elementen als een puzzel hangen in de structuur (deze is door de
afwerker geplaatst). Zodoende hebben we zo weinig mogelijk koppelingen nodig.
Er zijn meerdere panelen en oplossingen mogelijk, contacteer daarom
CLIMATRIX.
Geen tocht, geen geluid, geen onderhoud en toch een aangenaam
binnenklimaat.

Concrete aandachtspunten
Om dat beperkte risico nog verder te minimaliseren, formuleert de
Hoge Gezondheidsraad een aantal richtlijnen.
•
•

Vermijd het hergebruik van gefilterde binnenlucht. Virusdeeltjes
die in de luchtafvoerkanalen circuleren, kunnen via recirculatie
opnieuw in het luchttoevoer circuit terechtkomen.
Zet ramen zo veel mogelijk open en zorg voor aanvoer van zuivere
buitenlucht.
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Info klimaatplafonds - Pre Qualified Partners & Products

Klimaatplafond
Onzichtbaar verwarmen
én koelen voor
nieuwbouw en renovatie

Ontdek het nu

Waarom kiezen voor een klimaatplafond van Climatrix?
•
•
•
•
•
•

Je wil niet kappen en breken, maar je wenst wel een duurzame oplossing
Je wil snel genieten van een comfortabele en aangename temperatuur
Je zoekt een oplossing voor de beperkte vloeroppervlakte in de keuken en/of badkamer
Je wenst een bijverwarming te plaatsen
Je wil later nog objecten aan plafond bevestigen (kan in combinatie met standaard gipskartonplaten)
Je zoekt een foutloze ophanging van objecten (dit kan doordat je buizen kan lokaliseren met thermische folie)

Welk klimaatsysteem kiezen? Ontdek het via Climatrix Climaplan.

Nieuw! Clima-Calcul

Officiële warmteverliesberekening volgens NBN EN 12831-1
voor de EPB-verslaggever.
Een woning ontwerpen of een verwarmingsinstallatie uittekenen is niet meer
zo simpel als enkele jaren geleden. De regels in verband met het E-peil van woningen zorgen voor extra kosten voor de bouwers, maar ook voor extra werk
voor architecten en installateurs. Het E-peil van een woning berekenen betekent immers extra werk en administratie.

De ideale manier van onzichtbaar en
duurzaam verwarmen & koelen
Perfect voor renovatie en nieuwbouw
Klimaatwanden & plafonds
Vloerverwarming - Montage inbegrepen

nieuw adres
Climatrix Belgium
Zkv Kim Vaessen 0477 62 90 13
Heulentakstraat 14
3650 Dilsen-Stokkem
Tel. 089 79 03 50
www.climatrix.be
info@climatrix.be
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Contacteer :
Steven Verjans
089 79 03 50
info@climatrix.be
Geert Cardinaels
0478 47 68 35
geert.cardinaels@climatrix.be

Pre Qualiﬁed Partners & Products

STIEBEL ELTRON: vol van energie sinds 1924
Groene stroom is de energiebron van de toekomst. STIEBEL ELTRON produceert enkel toestellen voor verwarming en warm water
die werken op elektrische en duurzame energie voor de hele woning, van de mini-doorstromer tot de warmtepomp.
Energie-efficiëntie, kwaliteit en comfort staan voorop bij de ontwikkeling van onze producten.
Al meer dan 40 jaar ontwikkelen en produceren wij warmtepompen. Dankzij onze voortdurende research en development,
bieden we u vandaag fluisterstille en uiterst energiezuinige warmtepompen.

Warmtepompen

Electrische verwarming

Sanitair warm water

STIEBEL ELTRON produceert sinds
1976 kwaliteitswarmtepompen.
Onze warmtepompen zijn zuinig en
ecologisch dankzij het gebruik van
energie uit het milieu.

Energie-eﬃciën�e en comfort zijn ook
essen�ële voordelen van onze
elektrische verwarmingstoestellen.
Ruimte- of bijverwarming? Wij
hebben een oplossing in ons gamma.

Met onze energiezuinige boilers
en doorstromers bieden wij u
comfortabele en hygiënische
oplossingen voor de keuken, de
badkamer en uw bedrijf.

