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Gezien Epb maar een gedeeltelijke plaatje van de energierekening in een gebouw naar 
voor brengt, toont mijn LCOE E-Studie diverse oplossingen in 3 scenario’s  met begrij-
pelijk inzicht  van de integrale toekomstige E-kost in euro voor diverse  oplossingen met 
inbegrip toekomstige E-mobiliteit .dit kunt u bekijken als een 3d weergave van uw plan, 
maar dan voor inzicht in de onzichtbare Energie stromen met kosten en opbrengsten.

Wat is de MISSIE VAN HOCOTEC ?  
Hoe maximaal duurzame “Gratis Energie uit de Natuur” halen?

De green deal EU en E-Transitie op (Onafhankelijk) begrijpelijke wijze uitgelegd aan 
de architectuur & bouwwereld in Vlaanderen, om rekening houdend met onze regel-
geving , 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..

Hoe ver kan men zelfvoorzienend worden met 
eigen opgewekte “Gratis Energie uit de Natuur” ?
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So
la

r e
ne

rg
y Verwarmen & rijden met elektrische 

auto’s en gebruik zonne energie kan 
kosten en uitstoot tot 70 % verminderen, 
maar alleen bij intelligente aanpak...
(E-studie)

E-transitie met BBT - Trias 
(Best Beschikbare Technologie) - zie verder
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Hoe en op welke wijze voorgesteld? 

Orthografische weergaven zijn een essentieel onderdeel van de workflow vh het ont- 
werp proces om in een vroeg stadium met uw klant te communiceren en hem te over- 
tuigen van het project met uitzicht vanuit elke hoek.

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 ‘

De woningbouw stevent af op een daling 
van de bouwproductie, maar zal hopelijk 
gecompenseerd worden met de renova-
tie- en sloop aan 6% (In de eerste 7 mnd. 
van dit jaar werden er 20 procent minder 
vergunningen afgegeven in vergelijking 
met dezelfde periode vorig jaar).

uitgebreide extra info - www - etc. 
Dit icoon vindt u overal terug in deze brochure  

én is aanklikbaar, maak er gebruik van!

Agenda Events (overgeschakeld meestal online)
• Advanced Building Skins - BIPV 26/10/2020
• Global Solar Council 27/10/2020
• SolarPowerSummit in Bxl -> 22/10/2020
• TBB The Business Booster # InnoEnergy 11/2020

This year’s event will be going  digital as TBB. 
• Intersolution - Gent  27/01/2021
• HyVolution, Parijs 10/02/2021 Mobility
• Electric Vehicles BATTERY TECH USA 6/4/2021
• InterSolar - Munchen  9/6/2021
• EcoMobiel + Energie NL, 12/10/2021
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PQP Deelnemers
Climapac (p.13)
Climatrix (p.10)
GroupCBB (p.4)
Itho Daalderop (p.15)
JB-signs akoestiek (p.6)
Linea Trovata (p.18)
MijnEPB (p.25)
Mobility+ (p.9)
MVE (p.19)
Prihoda-Xilio (p. 7)
Stiebel-Eltron (p.24)
Van Houtven (p.22)

Bijdragen BBT
Agro (p.17)
Akoestiek (p. 6)
Cirkulair bouwen (p.23)
Climate temp. (p.17)
E-studie opslag (p.20)
EU-green deal (P.3)
Klimaatplafonds (p.11)
Martiem Transp. (p.21)
News (p.12 + 14)
PhotoVoltaic (p.16)
Types Laadconn. (p.8)
Temperatuurstijging (p.2)
Verslaggeving (p.26-28)

volledige artikel

volledige artikel LI

volledige studie

https://www.hocotec.be/uploads/2/2/7/9/22793746/jean-pierre_bohez_-_profiel_linkedin.pdf
https://www.hocotec.be/kostenvergelijkende-studie-2.html
https://www.hocotec.be
https://ams.abs.green/de/programm-2020/
https://www.globalsolarcouncil.org/
https://www.solarpowereurope.org/events2/solarpower-summit-2/
https://tbb.innoenergy.com/?utm_campaign=TBB%202019&utm_medium=email&_hsmi=69813901&_hsenc=p2ANqtz--aBLoLbSF88ZeT3fvIBC6qhOiDf9FMhJn8qhxVUOls_d26wY8Un29KykjXJnjrqVkY0WjgmiqI8ELDD8UuwMeYQpZBqg&utm_content=69813901&utm_source=hs_automationis
https://intersolution.be/nl/home
https://www.hyvolution-event.com/en
https://www.usa.battery-technology-conference.com/
https://www.intersolar.de/en/for-visitors/exhibition/exhibition-halls
https://www.ecomobiel.nl/nl/
https://www.linkedin.com/pulse/nieuwe-mogelijkheden-om-100-hernieuwbare-energie-uw-woning-bohez/
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World & Belgium wetenschappelijk bevestigd

De aarde stormt in de richting van de staat ‘Hothouse’ die in 50 miljoen jaar niet is gezien, zo blijkt uit een episch 
nieuw klimaatrecord Record gaat terug tot het uitsterven van de dinosauriërs.

Zesenzestig miljoen jaar geleden, nadat een enorme asteroïde de aarde trof met de explosieve energie van ongeveer 
1 miljard atoombommen, bedekte een lijkwade van as, stof en verdampte rots de lucht en regende langzaam op de 
planeet. Terwijl planten- en diersoorten massaal stierven, bleven kleine onderzeese amoeben, forams genaamd, zich 
voortplanten, waarbij ze stevige schelpen bouwden uit calcium en andere diepzeemineralen, net zoals ze honderden 
miljoenen jaren lang hadden gedaan. Toen elke foram onvermijdelijk stierf - verpulverd tot sediment op de zeebodem - 
hielden ze een klein stukje van de oude geschiedenis van de aarde levend in hun versteende schelpen.

Al tientallen jaren hebben wetenschappers die schelpen bestudeerd en aanwijzingen gevonden over de oceaantempera-
turen van de oude aarde, het koolstofbudget en de samenstelling van mineralen die door de lucht en de zeeën stromen. 
Nu, in een nieuwe studie die vandaag 10 september 2020 is gepubliceerd in het tijdschrift Science, hebben onderzoekers 
de chemische elementen in duizenden foram-monsters geanalyseerd om het meest gedetailleerde klimaatrecord van de 
aarde ooit op te bouwen - en het laat zien hoe erg onze huidige klimaatsituatie is.

Het nieuwe document, dat decennia van diepzee-boormissies in één record bevat, geeft details over de klimaatschom-
melingen van de aarde over het hele Cenozoïcum - de 66 miljoen jaar durende periode die begon met de dood van de 
dinosauriërs en zich uitstrekt tot het huidige tijdperk van de mens. -geïnduceerde klimaatverandering. De resultaten 
laten zien hoe de aarde door vier verschillende klimaattoestanden ging - de staten Warmhouse, Hothouse, Coolhouse en 
Icehouse - als reactie op veranderingen in de baan van de planeet, broeikasgasniveaus en de omvang van poolijskappen.

De nieuwe klimaatreconstructie van de afgelopen 66 miljoen jaar (CENOGRID) met 
hierop aangegeven vier verschillende modi van het klimaat: hothouse, warmhouse, 

coolhouse and coldhouse. Illustratie: Westerhold et al. (2020)

https://www.hocotec.be/climate-temperatur.html
https://www.hocotec.be/evolutie_temperatuur.html
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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

Uiterst actueel & belangrijk NWS Eu Green Deal,
BIPV levert een belangrijke bijdrage aan het koolstofarm maken van gebouwen 

16-10-2020

Frans Timmermanns, van de EU Commissie, en Kadri Simson, EU commissaris voor Energie, presenteerden 
deze week in hun “Renovation Wave-strategie” voor building klimaat neutraal Europa die zich richt op 220 
miljoen gebouwen in heel Europa, waarbij de Commissie helpt bij de financiering en planning van grootschali-
ge renovaties met behulp van de Recovery and Resilience Facility ten bedrage van € 672,5 miljard.

Het nieuwe Europese Bauhaus initiatief richt zich op BIPV-producten (building integrated Pv) dat “bedoeld is als een 
brug tussen de wereld van wetenschap en technologie en de wereld van kunst en cultuur. Het gaat om een nieuwe
Europese Green Deal-esthetiek die goed design combineert met duurzaamheid en zal in 2022 van start gaan en gericht 
zijn op energie-efficiëntie, digitalisering en innovatieve bouwmaterialen.

De Europese Commissie heeft haar Renovation Wave-strategie onthuld en haar jaarlijkse State of the Energy Union 
gepubliceerd. Zonne-energie werd geïdentificeerd als een concurrerende en strategische technologie, waarbij in gebou-
wen geïntegreerde fotovoltaïsche zonne-energie (BIPV) werd genoemd als een belangrijke bijdrage aan het koolstofarm 
maken van het gebouwenbestand in de EU.

Climate Change Covid 19
impact CO2 uitstoot 14-10-2020

Een van de factoren die het voor de meeste mensen duidelijk maak-
ten dat er iets anders was in de lente en vroege zomer van 2020, was 
dat de lucht veel helderder was dan normaal. 
De eerste helft van 2020 zag een ongekende daling van de CO2-uit-
stoot - groter dan tijdens de financiële crisis van 2008, de oliecrisis 
van 1979 of zelfs de Tweede Wereldoorlog.

Een internationaal team van onder-
zoekers heeft geconstateerd dat in 
de eerste zes maanden van dit jaar 
8,8 procent minder kooldioxide werd 
uitgestoten dan in dezelfde periode 
in 2019 - een totale daling van 1551 
miljoen ton.

Klik en lees verder

mailto:jp.bohez%40hocotec.be?subject=Meer%20info%20via%20de%20brochure
https://www.hocotec.be
https://ams.abs.green/program-2020/
https://www.hocotec.be/eu-green-deal.html
https://abs.green/home/
https://www.hocotec.be/covid19.html
https://abs.green/home/
https://abs.green/home/
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Dakplaatwinkel verkoopt u de beste 
kwaliteit aan sandwich- en  
ecopanelen.
CBB montage, uw partner in industrie- 
renovatie en asbestverwijdering.

Contacteer:
Vlaanderen
www.dakplaatwinkel.be
dakplaatwinkel@groupcbb.be

Wallonië
www.retailpanels.be
retailpanels@groupcbb.be

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

Pr
e 

Q
ua

lifi
ed

 P
ar

tn
er

s &
 P

ro
du

ct
s  Topadres voor asbestverwijdering en

dakisolatie met premies

Asbest, Asbest, 
niet zo best!niet zo best!

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 as-
best 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 versplinte-
ren 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 nog premies of subsidies 
aan om dit te verwijderen (zie www.ovam.be).

Neem nu snel
contact op met

uw vakman!
T. 051 61 31 69

mailto:dakplaatwinkel%40groupcbb.be%0D?subject=Meer%20info%20via%20de%20brochure%20van%20HOCOTEC
http://www.retailpanels.be
mailto:retailpanels%40groupcbb.be%0D?subject=Plus%20d%27info%20svp
https://www.cbbmontage.be/cbb-montage.html
mailto:info%40groupcbb.be%0D?subject=Meer%20info%20via%20de%20brochure%20van%20HOCOTEC
https://www.cbbmontage.be/cbb-montage.html
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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 CAL-

CULATIEMODELLEN MET LCOE*.
(*LEVELIZED COAST OF ENERGY)

HOME          E-STUDIES          COLLECTIEF          CONTACT

COLLECTIEF VERSLAGGEVINGEN - STUDIES
EPB, STABILITEIT, PQP-INST, REGELGEVING...

DOSSIERS MET ARTIKELS, INFO 
EN OPLOSSINGEN MET BBT

(BEST BESCHIKBARE TECHNOLOGIE)

Klik op onderstaande thumbs ( 2 > 7) en lees het volledige artikel
De meest actuele dossiers in woningbouw en professionele gebouwen voor u verzameld. 

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

www.hocotec.be

11

https://www.hocotec.be/uploads/2/2/7/9/22793746/li_jpb_profile_27-10-20.pdf
https://www.hocotec.be/collectief.html
https://www.hocotec.be
https://www.hocotec.be/info-dossiers-gratis_energie.html
https://www.hocotec.be/info-dossiers-agro.html
https://www.hocotec.be/info-dossiers-mobiliteit.html
https://www.hocotec.be/info-dossiers-kantoor.html
https://www.hocotec.be/info-dossiers-ess-ems.html
https://www.hocotec.be/info-dossiers-climate_change.html
mailto:jp.bohez%40hocotec.be?subject=Meer%20info%20via%20de%20brochure
https://www.hocotec.be
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Het akoestische 
paneel is opgebouwd 
uit vier verschillen-
de lagen. De toplaag 
heeft een scherpe 
print en speciale 
puntsverlijming, zodat 
de structuur open 
blijft voor  geluids-
absorptie. Na een 
geluiddoorlatende 

tussenlaag, dat de middentonen dempt, komt het 
akoestische materiaal. Dit is voor 90% gemaakt van 
de katoenvezels van gerecyclede jeans. De lange ve-
zels van katoen zorgen ervoor dat geluidsgolven goed 
geabsorbeerd worden. Dit zorgt ervoor dat geluids-
overlast drastisch wordt gereduceerd en de nagalm 
verminderd. Het geheel wordt ook afgesloten met ge-
luiddempende middentonen. De combinatie van de 
juiste materialen en opbouw van het paneel zorgen 
ervoor dat de α-waarde van 0,65 behaald wordt. Dat 
is beduidend meer dan bijvoorbeeld een textielframe 
gevuld met akoestisch materiaal.

JB-signs (anno 1997) is een grafisch  
bedrijf gespecialiseerd in totaal- 
concepten.
Wij creëren voor de creatief bewuste 
klant een hedendaagse benadering op 
vlak van ontwerp, drukwerk, webdesign,  
belettering, groot formaat, promotie, ...

Contacteer
Sien Vindevoghel
sien@jbsigns.be

Klik hier voor de volledige brochure

JB-signs bv
Sien Vindevoghel - bestuurder
Petegemstraat 2 - 9870 Zulte
Tel: 09 381 93 45
www.jbsigns.be
info@jbsigns.be

Akoestische panelen voor een functioneel  
én gepersonaliseerd interieur.

Met akoestische panelen heb je nog meer moge-
lijkheden om de perfecte ruimte voor jouw klan-
ten te realiseren. Goede akoestiek in kantoren en  
andere plaatsen waar veel geluid is, zorgt voor  
optimale productiviteit, motivatie en prestatie. 
Een ‘hard’ interieur heeft een lange nagalm en 
wekt irritatie en vermoeidheid op bij de men-
sen die in zo’n ruimte werken en zich verstaan-
baar moeten maken. Een aangename akoestische  
omgeving vermindert stress en dit komt de  
concentratie ten goede. De akoestische panelen 
helpen hierbij en creëren een prettige (werk) 
omgeving. Met een stuk personalisatie op de 
print kun je voor jouw klanten ook echt iets moois 
neerzetten.

Gemaakt van gerecyclede spijkerbroeken.
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mailto:sien%40jbsigns.be?subject=Graag%20meer%20info%20over%20akoestiek%2C%20via%20de%20folder%20van%20HOCOTEC
https://www.jbsigns.be/uploads/1/1/9/9/119988152/jb-signs-akoestische_panelen_folder_-_mei_2020.pdf
http://www.jbsigns.be
mailto:info%40jbsigns.be?subject=Meer%20info%20via%20de%20brochure%20van%20HOCOTEC
https://www.hocotec.be/akoestiek.html
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Uw Prihoda adviseur: 
Wesley Verlez

M: wesley.verlez@xilio.eu

Xilio nv
Pieter Verhaeghestraat 20

8520 Kuurne
T: 056 36 30 18

M: info@xilio.eu

U kent de uitdagingen van vandaag: het welbevinden en de alge-
mene belevingswaarde in en rond schoolgebouwen verbeteren. 
In ti jden van Covid-19 is een duurzame opti malisati e van het 
binnenklimaat daar zeker één van, en dit liefst met een zo beperkt 
mogelijk budget. Prihoda, expert in texti elkanalen, biedt u tal van 
oplossingen: 100% comfortabel, 100% op maat.

Texti elkanalen, dat is duurzaam venti leren.

� Sportzalen

� Klaslokalen 

� Eetzalen

� Aula’s

� Praktijkruimtes

Talrijke toepassingen

Talrijke referenti es

� Howest

� K.U. Leuven

� UGent

� Vlerick Business School

� Kasterlinden

� ...

� Brandveilige sto� en

� Vlot afwasbaar

� Geluidsarm

� All-In systeem

� Goedkoop renoveren

Talrijke voordelen

Ontwerp en off erte binnen de 24h, met AutoCAD tekeningen, 
grafi eken en technische gegevens via eigen soft ware.
Technisch advies voor studiebureau’s, architecten en installateursTechnisch advies voor studiebureau’s, architecten en installateurs

Prihoda, maatwerk airfl owdesign:
onopvallend of opvallend creati ef !
Luchtkanalen zorgen voor een effi  ciënte, gelijkmati ge en tochtvrije verdeling 
van geklimati seerde lucht. Dit kan onopvallend via neutrale kleuren, of net wel 
opvallend via de onbeperkte printmogelijkheden die Prihoda Art aanreikt.

Kleuren en afb eeldingen vervagen niet, zelfs 
niet als ze regelmati g gewassen worden.

Prihoda, the Art and Science of 
Air Distributi on.
Xilio is uw aanspreekpunt voor de 
Benelux en Frankrijk. Wij geven 
deskundig advies, berekenen en 
helpen uw HVAC project slagen. 
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Mock-up_PQP&Partner ed 15.indd   1Mock-up_PQP&Partner ed 15.indd   1 5/10/2020   17:27:585/10/2020   17:27:58

Lees verder redactioneel
Textielkanalen

https://www.xilio.eu/nl/textielkanalen/prihoda
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 Types laadpuntconnectoren Ev - uitgelegd

Ev charging alle types connectors 1 & 2 - CCS - CHAdeMO - V2G

Herinner je het gevecht tussen VHS en Betamax nog? Of Windows en Mac OS? 
Er is altijd een concurrentiestrijd over standaarden met opkomende technologieën.

In de EV-wereld verdringen de fabrikanten het over connectortypen en normen. Kortom, de vorm van de stekker en 
het stopcontact verschillen van fabrikant tot fabrikant. Het is net als wanneer u van het VK naar Spanje reist en uw 
haardroger niet kunt aansluiten. 
In de connectoroorlogen lijkt het CHAdeMO-systeem het momenteel te verliezen van CCS.

Steeds meer nieuwe elektrische voertuigen geven de voorkeur aan CCS.