Ontdek ons volledig aanbod op : https://www.stiebel-eltron.be
Hebt u een project? Bent u op zoek naar een prijs,
technische informatie, een berekeningsapplicatie,....?
Registreer of log in op onze vakpartnerportaal.

Als bouwheer, architect of
studiebureau kan u steeds bij
STIEBEL-ELTRON terecht voor
oplossingen en offerte voor de
verwarming en koeling van een
woning. Stiebel-Eltron is
gespecialiseerd in waremptepompen
sinds 1976.

Stiebel Eltron bv
‘t Hofveld 6-D1
1702 Groot-Bijgaarden
Tel: 02 423 22 22
info@stiebel-eltron.be
www.stiebel-eltron.be
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Contacteer:
Peter Vandenberghe (NL)
peter.vandenberghe@stiebel-eltron.be
Emmanuel Tournier (FR)
emmanuel.tournier@stiebel-eltron.be
Christoph Cremer (DE)
christoph.cremer@stiebel-eltron.be

Info Pv* - Pre Qualified Partners & Products

Zonne-energie via Linea Trovata Suntec

Warmtetechnieken via Linea Trovata Warmtetechniek

Zonnepanelen, klassiek
Correcte analyses, mogelijkheden op dak of op grond
Zeer breed keuzepakket aan panelen en omvormers, met
aantoonbare besparing en scherpe prijs verzekerd.

Voor Particulier
Voor nieuwbouw vormt een warmtepomp steeds het hart van
de installatie. Gekoppeld aan een laag temperatuur verwarmingssysteem laat immers toe om op een efficiënte wijze zonnestroom in warmte om te zetten en in de zomer voor koeling. De
installatie kan aangevuld worden met sanitair, ventilatie. Deze
integrale aanpak laat toe om alle componenten op elkaar af te
stemmen en slim te gaan connecteren.

Zonnepanelen, geïntegreerd
Waar esthetiek belangrijk is , gekoppeld aan het terugverdieneffect van zonnepanelen, als bouwelement in dak of gevel.
Esco - Verhuur uw dak - verschillende mogelijkheden
Energie als dienst: laat ons mee investeren in de energievoorzieningen van uw project en geniet jarenlang mee van voordeligere
energie.
Batterijen (nu met subsidie)
Met de digitale meter en de opkomst van de elektrische wagen
worden batterijen alsmaar interessanter, door het optimaliseren van het aandeel zelfverbruik. Zo wordt het teveel aan
zonneproductie opgeslagen tijdens de dag en ’s nachts weer
gebruikt om uw verbruik verder te laten dalen.
Laadinfra - Laadpalen
Elektrisch rijden komt sterk op.
Het wordt belangrijk om hiermee van bij ontwerp rekening te
houden. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Investeren in duurzame energie
is de énige weg naar een leefbare
toekomst. Linea Trovata biedt u
de beste prijs/kwaliteitsverhouding. Ontdek de mogelijkheden en
verzeker u van kwaliteit die de tijd
doorstaat!

Voor projectontwikkelaars en ondernemingen
Ook in grotere ontwikkelingen en bedrijven bieden warmtepompen individueel of collectief opgesteld meer en meer ingang.
Vanaf 6 units is het vaak interessanter om voor een collectief
systeem te kiezen waarbij in iedere appartement een kleine
booster warmtepomp wordt voorzien voor de aanmaak van
warmwater en hoge temperatuurtoepassingen. Warmtenetten
laten toe om warmtestromen over grotere afstanden slim te
gaan combineren.
Optimale duurzame technieken vragen kennis gecombineerd
met ervaring en slimme combinaties
Vandaag komen in sneltempo nieuwe duurzame technieken op
ons af die toelaten om ons meer en meer los te koppelen van
fossiele brandstoffen. Bij ons kan u terecht voor het volledige
traject van haalbaarheidstudies op basis van energie- en financiële simulaties over ontwerp en bouw tot beheer en exploitatie.