V2G 
Hierdoor zijn zogenaamde “Vehicle to Grid” - energiestromen, of V2G, mogelijk. Men is nu bezig een nieuwe standaard 
te ontwikkelen (ISO15118), maar die is gebaseerd op CCS. Als u over de juiste infrastructuur beschikt, kunt u uw huis 
van stroom voorzien met elektriciteit die is opgeslagen in de accu van de auto. Als alternatief kunt u de auto-electrici-
teit naar het net sturen en ervoor worden betaald (let dan wel dat die opgeladen werd met Pv, dal- of nachttarief) of 
kan ook gebruikt worden voor peakshaving om de piektarieven te vermijden vanaf 2021!
V2G is nu nog in beta versie. Als er al iets is die daadwerkelijk werkt dan is het via ChaDeMO stekkers.
Dit is echter duurder en ingewikkelder dan een standaard laadpaal.

A. Type 2 connectoren

Deze connectoren zijn de norm in Europa om thuis 
uw elektrische auto op te laden op een standaard 
AC-stroomvoorziening.
Type 2 connectoren worden vaak ‘Mennekes’ con-
nectoren genoemd, naar de Duitse fabrikant die het 
ontwerp uitbracht. Het is een 
7-polige stekker.
De EU beveelt Type 2 connecto-
ren aan, waarnaar soms wordt 
verwezen door de officiële norm 
62196-2.

B. Type 1 connectoren

Dit type connector komt voornamelijk voor in 
Noord-Amerika en wordt gebruikt voor thuisladen op 
wisselstroom.
De officiële standaard is SAE J1772 
en heeft een 5-pins stekker.

C. CCS connectoren

Deze connectoren maken snel opladen met ge-
lijkstroom mogelijk en zijn ontworpen om uw Ev snel 
op te laden wanneer u niet thuis bent.
CCS staat voor Combined Charging System.
Fabrikanten die het op hun nieuwe modellen gebrui-
ken zijn o.a. Hyundai, Kia, BMW, Audi, Mercedes, MG, 
Jaguar, Mini, Peugeot, Vauxhall / Opel, Citroën, Nissan 
en VW. CCS wordt erg populair.
Tesla begint ook in Europa een CCS-stekker aan te 
bieden, te beginnen met zijn 
Model 3.

Enige verwarring is dat een 
CCS-aansluiting altijd gecombi-
neerd wordt met een Type2 of 
een Type1- aansluiting.

E. Wireless Charging

D. CHAdeMO-connectoren

Deze maken snel DC-laden mogelijkbij openbare laad-
punten ver van huis.
CHAdeMO is een concurrent van de CCS-standaard voor 
snel opladen met gelijkstroom.
CHAdeMO-stopcontacten zijn te vinden op de volgende 
nieuwe auto’s: 
Nissan Leaf (100% elektrische BEV), en de Mitsubishi Out-
lander (gedeeltelijke elektrische PHEV). Je vindt het ook 
op oudere Ev’s zoals de Peugeot iOn, Citroën C-Zero, Kia 
Soul EV en de Hyundai Ioniq.
CHAdeMO heeft echter één groot technisch voordeel: het 
is een bidirectionele oplader. Hierdoor zijn zogenaamde 
“Vehicule to Grid”- energiestromen, of V2G, mogelijk. Als 
u over de juiste infrastructuur 
beschikt, kunt u uw huis van 
stroom voorzien met elektriciteit 
die is opgeslagen in de accu van 
de auto.  
Als alternatief kunt u auto-elek-
triciteit naar het net sturen en 
ervoor worden betaald.

UK

electric vehicle 
charging lanes

vb VG2
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SLIMME LAADPALEN DOOR ENERGIEMANAGEMENT

Smart 
Charging

Smart Charging
Via onze slimme energiecontroller wordt uw laadvermogen 

gemaximaliseerd door het dynamisch beheer van het 
beschikbaar vermogen.

Beheer
MobilityPlus Platform
Een overzichtelijk gebruikerportaal waarmee je je 
laadsysteem eenvoudig kan beheren. Via het portaal krijg je 
een realtime inzicht in alle laadsessies. 

Installatie
Installatie

Professionele installatie van uw laadpalen door één van onze 
gespecialiseerde installateurs

Service &
onderhoud

Service & onderhoud
24/7 helpdesk en onderhoud, gegarandeerde interventie 
binnen 24u

CaaS
Charging as a Service
Financiering van uw laadoplossing d.m.v een gespreide 
investeringskost

Energiemanagement

Voorbeeld van een gemiddelde dag op kantoor*:
Om 8u start uw werkdag, de lichten en pc’s worden aangelegd. Uw verbruik stijgt . Net voor de middag daalt het verbruik 
lichtjes, maar op de middag stijgt het weer door het gebruik van enkele toestellen in de keuken. Op het einde van de 
werkdag daalt het verbruik, de lichten en pc’s gaan uit.

* aansluit vermogen van 100kW met 50kWp zonnepanelen op het dak

Niet slim laden
Bij niet slim laden is de laadcapaciteit constant en beperkt 
tot 200 kWh op 10 uren tijd. Er wordt geen gebruik 
gemaakt van het overschot aan capaciteit wanneer het 
verbruik lager is en ook niet van groene stroom.

Slim laden
Bij slim laden past de laadcurve voor elektrische 
voertuigen zich aan op basis van de resterende 
beschikbare vermogen, dus wat er over is na uw 
gewoon verbruik. Bovendien is er tussen 9u en 16u een 
extra injectie van groene stroom (PV) en deze wordt 
toegevoegd aan uw laadcapaciteit.

Door dit dynamisch energiebeheer kan er op 10 uren tijd 
tot 550 kWh geladen worden, dit is tot 2,5 keer meer 
energie dan bij niet slim laden.

Hiermee vermijdt u extra kosten doordat u uw 
elektriciteitsaansluiting niet hoeft te verzwaren.

Capaciteit PV panelen

Verbruik Max. laadverbruik

Capaciteit stroomnet Laadcapaciteit

Laadpalen

Een laadpaal aankopen en die vervolgens 
uitbaten? Dat kan! Wij zorgen ervoor dat 
je jouw laadpalen optimaal en zonder 
zorgen kan beheren.

Maak kennis met onze laadpalen

Contacteer :
Jean-Francois Cheyns 
tel: +32 (0)9 312 30 01
jean@mobilityplus.be

Jean-Francois Cheyns 
Managing Director
MobilityPlus CVBA
Poortakkerstraat 37/0302 - 9000 Gent
tel: +32 (0)9 312 00 01
hello@mobilityplus.be
www.mobilityplus.be
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mailto:jean%40mobilityplus.be?subject=Meer%20info%20via%20de%20brochure%20van%20HOCOTEC
mailto:hello%40mobilityplus.be%0D?subject=Meer%20info%20via%20de%20brochurre%20van%20HOCOTEC
https://www.mobilityplus.be/nl
https://www.mobilityplus.be/nl
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De ideale manier van onzichtbaar en 
duurzaam verwarmen & koelen
Perfect voor renovatie en nieuwbouw
Klimaatwanden & plafonds 
Vloerverwarming - Montage inbegrepen 

Contacteer :
Steven Verjans
089 79 03 50  
info@climatrix.be 
Geert Cardinaels 
0478 47 68 35
geert.cardinaels@climatrix.be  

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 

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 adres

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 wo-
ningen zorgen voor extra kosten voor de bouwers, maar ook voor extra werk 
voor architecten en installateurs. Het E-peil van een woning berekenen bete-
kent immers extra werk en administratie.

Nieuw! Clima-Calcul 
Officiële warmteverliesberekening volgens NBN EN 12831-1
voor de EPB-verslaggever.

mailto:info%40climatrix.be?subject=Meer%20info%20via%20de%20brochure
mailto:geert.cardinaels%40climatrix.be?subject=Meer%20info%20via%20de%20brochure%20van%20HOCOTEC
https://www.climatrix.be/nl
mailto:info%40climatrix.be?subject=Meer%20info%20via%20de%20brochure%20van%20HOCOTEC
https://www.climatrix.be/nl
https://www.climatrix.be/nl/verwarmings-en-koelingssystemen/klimaatplafond
https://www.clima-plan.be/
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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 be-
houd 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 pla-
fond 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 koppelin-
gen 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. 

https://www.climatrix.be/nl/verwarmings-en-koelingssystemen/klimaatplafond
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BIPV Fully transparent solar 
window developed 9-11-20

PVT PANELEN (hybride Pv + 
Thermisch Sww-Cv-pool)

Hybride warmtepompen: 
pro’s en contra’s

Rekenvoorbeeld bivalent warmte-
pomp installatie lucht/water met 
CV-ketel: energie besparing en te-
rugverdientijd 
home / blog / post / hybride warm-
tepompen pro s en...

BIPV (Building Integrated Photovaltaic) Nieuwe 
generatie zonnepanelen in gevel.
Binnen afzienbare tijd moeten 
zonne-energie opwekkende gevel-
modules in kostprijs kunnen con-
curreren met de meest gangbare 
materialen in de bouw.

Hoge temp L/W Wp met Co2  
SOLVIS-Vattenfall  
met Koudemiddel CO2

De hoge temperaturen van het 
nieuwe warmtepompsysteem wor-
den mogelijk door gebruik te ma-
ken van het natuurlijke koudemid-
del CO2. Met een Global Warming 
Potential van 1 is dit bovendien het 
meest klimaatvriendelijke koude-
middel dat momenteel beschik-
baar is.

De gebruikte buffer fungeert als 
warmtebatterij die zowel wordt in-
gezet voor het leveren van warmte 
aan de radiatoren als voor het ma-
ken van warm tapwater. Het tapwa-
ter wordt net als in meeste cv-ke-
tels instantaan en legionellaveilig 
gemaakt via een geïntegreerd tap-
waterstation. Een boiler is dus niet 
nodig, zelfs bij -20 graden nog zorgt 
voor een gezellige warmte uit de 
buitenlucht. Er worden nog voor-
looptemperaturen tot 60°C bereikt 
met als gevolg dat de warmtepomp 
ook in de winter bij deze tempera-
turen nog zonder electrische weer-
standsondersteuning kan werken.  
Ze zijn verkrijgbaar in drie vermo-
gensklassen 8, 11, 15Kw
PQP Climaways, 
PQP-Inst ECOTECHNIEKEN
FABRIEKSTRAAT 15
8600 DIKSMUIDE
051 50 68 00  
INFO@ECOTECHNIEKEN.BE

Japan opent grootste groene
waterstoffabriek ter wereld
100 kg waterstof per uur op  

Zonne-E (zonne energie)

De fabriek maakt waterstof met  
behulp van groene stroom die 
wordt opgewekt bij een nabijgele-
gen zonne-energiecentrale. 
Deze zonneweide biedt plaats aan 
180.000 m2 zonnepanelen en heeft 
een capaciteit van 20 megawatt.
De waterstoffabriek in het nabijge-
legen dorpje Namie maakt gebruik 
van een 10 megawatt electrolyser 
die tot 100 kg waterstof per uur kan 
produceren. Volgens het consor-
tium van Toshiba, Tohoku Electric 
Power en de Japanse Organisatie 
voor Nieuwe Energie en Industriële 
Technologie (NEDO) gaat het hier 
om de grootste elektrolyser ter we-
reld.

In de komende 5 jaar zullen 
ICT-technologieën, zoals 5G, 
blockchain en clouddiensten,

Op grote schaal worden toegepast 
in gedistribueerde energiecentra-
les, VPP’s vormen voor gezamen-
lijk beheer en deelnemen aan de 
planning, transactie en hulpdien-
sten voor energiesystemen.  De 
ontwikkeling van VPP-technologie 
zal nieuwe bedrijfsmodellen in-
spireren en nieuwe marktspelers 
aantrekken in gedistribueerde 
PV-scenario’s, die dienen als groei-
motor voor gedistribueerde PV.

LG Chem RESU 10H & 
SMA Storage Package

5 kW power & 9.8 kWh capaciteit 
27-7-2020 en bespaar 80% op je 
elektriciteitsfactuur
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Uw villa energieneutraal koelen en verwarmen?

Wat maakt ClimaSolar uniek?

Als bouwheer, architect of studiebureau 
kan u steeds bij Climapac terecht voor 
een brede waaier aan oplossingen voor 
de verwarming en de koeling van een 
woning. Climapac is gespecialiseerd in 
lage temperatuur installaties op basis 
van warmtepompen die gekoppeld 
worden aan vloerverwarming of  
ventiloconvectoren.

Contacteer :
T. +32(0)474 71 48 10
Geert Gallet
info@climapac.be

Climapac bvba
zaakvoerder Geert Gallet
Rozenstraat 2
9810 Eke
Tel: 09 221 40 34
info@climapac.be
www.climapac.be

ClimaSolar is een energieneutrale verwarmings- en  
koelinstallatie. 

De basis hiervoor zijn de Dualsun PVT panelen. 
Deze zijn ideaal voor bodemregeneratie en voor  
zwembadverwarming.
De PVT panelen bestaan eveneens in geïsoleerde 
versie voor simultane productie van elektriciteit 
en sanitair warm water. 

Uniek voor ClimaSolar is dat de 3 basiscomponenten 
gebruikt worden om elkaars rendement te optimaliseren.

Voor de bodemcollector kan men afhanke-
lijk van de situatie kiezen uit verschillende 
mogelijkheden: horizontaal captatienet, 
ondiepe sondes of verticaal captatienet.

Unieke voordelen van een  
ClimaSolar installatie:

• de bodemcollector wordt continu  
opgeladen met zonne-energie en kan  
dus kleiner zijn van formaat.  
De geringere oppervlakte vertaalt 
zich dan ook in een lagere kostprijs. 

• omdat de bodemtemperatuur hoger 
wordt gehouden, haalt de warmte-
pomp een beter rendement. Wist u 
dat het  
afgegeven vermogen van een warm-
tepomp met 3% zakt per graad lagere 
bodemtemperatuur?

Hybride zonnepanelen zijn samengesteld uit 
een klassiek fotovoltaïsch paneel met een ther-
mische collector op de achterzijde. Het zonne-
paneel zorgt voor de elektrische voeding van 
de warmtepomp.

De thermische zijde bestaat uit een polypro-
pyleen collector waardoor het glycolwater 
stroomt. Het fotovoltaïsch element wordt  
afgekoeld waardoor het water in de collector 
gaat opwarmen 

In de winterperiode capteert de ther mische 
collector de warmte op 2 manieren. Enerzijds 
door directe opwarming door de zon, ander-
zijds door extractie van warmte uit de lucht 
wanneer de omgevingstemperatuur hoger is 
dan de bodemtemperatuur.

In de zomer fungeert de ther mische collector, 
die verbonden is met de bodemcollector, als 
koelelement voor de fotovoltaïsche panelen. 
Op die manier wordt hun elektriciteitsop-
brengst op zijn minst met 30% verhoogd.

De warmtepomp in een ClimaSolar instal-
latie is van het type bodem/water/water 
of bodem/water. Uniek is het feit dat de  
zonnecollector achter de fotovoltaïsche 
panelen en de bodemcollector met elkaar 
verbonden worden.

De ClimaSolar warmtepomp kan ook wer-
ken in warmterecuperatiemode, waarbij 
de  
energie voor de woning te koelen gebruikt 
wordt om het zwembad en sanitair warm 
water op te warmen.

Hybride zonnepanelen Omkeerbare warmtepompBodemcollector1 2 3
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Over hoeveel ruimte beschikt U 
voor de isolatie,om aan E-peil te 
voldoen? 

Hier eenvoudig overzicht ! 
(LinkedIn #Architects 772 x bekeken)

Ventilatie resultaat onder of juist 
gedimensioneerd ! 

E-charging Het laden van een 
Lipo-accu gaat vrij snel: in zo’n 1 
à 1,5 uur is hij opgeladen 

Hebben een zeer kleine zelfontla-
ding en kunnen ze maandenlang 
bewaard worden zonder noemens-
waardig verlies van lading. Som-
mige elektrische autos zoals de 
Kia Soul EV met 81,4 kW (110 pk) 
/ 285 Nm gebruikt vanwege het 
grote vermogen in verhouding tot 
het gewicht. Tevens hebben deze 
accu’s een lage interne weerstand, 
waardoor ze een hoge stroom kun-
nen afgeven en geen geheugen ef-
fect hebben.
VB Tesla Roadster hebben een LI-
Ion batt volgens specificaties een 
capaciteit van 56 kWh bij een bru-
togewicht van 450 kg, wat neer-
komt op 124 Wh/kg

Home-accu Evolutieve samen-
stelling Batterij HVM 11.0 
2 > 11kWh Hoge spanning
BYD (Build Your Dreams)  
De in 1995 opgerichte BYD Com-
pany maakt 65% van de wereld-
productie van de nikkel-cadmium 
batterijen en 30% van de wereld-
productie van lithium-ion batterij-
en.en 30% van de wereldproductie 
van lithium-ion wereldproductie 
van lithium-ion polymeer batterij

• Hoge spanning lithiumbatterij 
• Ontlading 90% 
• Meer dan 6000 oplaadcycli  
• Opslagcapaciteit: 1100 Wh 

(1000€/kWh)
• Uitgangsvermogen: 10200W 
(5900 € btw in zonder PQP-inst be-
kijk het  als de kostprijs alle mat 
voor gebouw en deze woonklaar)

Als aanbieder van oplossingen kan 
Fronius met BYD-accu’s ook 3-fa-
sige noodstroom realiseren. Het 
aantal accu’s is bovendien modu-
lair uitbreidbaar (per 4kW zonder 
technische tussenkomst), waar-
door de opslagcapaciteit altijd pro-
bleemloos kan worden afgestemd 
op de behoeften van elke individu-
ele klant.
 
De Battery-Box-accu’s zijn geba-
seerd op lithium-ijzer-fosfaat (LiFe-
PO4), de betrouwbaarste opslag-
technologie op de markt.
Deze technologie staat garant voor 
korte laadtijden en een bijzonder 
lange levensduur, een uitstekend 
uitgangspunt voor maximaal eigen 
verbruik.
De accu’s zijn zeer geschikt voor 
gebruik in combinatie met een op-
laadstation voor elektrische auto’s.
Zo zorgt de opslagoplossing van 
Fronius samen met BYD voor de 
hoogste mate van energieonafhan-
kelijkheid.

Indien interesse contact
jp.bohez@hocotec.be

BIPV Eerste voetpad betegelin-
gen “Platio” nu op de markt

BIPV Combine historic preservation 
with efficient generation of solar 

Bij verbouwing bestaande 
radiatoren toch gebruiken op 
lage temp warmtepomp !

Door een SpeedComfort Radia-
torventilator onder de bestaande  
radiator te plaatsen zorgt die  
ervoor zorgt dat de warmte van een 
radiator of convector beter en snel-
ler verdeeld wordt in de ruimte, en 
dus ook bij gebruik warmtepomp 
lage temperatuur de bestaande  
radiatoren kunnen gebruikt wor-
den.

BIPV Een autonome zitbank met 
verlichting 

mailto:jp.bohez%40hocotec.be?subject=Meer%20info%20via%20de%20brochure
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Ons D-systeem apporteert verse
lucht en verjaagt vervuilde lucht.

Het D-systeem van Itho Daalderop: 
gecontroleerde ventilatie.