Linea Trovata SunTec nv
E17/3 Gebouw 3011
Brandstraat 9
9160 Lokeren
Tel. +32(9) 336 53 64
www.lineatrovata.com
info@lineatrovata.com
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Contacteer :
Stephanie De Decker
Tel. +32 (0)9 336 53 64
info@lineatrovata.com

Near & off-grid oplossingen

NIEUWE MOGELIJKHEDEN om 100% hernieuwbare
Energie om te zetten in realiteit.
Fronius + BYD oplossingen voor het intelligent, efficiënt en economisch opslaan, distribueren en
verbruiken van Pv stroom nu met driefasige net-BACK-UP.
De capaciteiten van de combineerbare batterijen variëren van 5,1 tot 22,1 kWh.
Met de BYD Battery-Box heeft Fronius opnieuw een echte back-up gerealiseerd van het net met
driefasige belastingen (bv Warmtepomp) en eventuele mogelijkheid beperking van in aankomst
zijnde capaciteitstarief.
Bovendien maken deze nieuwe apparaten installatie, inbedrijfstelling en onderhoud ongelooflijk
eenvoudig en kunnen ze in elk type systeem worden gebruikt.
• Gebruik van PV-energie ook
‘s nachts mogelijk.
• Automatische overschakeling op
noodstroom bij uitval van het net.
• Gelijktijdige voeding van de
belastingen en opladen van de
batterij ook mogelijk bij stroomuitval.
• Hoge zelfconsumptie en
zelfvoorzieningsgraad.
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Pre Qualified Partners & Products

“HOUT IS HET ENIGE
BOUWMATERIAAL DAT
IEDERE DAG NATUURLIJK
AANGROEIT”
Het is een Duits gepatenteerd houtbouwsysteem dat
gebruik maakt van MASSIEVE geprefabriceerde technische
houtpanelen met PEFC™-label voor dragende wand-, vloeren dakplaten.

Kostenefficiënt
en
Ecologisch Systeem

Ruime architecturale vrijheid

Onze massieve technische houtpanelen vinden hun toepassing zowel voor laag- als hoogbouw.
Complexe vormgevingen zoals grote gebogen uitkragingen,
overdekte terrassen e.d. zijn mogelijk en herleiden secties/
afmetingen en koude bruggen tot een minimum.
Van modern tot klassiek, geen beperkingen,
kortom een absolute vrijheid voor de architect.

Projecten

Wonen en werken in harmonie
Residentie Ter Wilgen

Voordelen:
1. CO2-neutrale en circulaire bouwmethode/hout met PEFC-label. 60 ton CO2 opslag perwoning!
2. Snelle bouwmethode: 2 dagen voor doorsnee ruwbouwwoning. Kan bij elke weersomstandigheid geplaatst
worden gezien waterafstotend (geen wateropslorping zoals
bij andere massieve systemen).
3. Tot 60% lichter dan traditionele bouw en toch behoud van
voldoende massa – categorie “Middelzware constructies”
4. Afwerking: een brede waaier binnen- en buitenafwerkingen. Ideaal product voor bouwers die zelf de afwerking uitvoeren gezien de uitsparingen voor alle technische leidingen
voorzien zijn op maat.
5. Water neutrale ruwbouw: geen waterbehoefte voor de
productie en plaatsing van de massieve panelen
6. Aangenaam binnenklimaat door vochtregulerende eigenschappen van massief hout.
7. Solventvrije en watervast verlijming “Food Certified”
8. Brandweerstand: massieve houtbouw is brandveiliger dan
traditionele bouwconstructies.
9. Akoestiek: massieve houtbouw voldoet aan de normen bij
diepe frequenties.
10. Isolatie luchtdichtheid: men bekomt probleemloos de
BEN-norm (E<30).
11. Meer veiligheid en netheid gezien ruwbouwafval quasi
onbestaand is.

Bij Van Houtven bouwen we mee
aan een duurzame wereld en
bieden wij bij iedere project een
volledige opvolging in nauwe
samenspraak met de architect.

Dit uniek, bijna energieneutraal en CO2-arm
project werd door Van
Houtven van A tot Z

ontworpen en gerealiseerd
in opdracht van een investeerder volgens het principe van Design & Build.

Project AS4
AS4 is een uniek en vooruitstrevend woonproject
gelegen te Astene. Het
wordt in sterke mate
gekenmerkt door het gebruik van bouwmaterialen
dewelke in de “Circulaire
economie” hun toepassing
kunnen vinden..