Ons systeem van mechanische ventilatie voert verse

lucht van buiten aan en voert vervuilde lucht, vocht en

CO2 af. Gecontroleerd, energiezuinig en geluidsarm.

Itho Daalderop: uw garantie op verse lucht.

Ontdek het gamma op www.ithodaalderop-ventilation.be
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Itho Daalderop staat voor innovatieve 
producten en systemen, die een
bijdrage leveren aan een comfortabel, 
gezond en energiezuinig binnenklimaat.

Contacteer:
Christophe Debrabander  - B.D. Manager
c.debrabander@ithodaalderop.be
Tel. +32 479 66 76 40

Sam Van Gerwen  - Marketing Manager
s.v.gerwen@ithodaalderop.be

Itho Daalderop Belgium
Brusselsesteenweg 498
1731 Zellik
Tel. 02 207 96 30

info@ithodaalderop.be
www.ithodaalderop.be

712.038_Itho_Daalderop_HOCOTEC_JP_Bohez.indd   1712.038_Itho_Daalderop_HOCOTEC_JP_Bohez.indd   1 11/02/2020   08:5411/02/2020   08:54

Met optimale luchtfiltratie halen we 99,9% van alle fijnstof, bacteriën, virussen, schimmels, 
pollen, ... uit de lucht. Door het actief toevoegen van positieve microorganisemen aan de gefil-
terde binnenlucht geven we alle mogelijk schadelijke micoorganismen geen kans om de ruimte 
opnieuw in te palmen.  Zo creëren we een op en top gezond binnenklimaat.

https://www.ithodaalderop.be/
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JA Solar lanceert 800W zonnepaneel
momenteel het krachtigste paneel op de markt
Pas enkele weken na aankondiging 660 Wp PV panelen van Trinasolar lanceert JA Solar nu 800 W zonnepaneel en 
Tongwei  een 780 Wp module ! op dezelfde SNEC PV Power Expo in Shanghai. 14 /8/2020

Na in mei een 525 Wp paneel op de markt te hebben gebracht nu’s we-
relds grootste en krachtigste paneel met 810 Wpiek, genaamd Jumbo, 
heeft viervoudige lay-out met afmetingen van 2.220 bij 1.757 mm op 
basis van 210 mm-wafers en maximale vermogen op 800 W. De modu-
le is nog niet in serieproductie.

Tongwei - 780W
China’s grootste celfabrikant, Tongwei, onthulde zijn G12-module-
serie met een uitgangsvermogen van 760 tot 780 W. De serie is ook 
gebaseerd op een 210 mm wafer en MBB-technologie (multi-busbar). 
Met afmetingen van 2.357 mm bij 1.612 mm en weegt 39 kg. Met 
MBB-technologie zei Tongwei dat het panel BOS en LCOE voor inves-
teerders en operators zou verminderen en is eveneens nog niet in mas-
saproductie.

Het Trina solar paneel  660 Wp Vertex-module die het lanceerde in juli 
zei dat het een optimalisatie is van zijn paneel 600 Wp gebaseerd op wafers van 210 mm, MBB-technologie en onderling 
verbonden verbindingen met hoge dichtheid. Ze hebben verder Photovoltaic Open Innovation Ecological Alliance op-
gericht met als doel het volgende niveau van ultrakrachtige modules te produceren.

Bauer solar-modules 
ontvangt klasse1 brandveiligheid certificaat

De eisen van de Italiaanse brandbeveiligingsnorm gaan ver-
der dan die van de rest van de EU.

Bauer glas/Glas pv modules met extreme 
levensduur (30j en meer ) dat daardoor totale E-Opbrengst sterk verhoogd, 
heeft nu ook het klasse 1 brandveiligheid certificaat  voor hun modules in 
the 6MB and 6MHB series ontvangen. 

De eisen van de brandbeveiligingsverordening volgens IEC 61730 zijn aan-
zienlijk strenger dan de anders geldende EU-norm. Alleen afzonderlijk 
gecertificeerde zonnemodules mogen bij de installatie van PV-systemen 
worden gebruikt.

Enphase IQ 7 en Sonnen: nieuw zonnepaneel direct op 230V AC 
Door ingebouwde micro omvormer per paneel (geen invloed beschaduwing dakobjecten zoals bij gebruik optimizer) 
Rendement 96,5% in een glas/glas versie met 30j garantie 

De Amerikaanse producent van micro-omvormers en de Duitse paneelfabri-
kant hebben een Enphase IQ 7+ Pv PERC-module glas/glas. Dit is een nieuw 
AC-woonproduct voor de Europese residentiële markt. 
De 60-cel PERC-module is verkrijgbaar in drie versies met een uitgangsvermogen 
van 320 tot 330 W en een rendement van 18,8% tot 19,4% 295 VA (Volt-Amp-
ère).

LG onthult nu ook een AC-module met eigen micro-inverter 25/10/20
De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft een nieuw 60-cellig paneel ge-
lanceerd met een vermogen tot 365 W. De 21,1% efficiënte module is voorzien 
van een 320 W micro-inverter met een rendement van 97%.
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Zon in de zomer, wind in de winter

De stroomrekening is aan het stijgen.
Op het platteland zoekt men naar 
manieren om te besparen op de 
stroomrekening door zelf stroom op 
te wekken. Voor een stabiele stroom-
voorziening is het belangrijk om deze 
stroom op te wekken als deze 
benodigd is. 
Zonnepanelen bieden een uitkomst in 
de zomer, maar leveren niet voldoende 
stroom in de winter. In de winter waait 
het juist veel. Daarom is de kleinschali-
ge windmolen belangrijk. 

Met de combinatie van zon in de 
zomer en wind in de winter kan het jaar door in de eigen stroombehoete worden voorzien. De gelijkmatige 
energieopwekking houdt het elektriciteitsnet in balans en vereenvoudigt het vraagstuk van energieopslag. 
De schaal van de windmolen en van de panelen past bij de schaal van de omgeving en van het landschap. 

De fotovoltaïsche expert eco-tec.at en het Neder-Oostenrijkse startende bedrijf Meine Blumenwiese gaan 
een milieuvriendelijke samenwerking aan. Huidige studies tonen aan dat in de laatste 30 jaar de insectenpo-
pulatie met bijna 80% is afgenomen en de vogelpopulatie met bijna 40%. 
De daling is vooral te verklaren door het verlies aan habitat als gevolg van de moderne landbouw. Door het 
samenvoegen van voormalige 
kleinschalige landbouwgrond verliest steeds meer habitat. Negatieve effecten zoals droogte, sterke tempe-
ratuurschommelingen, enz. zijn een complementair effect van de klimaatverandering. 
 
Mijn bloemenweide plant soortenrijke bloemenweiden op ak-
kerbouw- en groengebieden voor de bescherming van soorten, 
natuur en milieu. Op deze manier worden nieuwe leefgebieden 
voor insecten en wilde dieren gecreëerd. Maar niet alleen het 
dierenrijk profiteert van Meine Blumenwiese. In het proces van 
habitatherstel wordt humus opgebouwd, CO2 gebonden en de 
bodem belucht door wortels en bodemdieren. eco-tec.at heeft 
altijd geprobeerd om synergieën te creëren uit hernieuwbare 
energie, landbouw en milieubescherming in de door het bedrijf 
gebouwde fotovoltaïsche installaties in de open lucht.

Kleine zonnewindenergiecentrale als modulaire systeemoplossing 

Het streven naar zelfvoorziening op het gebied van schone 
elektriciteit is wijdverbreid onder bedrijven en particuliere 
huiseigenaren. Niet in de laatste plaats omdat u dan zelf uw 
e-auto kunt vullen tegen lage kosten. 
 
Zo’n energiecentrale bestaat uit verschillende onderdelen: 
Fotovoltaïsche, kleine windturbine, energieopslag, omvormer 
enz.

Het probleem:De markt omvat talloze aanbieders en mogelijkheden.
Welke componenten moet men kiezen? Hoe passen de componenten in elkaar in een goed functionerend 
systeem? Een oplossing kan bestaan uit kant-en-klare systemen die zijn afgestemd op de elektriciteits-
behoeften van de exploitanten. In juni 2020 installeerde een huiseigenaar een voorgeconfigureerd systeem 
bestaande uit een kleine windturbine, een zonne-energiesysteem en een accu.
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Investeren in duurzame energie 
is de énige weg naar een leefbare 
toekomst. Linea Trovata biedt u 
de beste prijs/kwaliteitsverhou-
ding.  Ontdek de mogelijkheden en 
verzeker u van kwaliteit die de tijd 
doorstaat!

Contacteer :
Stephanie De Decker
Tel. +32 (0)9 336 53 64
info@lineatrovata.com

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

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

Zonnepanelen, geïntegreerd
Waar esthetiek belangrijk is , gekoppeld aan het terugverdien-
effect van zonnepanelen, als bouwelement in dak of gevel.

Batterijen (nu met subsidie)
Met de digitale meter en de opkomst van de elektrische wagen 
worden batterijen alsmaar interessanter, door het optimali-
seren 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.

Voor Particulier
Voor nieuwbouw vormt een warmtepomp steeds het hart van 
de installatie. Gekoppeld aan een laag temperatuur verwar-
mingssysteem laat immers toe om op een efficiënte wijze zonne-
stroom 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.

Voor projectontwikkelaars en ondernemingen
Ook in grotere ontwikkelingen en bedrijven bieden warmtepom-
pen 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 finan-
ciële simulaties over ontwerp en bouw tot beheer en exploita-
tie.

Zonne-energie via Linea Trovata Suntec

Esco - Verhuur uw dak - verschillende mogelijkheden
Energie als dienst: laat ons mee investeren in de energievoorzie-
ningen van uw project en geniet jarenlang mee van voordeligere 
energie.

Warmtetechnieken via Linea Trovata Warmtetechniek 

mailto:info%40lineatrovata.com?subject=Meer%20info%20via%20de%20brochure%20van%20HOCOTEC
https://lineatrovata.com/
mailto:info%40lineatrovata.com?subject=Meer%20info%20via%20de%20brochure%20van%20HOCOTEC
https://lineatrovata.com/


- 19 -

Stabiliteit-EPB-Veiligheid-Ventilatie

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.

Stabiliteit 
naar een 
hoger 
niveau
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.

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.

Staalconstructie

Houtconstructie

Betonconstructie

   

STABILITEITSSTUDIE

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

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

MVE Stabiliteit   (nieuw adres)
ir. Pieter Vandenbroucke - zaakvoerder
Europalaan 1A/203
8970 Poperinge
T. 057 37 55 06
info@mve.be - www.mve.be
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mailto:administratie%40mve.be?subject=Meer%20info%20via%20de%20brochure%20van%20HOCOTEC
mailto:info%40mve.be?subject=Meer%20info%20via%20de%20brochure%20van%20HOCOTEC
http://www.mve.be
http://mve.be/
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EVO Power Managing Director Jamie Allen: “We hebben de beste componenten samengesteld om 
een unieke oplossing, voor een optimale zelfvoorziening gebouw van energie (24 kWh Near Grid - 
60 kWh Off Grid AC), die voldoet aan de nieuwe accunormen. Offgrid of upmarket... voeg gewoon 
zonne-energie toe.”

Thuisbatterijen zijn misschien nog steeds geen algemeen goed, maar in de integratorzone ontstaan keuzes die voor ver-
schillende gebruikers zinvol zijn, waardoor de markt voor zonnedakbatterijen steeds verder wordt verbreed. EVO Power 
is een nieuwe speler op het gebied van zonne-energieopslag en biedt kant-en-klare 24 kWh tot 60 kWh AC-gekoppelde 
oplossingen die LG Chem lithium-ionbatterijmodules combineren met in Australië vervaardigde Selectronic-omvormers 
en de in Newcastle ontwikkelde SwitchDin-druppelregelaars.

Bij die omvang is het EVO Power-aanbod bedoeld om buiten het elektriciteitsnet om te gaan, zodat boerderijen en 
landbouwprocessen in gebieden waar geen aansluiting is, of het elektriciteitsnet onbetrouwbaar is, kunnen draaien. De 
commerciële verrichtingen zijn ook in het vizier van de EVO Power, Jamie Allen, de leidende directeur van het bedrijf, 
vertelden pv- magazine.

EVO Power ESS is designed for harsh conditions.

Een 4 MW-zonnebodeminstallatie om het 
elektriciteitsverbruik van in totaal 1.620 
appartementencomplexen en 300 bedrij-
ven in Finland van stroom te voorzien.

Als een van de grootste zonnepanelenvel-
den in Finland heeft het Lemene Project 
een jaarlijkse productie van 3.600 MWh, 
wat overeenkomt met het elektriciteitsver-
bruik van in totaal 1.620 appartementen-
complexen.

Schneider Electric lanceert 
off-grid-compatibele ESS oplossing
en biedt een product aan dat zowel op als 
los het net kan werken, en het mogelijk 
maakt lege batterijen op te laden met 
behulp van een zonnepaneel op het dak.

  13-10-20

Wanneer de zon onder-
gaat en de batterijen leeg 
zijn, kunnen de meeste 
opslagsystemen bij het 
aanbreken van de dag niet 
rechtstreeks opladen vanaf 
een PV-generator op het 
dak.

EVO Power... met unieke oplossing, 
die voldoet aan de nieuwe actuele batterijnormen, 24 > 60kWh

volledig artikel

volledig artikelvolledig artikel

https://www.hocotec.be/e-studie-24kwh-to-60-kwh.html
https://www.hocotec.be/50-groei-finland.html
https://www.hocotec.be/schneider.html
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Een Zweeds consortium met onder meer het scheepsontwerp-
bureau Wallenius Marine heeft een modern zeilschip onthuld.

Het schip kan 6-7.000 voertuigen vervoeren en de uitstoot voor de
trans-Atlantische oversteek met 90% verminderen.

De wPCC - Wind Powered Car Carrier - is een Zweeds samenwerkingsproject onder leiding van en onder toezicht van 
Wallenius Marine en inclusief het KTH Royal Institute of Technology in Stockholm en maritiem en zal naar verwachting 
tegen het einde van 2024 varen.

‘s Werelds grootste zeilschip, de wPCC, zou de uitstoot met 90% kunnen verminderen in vergelijking met andere 
zeevrachtschepen.  Een transatlantische overtocht aan boord van de wPCC zou twaalf dagen duren, in plaats van de 
huidige zeven dagen met een conventioneel vrachtschip.

Omgekeerd verbruikt de huidige vloot van ongeveer 450 grote autotransporteurs momenteel 40 ton fossiele brandstof 
per dag, wat de deur opent voor aanzienlijke reducties van de scheepvaartemissies.

“Het is een technisch uitdagend project”, leggen de ontwikkelaars van Wallenius Marine uit.  “De tuigage en de romp 
werken samen als één geheel om de wind op de meest efficiënte manier te vangen.

“De romp is ontworpen voor een groot zeilend vrachtschip dat gedurende lange tijd zware ladingen over lange afstan-
den kan vervoeren.

Het is een mix van luchtvaart- en scheepsbouwtechnologie.  We evalueren prestaties en veiligheid door een combina-
tie van computersimulaties en fysieke experimenten te gebruiken. “

Met een lengte van 200 meter en een breedte van 40 meter is de wPCC ontworpen voor een waterverplaatsing van 
32.000 ton en zal hij 100 meter hoog zijn dankzij de enorme zeilen, die twee keer zo hoog zijn als de hoogste bestaan-
de zeilschepen.

“De zeilen zijn gemaakt van een mengsel van metaal en composiet en zullen bijna 80 meter hoog zijn, tweemaal de 
hoogte van die op de grootste zeilschepen die er zijn.  Het is mogelijk om de zeilen te ‘reefen’, waardoor hun hoogte 
wordt teruggebracht tot ca.  50 meter.  De schepen zullen ook worden uitgerust met motoren om de haven in en uit te 
kunnen manoeuvreren. “

Veel van de uitdagingen worden aangepakt door Jakob Kuttenkeuler, een professor aan het KTH Center of Naval Archi-
tecture.
“Het is een mix van aerodynamica en scheepsbouw,” zei Kuttenkeuler.  “De tuigage moet aerodynamisch geoptimali-
seerd, robuust, licht en goedkoop te produceren zijn.  Je kunt het vergelijken met het ontwerpen van zeilmechanica 
voor een vliegtuig dat op zee gaat rondslingeren. “

Het project wordt ondersteund door een investering van 27 miljoen Zweedse kronen ($ A4,25 miljoen) van de Zweedse 
Transportadministratie (Trafikverket), een bewijs van het potentiële belang van het project.
 “Als dit soort windaangedreven schepen gangbaar zou worden in de industrie, zou het een grote stap vooruit zijn om 
de maritieme sector fossielvrij te maken.

Beste groeten
Bohez JP  / HOCOTEC 
0474 31 00 46
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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.

Contacteer :
alex@vanhoutven.be
T. +32 475 370 884

Van Houtven nv
Kapellestraat 2 Bus 3
9800 Astene (Deinze)

Tel. +32 9 282 90 30
info@vanhoutven.be
www.vh-houtbouw.be

Projecten
Wonen en werken in harmonie

Residentie Ter Wilgen

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

ontworpen en gerealiseerd 
in opdracht van een inves-
teerder volgens het prin-
cipe van Design & Build.

Project AS4

AS4 is een uniek en voor-
uitstrevend woonproject 
gelegen te Astene. Het 
wordt in sterke mate 

gekenmerkt door het ge-
bruik van bouwmaterialen 
dewelke in de “Circulaire 
economie” hun toepassing 
kunnen vinden..

Het is een Duits gepatenteerd houtbouwsysteem dat  
gebruik maakt van MASSIEVE geprefabriceerde technische 
houtpanelen met PEFC™-label voor dragende wand-, vloer- 
en dakplaten.

Ruime architecturale vrijheid 
Onze massieve technische houtpanelen vinden hun toepas-
sing 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.

Voordelen:
1. CO2-neutrale en circulaire bouwmethode/hout met PE-
FC-label. 60 ton CO2 opslag perwoning!
2. Snelle bouwmethode: 2 dagen voor doorsnee ruwbouw-
woning. 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 buitenafwerkin-
gen. Ideaal product voor bouwers die zelf de afwerking uit-
voeren 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 eigen-
schappen 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.

“HOUT IS HET ENIGE 
BOUWMATERIAAL DAT 

IEDERE DAG NATUURLIJK 
AANGROEIT”

Kostenefficiënt
en 

Ecologisch Systeem

mailto:alex%40vanhoutven.be%0D?subject=Meer%20info%20via%20de%20brochure%20van%20HOCOTEC
mailto:info%40vanhoutven.be?subject=Meer%20info%20via%20de%20brochure%20van%20HOCOTEC
https://www.vh-houtbouw.be/
https://www.vanhoutven.be/
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en Circulair en Energie-neutraal bouwen 
Triodos Bank (NL)

Architect Thomas M. Rau over de filosofie achter ons houten, hermonteerbaar en circulaire kantoor 

“Dit gebouw luidt hopelijk een nieuwe bouwcultuur in. Ik noem het: van vastgoed naar los goed.”