Van Houtven nv
Kapellestraat 2 Bus 3
9800 Astene (Deinze)
Tel. +32 9 282 90 30
info@vanhoutven.be
www.vh-houtbouw.be
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Contacteer :
alex@vanhoutven.be
T. +32 475 370 884

Mobility Ev - E-charging Connectoren

Database all Electric Vehicles (EU: 1,4 miljoen in gebruik)
Via deze database voorzien van de allerlaatste modellen kun je elektrische auto’s vergelijken.
Zoals de Real Range Estimation, zeer afhankelijk van het weertype, net zoals dit ook geldt voor de Praktische Energieverbruik.
Nuttige database van alle merken en modellen mét gedetailleerde fiche.
https://ev-database.nl/
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Hout & klimaat

Willen we niet allemaal die transitie naar woningbouw met
duurzame, klimaatvriendelijke materialen? FSC Nederland staat in de
startblokken voor een ambitieus project om hout juist in sociale
woningbouw en renovatie de plek te geven die het verdient.
Welke woningcorporaties denken en doen mee?

Isoprofile T.P.P. onderscheidt zich door zijn uitzonderlijke eigenschappen.
Afkomstig uit gerecycleerd materiaal.
Geen CO2-uitstoot tijdens de productie. Perfect recyclebaar. Laag gewicht
en hoge mechanische stabiliteit.
Meer info? Mail naar carl@grimwood.be

SUNROOF BIEDT ZONNEDAKEN AAN VOOR BITCOIN
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HOCOTEC • 0474 31 00 46 • info@hocotec.be
T.+F. 09 225 13 93 • Machelendorp 2 H • B-9870 Zulte
www.hocotec.be

ENERGIE

OPLAADBARE LITHIUM BATTERIJEN,
WAT KIES JE?
De nieuwe TS-I HV 80 is een echt krachtpakket: ons eerste batterijopslagsysteem met een geïntegreerde TESVOLT-omvormer en ons innovatieve energiebeheersysteem TESVOLT Energy Manager met het
my TESWORLD-portaal.
Of het nu gaat om back-upstroom, optimalisatie van het eigen verbruik, peak shaving (RLM) of
opwekking en lastcontrole, zowel bij off-grid als on-grid gebruik - de TS-I HVv 80 is de ideale oplossing
voor elektriciteitsopslag voor bijna elke
toepassing. Het kan ook helpen om de
kwaliteit van het lokale elektriciteitsnet
duurzaam te verbeteren, dankzij de
Power Quality-technologie.
De mogelijkheid voor meervoudig
gebruik is een bijzonder hoogtepunt!
Twee strategieën voor operationeel beheer kunnen tegelijkertijd worden gecombineerd: optimalisatie van het eigen
verbruik, piekscheren (fysiek of RLM) en
gebruikstijd (ToU).
www.tesvolt.com/en/

HOE LEES JE HET NIEUWE ENERGIELABEL TOESTELLEN
Hoe kun je de energie-efficiëntie aflezen op het nieuwe Europees Energielabel?

vanaf
1 maa
rt
2021

ERP energielabel woningen

VOORLOPIG ONVERANDERD
• De Energielabels gaan van G tot A+++.
• Groene-warmtesystemen vallen onder A++.
• Nieuwe aardgas- of stookolieketels kunnen maximaal een A-label halen.
• Voor oudere ketels is dat B, C of soms zelfs D.
• Een label A+ is alleen mogelijk voor aardgas- of
stookolieketels die fossiele brandstoffen combineren
met groene energie, zoals met een
warmtepomp of een zonneboiler.
• Nieuwe, condenserende gas- en stook
olieketels zijn efficiënter dan ketels
zonder condensatie.
Opgelet: Het echte rendement wordt mee bepaald door je
afgiftesysteem (zoals radiatoren, vloerverwarming).
Als een condenserende gas- of stookolieketel bijvoorbeeld wordt aangesloten op oude radiatoren, dan treedt
er geen condensatie op en ligt het rendement lager.
- 18 -

m2 Pth

Sww Kwh /j
Sww M gas /j

m2 Pth Cv >

Sw € M Wpb

3387
237 €

200

50

€ 84

54 €

Sww Wpb+Pv /J

Sw € M Wpb

200

50

153 €

76 €

Scenario 1 resultaat
Kwh Cv /j

14.584

m2 Pth

0

3387
237 €

Sww M Wp+Pv

3387
237 €

SWW L/d-°C

Scenario 2 resultaat

233 €

172 €

Cv gas

WP gas

CV-WP gas +EL €/m

365

50

84 €

0€

Sww Wpb+Pv+pth /J

#VERW!