“Een gebouw is niet voor de eeuwigheid, het is tijdelijk. Dat hebben we in de praktijk gebracht door alles hermonteer-
baar te maken. 165.312 schroeven houden het gebouw bij elkaar. Zo kunnen we het gebouw demonteren zonder waar-
deverlies van de materialen.

 
De data van de gebruikte materialen zijn opgeslagen in het ‘Madaster’, onze publieke materialenbank.  
Dat voorkomt afval – anoniem materiaal zónder identiteit. Maar we hebben nog meer kantelingen gerealiseerd. Van 
landgoed naar goed land, met hogere natuurwaarden. Van bouwplaats naar montageplaats. Van grondeigenaar naar 
rentmeester.

En van CO2-uitstoot naar -opname. Het skelet is volledig van hout, zo’n 2.623 m³. Daarin ligt 1.633.052 kg CO2 opgesla-
gen. In de Duitse bossen waar het uit afkomstig is, groeit die hoeveelheid aan in 11 min. en 36 sec.

Het belangrijkste vind ik dat dit gebouw niet duurzaam is, maar circulair. Duurzaamheid optimaliseert en faciliteert  
eigendom. Circulariteit verzorgt het eindige oneindig en faciliteert verantwoordelijkheid. De bank heeft nu een houten 
en circulaire ruggengraat, dat vind ik een mooi symbool.”

https://www.triodos.nl/over-triodos-bank
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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.

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

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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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-effi ciëntie, 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 fl uisterstille en uiterst energiezuinige warmtepompen.

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

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

Hebt u een project? Bent u op zoek naar een prijs, 
technische informatie, een berekeningsapplicatie,....? 
Registreer of log in op onze vakpartnerportaal.

Sanitair warm water
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

Stiebel Eltron.indd   1Stiebel Eltron.indd   1 07/10/2020   12:03:2507/10/2020   12:03:25

https://www.stiebel-eltron.be/nl/duurzaam-verwarmen.html
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MijnEPB.be

Bij MijnEPB bieden wij de nodige tech-
nische ondersteuning voor architect en 
bouwheer. Je kunt bij ons terecht voor 
EPB-verslaggeving, ventilatieverslag- 
geving,  veiligheidscoördinatie, stabili-
teitstudies en tal van andere diensten.

Contacteer ons :
MijnEPB
Tel: 09 226 12 33
info@MijnEPB.be

MijnEPB
zaakvoerder Thijs Missiaen
Zeilschipstraat 10
9000 Gent
www.MijnEPB.be
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VEILIGHEIDSCOÖRDINATIEEPB-VERSLAGGEVING

STABILITEITSTUDIEVENTILATIEVERSLAGGEVING

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.

Vóór de start van de werken maken we een vei-
ligheids- en gezondheidsplan op. Tijdens de 
werken voeren we periodiek spontane werfbe-
zoeken uit en ondersteunen jullie aan de hand 
van werfverslagen. Op het einde ontvangen jullie 
het postinterventiedossier.

Zowel bij het ontwerp als berekening van struc-
turele elementen zoals gewapend beton, staal 
en hout als voor de berekening van de fundering 
staan wij jullie bij met duidelijke adviezen. Ver-
der bepalen we ook de technische haalbaarheid 
van het ontwerp van de architect.

Eerst maken wij een ventilatievoorontwerp op 
dat een helder overzicht biedt waar en hoe er 
verse lucht moet toegevoerd, doorgestroomd en 
afgevoerd worden. Op het eind van de werken 
komen we de ventilatiemeting uitvoeren en ma-
ken het ventilatieprestatieverslag op.

Als jouw EPB-verslaggever maken wij een advies 
op om te voldoen aan de EPB-eisen op vlak van 
isolatie, ventilatie, oververhitting en hernieuw-
bare energie. Tijdens de werken maken we simu-
laties op en gaan we na of de verkregen offertes 
voldoen aan de eisen.

Waarom kiezen voor MijnEPB?
Met onze technische kennis willen wij bouwheer en architect bijstaan in de keuze voor technieken en 
materialen. We kiezen hierbij niet alleen voor de meest economische keuze, maar denken ook na over eco-
logische impact en CO2-reductie. We willen meebouwen aan een duurzame wereld, waarin respect voor 
milieu en toekomst hand in hand gaan met wooncomfort. Met onze technische know-how bouwen we een 
duurzaam advies uit, zonder daarbij het ontwerp van de architect of de wensen van de bouwheer uit het 
oog te verliezen. Dit advies kan zonder meerkost aangevuld worden met extra simulaties.

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.

mailto:info%40MijnEPB.be?subject=Meer%20info%20via%20de%20brochure%20van%20HOCOTEC
https://www.mijnepb.be/
https://www.mijnepb.be/
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ADVIES EPB-VERSLAGGEVING 
ADVIES INZAKE ISOLATIE EN HYGIËNISCHE VENTILATIE 

 
BOUWHEER: LIPS NELE  

 
BOUWPLAATS: WEIBROEKDREEF 127 

9880 AALTER 
 

DOSSIERNUMMER: 152524 
 

 
 

Legende van de EPB-resultaten: 
- U/R – Maximale isolatiewaarden scheidingsconstructies 
- S – Schilpeil van het gebouw – Max. S-peil tussen [ ] 
- E – Energiepeil gebouw - Max. E-peil tussen [ ] 
- Ventil. – Ventilatie-eisen 
- Oververh. – Oververhitting (Indien oranje: in orde maar kans dat woningen enkele dagen per jaar oververhit) 
- HE – Hernieuwbare energie. Wanneer er niet voldaan is aan de eis voor hernieuwbare energie moet er voldaan 

worden aan een 10% strengere eis (E-peil). Wanneer hieraan voldaan is, dan vervalt de eis voor hernieuwbare 
energie. Het rode kruisje blijft staan maar de eenheid voldoet aan de norm. 
 

Datum  Omschrijving 
2018-06-26  Eerste adviesrapport op basis van de plannen 
   

 
 

 
 

 
 
  

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

EPB-aangifte
EPW-formulierEnergieprestatie en binnenklimaat

van gebouwen

EPB-Rapport

Administratieve gegevens van het project

Naam van het project

Referentie kadaster

Straat Hallestraat Nummer

PostcodeGemeente

015B050

 Gegenereerd door de EPB-software v10.5.1 op 06/09/19 10:01 Pagina 1

(naam van het gebouw)Gebouw "015B050"
Aard van de werken: Nieuwbouw (of hiermee gelijkgesteld)

Beschermd volume: 675,94 m³

Volume "EPB-eenheden buiten het K-volume"

Bestemming van de EPB-eenheid: Wonen

Oppervlakte: 220,84 m²

Eisen op het niveau van de EPB-eenheid:

Umax / Rmin K-peil E-peil

18.0

  Etech Oververh. Ventilatie

zie fiche 3
voor meer

info.

zie fiche 1 voor
meer info.

zie fiche 4
voor meer

info.

EPB-eenheid "lot 1"

zie fiche 3
voor meer

info.

Oververh. VentilatieUmax / Rmin E-peil HE

zie fiche 5
voor meer

info.

HE

BEN staat voor bijna-energieneutraal. Bouwen volgens de BEN-principes wordt
vanaf 2021 de standaard voor nieuwe gebouwen in Vlaanderen. BEN-bouwen is
vandaag al de slimste keuze, meer informatie via www.energiesparen.be/BEN.

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

  NE

Methode bouwknopen: Optie B : methode van de EPB-aanvaarde knopen

S-peilS-peil

30.0

 Samenvatting van de eisen per gebouw

 Gegenereerd door de EPB-software v10.5.1 op 06/09/19 10:01 Pagina 4
VGM-plan 1 / 64

Hocotec

Machelendorp 2 H - B
9870 Zulte

VERKLARING VAN OVERDRACHT VEILIGHEIDSDOSSIER
ONTWERP

Project                                             Bouwen van een ééngezinswoning

  

Bouwplaats                                    Weibroekdreef 127

 9880 Aalter

  

Coördinator-verwezenlijking Hocotec

 Machelendorp 2 H - B 9870 Zulte

  

Bouwheer Lips Nele
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondergetekende verklaart het veiligheids- en gezondheidsplan inclusief coördinatiedagboek en postinterventiedossier te hebben
ontvangen vanwege de coördinator-ontwerp. 
 