#VERW!

Verbr CV +EL €/m

Cv gas

WP gas

Scenario 3 resultaat

14.584

234

185

Kwh Wp+Sw-Pth / j

Cv gas

WP gas

14.584

Pv Watt piek

Onze LCOE Calculator geeft in één oogopslag aan de hand van drie scenario’s, een objectieve en neutrale voorstelling van de E-kosten met de
6.010
Kwh Wp+Sw/j
318 € de Result
288 €
6.931
233 € teller,
178minimale
€
3257
#VERW!
149 €
Investeringen.
Vergeleken
word
€ Pv Digitale # Terugdraaiende
Epb verplichting
(1),
een maximale
onafhankelijke
Wp +EL-Pv-Pth /m WP Geo+EL-Pv/m
Wp L/w+EL-Pv /m
WP Geo+EL-Pv/m
Wp L/w+EL-Pv /m
WP Geo+EL-Pv/m
E-productieEL Kwh
(2)/ jen 3365
Vb Alternatief
Max
Pv+ESS
met
BBT
(best
beschikbare
technologie
(3).
opbr Pv €/j
opbr Pv €/j
opbr Pv +pth €/j
1.700 €
942 €
75 €
3365
942 €
1.549 €
3365
942 €
Saldoreeds
El te bet / j in de ontwerpfase
867 €
# Verek
WP
€
# Verek metinstallaties,
WP
€
# Verek met WPverbruik en eigen
Zo Totword
de met
impact
van investeringen voor1.334
technische
de optimalisatie880van
energie
Kwh CV+SW+EL 25j
OpbrPv Kwh Lvd
OpbrPv Kwh Lvd
805.974
899.389
173.267
98.766
253.982
51.309
56.877
150.245
6.735
verbruik-Pth Lvd
Met WP
verbruik-Pth
Lvd
Met WP
verbruik-Pth
Lvd E-kosten
Met WP
productie aanschouwelijk
gemaakt.
De€architect-bouwheer
krijgt
vroegtijdig
een
inzicht
in de
en investeringen
om in de
Opbr Net Pv €
1.886
27.654gefundeerd
€
15.925 €
€ Prod Pv/Kwh
Tvt LCAE Pv-Wp
Tvt LCAE Pv-Wp
€
0,12 €
0,26 €
ontwerpfase
Epb 0,46
vragen
Wp-Vent-Pv etc met
kennis te beantwoorden.
Ev km Grat

E-Opbrengt PV op straat en huis n° bouwproj kWh/m en tot /j AC [Qinv]

E-Verbruik Verwarming en Sww (zonder EL Ev)

Het te kort en overschot eigen geproduceerde E tov Verbruik kWh /m gezien over één jaar

Totale eigen prod/j 10.723 kwh
2081 Kwh te kort nov-de- jan-febr

oplossingen besparing E
Sww uitschakelen bij Wp in de zomer
Optimaliseren eigen gebruik door :
Ess (Batt-Pth) ev Charger & Gratis Km Ev
Pool/Jacuzzi-Garden-Ir Lente-Herfst

Samenvatting Studie JP Bohez

Arch Som - Larridon Bert

Huidig /Estim EL verbruik Huishoud

Verbruikers Scenario (Scen) 1-2-3

8/08/19

0

1

200

55

86,0

0

8038

0

Kwh/j

Koken U/d

Sww l/d

temp °C

Dak m2 nuttig

OrZ / H 36°

Wvb-E beh

Epb Mjoule Kwh

2517

HDD - Dru Sc2

25

15

35

49

Afsch-Lvd Pv/j Sc2

Trt aant Pth m2 Sc2

Wvb 8,038 Kw Optimalisatie minimaal Energieverbruik & E neutraal mogelijk door beste keuze HE met Wp-Pv-Pth
WP GE0

WPL/W

CV Gas

Wp Gas

Pellets +Wkk

H 2 t ot A u t on

Opbr Pv+th+inv €Lvd >

KWp inv 7915

m2 dak opvl

aant Pan

Pv Pan Wp

Lvd Pv

kost eig str - Inv >

19.500

17.500

12.500

18.100

44.447

53.950

Cv+EL kost € +Afs 25j >

2,50

13,4

8

310

25

€ 0,46

288

318 €

233 €

114 €

286 €

190 €

Vb Gas Cv met Pv verplicht door Epb

Scen1

XXXXXX

3.365

1.886 €

65.624 €
2,9%

Autonomie >

Sc1 A Cv gas HE 2,5 Kwp verpiichtEpb S30-E31 eigen stroom 0,46 # net 0,28 € /kWh (neg) Nog te bet met Gas Verw+Sww+EL - Pv 233 €/m Alle invest inbegr (Hier Wp niet interssant te weinig Pv en invest te hoog)

WP Geo

WP L/w+Pool

Cv

Wp Gas

Pellet+Wkk

H2 tot Auton

Opbr Pv+th+inv €Lvd >

27.654 €

KWp inv 7956

m2 dak opvl

aant Pan

Pv Pan Wp

Lvd Pv

kost eig str - Inv >

19.950

19.950

12.500

18.100

44.447

53.950

Cv+EL kost € +Afs 25j >

80.980 €

10,00

46

28

360

35

€ 0,12

178 €

233 €

234 €

76 €

279 €

0

Vb Wp Geo of L/w met optimalisatie nuttige dakoppervlakte

Scen2

Sc2 A WP Geo of L/W Pv 10Kwp 46 m2 Eigenstr 0,12 € # 0,28€ Nog te bet Verw+EL 178 €/m Geo - L/W 233 €/m de invest inbegr(Wp-Geo-Pv

WP Geo+Pv+Pth+capt

Vb Wp Geo met korven en PVT Zonnepanelen 46m2
KWp inv 3574

Scen3

10,00

m2 dak opvl

46

aant Pan

28

Pv Pan Wp

310,0

Lvd Pv

25

kost eig str - Inv >

48.273

€ 0,26

149 €

WP L/w

Cv

Autonomie >

34,1%

(Hier is gas niet interessant te veel Pv tov El verbruik - tenzij Ev 9417 km gratis )

Wp Gas

#VERW! #VERW! ######

Pellet+Wkk

#VERW!

H 2 t ot A u t on

Opbr Pv+th+inv €Lvd >

53.950

Cv+EL kost € +Afs 25j >

187 €

Autonomie >

33.766 €

52.919 €
63,8%

Sc3 A Wp oplossing Geokorven met Dualsun Pv 9,6 Kwp+Pth 10.194Kwh/j Nog te bet Verw+Sww+EL-HE 149 €/m Alle invest 48.273 inbegr (GEO capt Korven) nog slechts 36% afhankelijk net en prijsverhogingen E

*Uitleg jargon - info & volledige omschrijving - Gangbare termen in de energietransitie en
Ev-transport
* Afschr. Afschrijving 25j *lvd (levensduur 25-35j. volgens product) * Invest(investering)
* BBT best beschikbare technologie. Er kunnen alleen degelijke realisaties bestaan met geteste BBT oplossingen
en installateurs die door de jaren heen hun integriteit bewezen hebben en honderden installaties realiseerden.
* Bipv Building integrated Pv (in de gevelbekleding en glasramen)
* Cv(centrale verwarming) gas *Wp (warmtepomp) *Geo (thermisch) *L/w(lucht water *Sww(Sanitair warm water)
* E(Energie) *HE(Hernieuwbare) *Pv -Pth (PVT) Fotovoltaische-Thermische zonnepanelen
* ESS (E storage systems-Batterijen)
* H2 Waterstof
* LCOE Levelized Cost Of Energy - LCAE Levelized Cost of Avoided Energy
* PQP&P-inst Pre Qualified Partners & Products Installateur
* RGB Wit licht bestaat uit rood (R), groen (G) en blauw (B)
* SCDM(Standard Deviation Colour Matching) de betere producten meestal van van best n°1 naar n°7
* VC-GM veiligheidscoördinatie
* Wvb Warmteverliesberekening * WPB Warmtepompboiler * ZB zonneboiler thermisch
* EV alle types ‘volledig elektrische voertuigen’ met oplaadbare batterijen of aangedreven door H2 fuelcell
* BEV batterij aangedreven elektrisch voertuig
* EIV Energie Independent Ev ‘light year one’, ontwerp TU Delft - Lowie Vermeersch en ook Cummins camion 65 ton
* HEV Hybride Ev + PHEV Plugin Hybride Ev met regeneratieve remsystemen
* FCEV Fuel Cell Ev met brandstofcel aangedreven elektrisch voertuig
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E-studie Wvb - LCOE

KOSTENVERGELIJKENDE
ENERGIESTUDIE LCOE*E

De verschillende manieren om elektriciteit op te wekken in de
Energie transitie, kunnen aanzienlijk verschillende kosten met
zich meebrengen & omvatten de financiële kost van de investering, brandstof & onderhoud over de levensduur min de opbrengsten van de zelfgeproduceerde Energie.

*(Levelized cost of energy)

Calculatie ontwikkeld door

J.P. Bohez/Hocotec ©

Ik help Architecten om tijdens de ontwerpfase in de huidige Etransitie, de slimste, energie oplossingen
te voorzien, gefundeerd op mijn kostenvergelijkende E-studie “LCOE” integrale toekomstige Ekost in €.
Ik help de Architect de toekomstige energiekost voor zijn klant met 50 tot 80% te verlagen, indien U als architect, in
de ontwerpfase op basis van mijn E-studie en de Wvb per lokaal (LCOE),met zicht op de totale E-kosten in euro, MIN
de eigen E-Opbrengsten, en plus de repectievelijke investeringen, voor gefundeerde oplossingen
in uw project kiest in de huidige E-transitie.
E-studies
SAMENVATTING: studie verwarming
Naam: HOCOTEC / JP Bohez
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Temp °C Plaats
18
21
21
16
18
18
18/24
18/20
18/20
18/20
16
18/24
18/20
18/20
16
18/24

Hall
Eet/zithoek/keuken
Bureau
Keukenberging
WC 1
Wasplaats
Douche 1
Slaapkamer 1
Slaapkamer 2
Slaapkamer 3
WC 2
Badkamer
Slaapkamer ouders
Logeerkamer
WC 3
Douche 2

Adres Project: Zuidschote
Vloer opp. Inhoud
31.40
75.14
6.60
7.34
1.47
7.79
2.99
11.90
11.86
10.79
1.49
10.93
20.73
20.91
1.26
3.60

Glas opp.
buitendeur
81.64
53.88
195.36
48.27
17.16
4.26
19.08
2.34
3.82
0.00
20.25
0.00
7.77
0.00
30.94
2.60
30.84
2.60
28.05
2.60
3.87
0.00
28.42
5.57
53.90
16.97
54.37
16.59
3.28
0.00
9.36
0.00
totaal bruto verlies

Warmte
verliezen
922
4078
475
201
-31
160
356
486
488
471
-33
961
1307
1458
-43
389
11645

Nauwkeurige Wvb (warmteverliesberekening)

Principe schema installatie

NBN12381 Wvb

LCOE (Levelized cost of energy) vergelijkende calculatie Energiestudie J.P. Bohez/Hocotec ©
Dit type berekening helpt alle betrokkenen, bouwheren, architecten, projectontwikkelaars, installatiebedrijven in de ontwerpfase van een gebouw, hun besluitvorming op een neutrale manier te begeleiden in de keuze
van de energie voorziening en totale energie kost over de levensduur van een gebouw met BBT(best beschikbare technologie)door E-kost per maand aanschouwelijk te maken tussen de verschillende oplossingen.

Deze aanpak kan voor de architecten en het ontwerp buiten de esthetische waarde en gezonde residentiële
gebouwen, die uw klanten het meest koesteren, ook de zakelijke waarde van het ontwerp verhogen.
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