Voor ontvangst,
Datum
 

Wat kunt u verwachten van onze studies en verslaggevingen?
1. EPB-verslaggeving
• Wij maken op basis van de plannen een eerste EPB-advies op om aan de eisen van het jaar van bouwaanvraag te voldoen. Heeft u eventuele 

wensen inzake isolatie, ventilatie, herbruikbare energie, ... dan houden wij hier al rekening mee in het advies.
• Bij de start van werken dienen wij ook de startverklaring in. Dit is een soort officiële intentieverklaring dat u zult voldoen aan de eisen. De 

waarden in deze verklaring zijn niet bindend en kunnen nog gewijzigd worden.
• Als u in de loop van de werken vragen heeft over andere opties, maken wij voor u desgewenst nieuwe simulaties op met andere raamroos-

ters, isolatiediktes, etc.
• Op het einde van de werken bezorgt u ons een ingevulde vragenlijst met de gebruikte materialen, op basis waarvan wij de eindaangifte indie-

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.
• Wij geven de werkelijke doorvoeren (cfr. deurspleten) in bij het kwaliteitskader na een opmeting ter plaatse.
• Wij meten de werkelijke ventilatiedebieten en geven deze door aan het kwaliteitskader.
3. Veiligheidscoördinatie
• Wij maken een VGM-plan op. Dit bevat alle noodzakelijke richtlijnen om de veiligheid op de werf te garanderen. U bezorgt dit aan alle betrok-

ken 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.
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.  

mailto:info%40hocotec.be?subject=Meer%20info%20via%20de%20brochure
https://www.hocotec.be/
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8/08/19 Berekeningen	nog		eventueel	aanpassen	definitieve	offertes

VOORAFGAAND Samenvatting Wvb Taillieu-Som 8,04												 196 505,5 0,28 3	x	400V -10 31,0 	<	Delta	T°C	Wvb

https://www.vreg.be/nl/nettarieven 8/08/19 Kw Stookolie Oppervl totaal m2 inhoud	totaal	m" 0,07 21 17,8 	<	Gem	D	T°C		Lok

Oplossing WP Geo-L/W Optim Pv 10Kwp Climapac Wp Geo Capt Korv + dual Pv/Pth 30 panelen

25 -10 21 Temp	Min	Max 25 -10 21 25 -10 21 Temp	Min	Max

2,5 25 13 8165	W	Pth 	Pv	Watt	piek	 10,0 35 46 9,60 25 46
Batt Cap Kwh 15j	Tdt	+	inj	0,08 Batt	pow	kw 15j	Tdt	+	inj	0,08 49,0 15j	Tdt	+	inj	0,08 Batt	pow	kw

m2	Pth Sw	€	M	Wpb m2	Pth	Cv	>	 0 Sw	€	M	Wpb m2	Pth Sww	M	Wp+Pv

Sww	Kwh	/j 3387 200 50 3387 200 50 SWW	L/d-°C 3387 365 50
Sww M gas /j 237 € € 84 54	€ Sww	Wpb+Pv	/J 237 € 153 € 76 € 237 € 84 € 0 € Sww	Wpb+Pv+pth	/J

Kwh Cv /j 14.584 233	€ 172	€ 	CV-WP	gas	+EL		€/m 14.584 234 185 Pv	Watt	piek 14.584 #VERW! #VERW! Verbr	CV	+EL €/m
Cv gas WP gas

Kwh	Wp+Sw-Pth		/	j	
Cv gas WP gas Cv gas WP gas

6.010 318	€ 288	€ 6.931 233	€ 178	€ 3257 #VERW! 149	€
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

3365 942 € 75	€ opbr	Pv	€/j 3365 942 € 1.549 € opbr	Pv	€/j 3365 942 € 1.700	€ opbr	Pv	+pth	€/j

Saldo El  te bet / j 867 € #	Verek	met	WP 1.334 € #	Verek	met	WP 880 € #	Verek	met	WP
805.974 150.245 6.735 OpbrPv	Kwh	Lvd		 899.389 173.267 98.766 253.982 51.309 56.877 OpbrPv	Kwh	Lvd		

verbruik-Pth Lvd Met  WP 1.886	€ verbruik-Pth Lvd Met  WP 27.654	€ Opbr	Net	Pv	€ verbruik-Pth Lvd Met  WP 15.925	€

€ Prod Pv/Kwh 0,46	€ Tvt	LCAE	Pv-Wp 0,12	€ 0,26	€ Tvt	LCAE	Pv-Wp
Ev	km	Grat

8/08/19 0 2517 25 15

3.365 1 200 55 86,0 0 8038 0 35 49

	 Kwh/j Koken	U/d Sww	l/d temp	°C Dak	m2	nuttig	 OrZ		/	H	36° Wvb-E	beh Epb	Mjoule	Kwh HDD	-	Dru		Sc2 Afsch-Lvd	Pv/j	Sc2 Trt	aant	Pth	m2	Sc2

			

Vb	Gas	Cv	met	Pv	verplicht	door	Epb WP	GE0 WPL/W CV	Gas Wp	Gas Pellets	+Wkk HH22  ttoott  AAuuttoonn Opbr	Pv+th+inv	€Lvd	> 1.886 	€											
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	>	 65.624	€

Scen1 2,50 13,4 8 310 25 €	0,46 288 318	€ 233	€ 114	€ 286	€ 190	€ Autonomie		> 2,9%

Vb	Wp	Geo	of	L/w	met	optimalisatie	nuttige	dakoppervlakte 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	€

Scen2 10,00 46 28 360 35 €	0,12 178	€ 233	€ 234	€ 76	€ 279	€ 0 Autonomie		> 34,1%

Vb	Wp	Geo	met	korven	en	PVT	Zonnepanelen	46m2 WP	Geo+Pv+Pth+capt WP	L/w Cv Wp	Gas Pellet+Wkk HH22  ttoott  AAuuttoonn Opbr	Pv+th+inv	€Lvd	> 33.766 	€									

KWp	inv	3574	 m2	dak	opvl aant	Pan Pv	Pan	Wp Lvd	Pv	 kost	eig	str			-			Inv	> 48.273 53.950 Cv+EL	kost	€	+Afs	25j	>	 52.919	€

Scen3 10,00 46 28 310,0 25 €	0,26 149	€ #VERW! #VERW! ###### #VERW! 187	€ Autonomie		> 63,8%

# met min verplichte HE 15Kwh/m2

Oplossing Cv gas min Pv Epb 2,5 Kwp

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

Arch	Som	-	Larridon	BertSamenvatting	Studie	JP	Bohez
Huidig	/Estim	EL	verbruik	Huishoud	

XXXXXX

Wvb		8,038	Kw	Optimalisatie	minimaal	Energieverbruik		&	E	neutraal		mogelijk	door	beste	keuze	HE	met	Wp-Pv-PthVerbruikers	Scenario	(Scen)	1-2-3

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)	

E-Verbruik Verwarming en Sww (zonder EL Ev)E-Opbrengt	PV	op	straat	en	huis	n°	bouwproj		kWh/m	en	tot	/j		AC	[Qinv]	

KOSTPRIJS	VERGELIJKENDE	STUDIE

Scenario 3  input gegevensScenario Sc2 Ref input gegevens

Tot  Kwh CV+SW+EL  25j

Pv Kw piek 

Kwh	Wp+Sw/j	

EL Kwh / j 

Scenario 1 resultaat

Scenario 1  input gegevens

Scenario 2 resultaat Scenario 3 resultaat

Origin LCOE 8-8-19

Afschrijving	J

Opvlakte dak Pv m2

LCoE	(Levelized	cost	of	energy)	calculator	by	JP	Bohez/Hocotec	©

Afschrijving	J

Pool/Jacuzzi-Garden-Ir	Lente-Herfst	
Ess	(Batt-Pth)	ev	Charger	&	Gratis	Km	Ev

oplossingen	besparing	E	

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

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	

Optimaliseren	eigen	gebruik	door	:

Sww	uitschakelen	bij	Wp	in	de	zomer

In	de	ontwerpfase,	gezien	de	ventlake	geen	invloed	meer	heel	op	het	Speil,	maar	tot	1/3	van	het	energieverbruik	kan	oplopen,	verder	de	impact	v	d	
investeringen	in	de	technische	installakes,	zijn	besparingen	energie	verbruik	en	eigen	producke	ervan,	gerekend		over	de	levensduur,	belangrijk	om	ze	
reeds	in	deze	fase		te	kennen.	Deze	LCOE-LCAE	geel		in	één	oogopslag,	een	objeckeve	en	neutralevoorstelling	van	de	kosten	&	terugverdienkjd	(Tvt)	op		
basis	hernieuwbare	energie	bespaard	of	geproduceerd	ipv	alleen	de	(ROI)	Return	on	investment,	zowel	in	nieuwbouw	als	renovake.(www.hocotec.be)	

	

	

*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

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 
Investeringen. Vergeleken word de Result € Pv Digitale # Terugdraaiende teller, minimale Epb verplichting (1), een maximale onafhankelijke 
E-productie (2) en Vb Alternatief Max Pv+ESS met BBT (best beschikbare technologie (3).
Zo word reeds in de ontwerpfase de impact van investeringen voor technische installaties, de optimalisatie van energie verbruik en eigen 
productie aanschouwelijk gemaakt. De architect-bouwheer krijgt vroegtijdig een gefundeerd inzicht in de E-kosten en investeringen om in de 
ontwerpfase Epb vragen Wp-Vent-Pv etc met kennis te beantwoorden.

mailto:info%40hocotec.be?subject=Meer%20info%20via%20de%20brochure
https://www.hocotec.be/
https://www.hocotec.be/gangbare-termen.html
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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.
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KOSTENVERGELIJKENDE 
ENERGIESTUDIE LCOE*E 

*(Levelized cost of energy)

 
Calculatie ontwikkeld door

J.P. Bohez/Hocotec ©

Nauwkeurige Wvb (warmteverliesberekening)

NBN12381 Wvb

Principe schema installatie

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 inves-
tering, brandstof & onderhoud over de levensduur min de op-
brengsten van de zelfgeproduceerde Energie.

LCOE (Levelized cost of energy) vergelijkende calculatie Energiestudie J.P. Bohez/Hocotec ©
Dit type berekening helpt alle betrokkenen, bouwheren, architecten, projectontwikkelaars, installatiebedrij-
ven 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 beschik-
bare technologie)door E-kost per maand aanschouwelijk te maken tussen de verschillende oplossingen.

SAMENVATTING: studie verwarming
Naam: HOCOTEC / JP Bohez Adres Project: Zuidschote

#  Temp °C Plaats Vloer opp. Inhoud Glas opp. Warmte
buitendeur verliezen

1 18 Hall 31.40 81.64 53.88 922
2 21 Eet/zithoek/keuken 75.14 195.36 48.27 4078
3 21 Bureau 6.60 17.16 4.26 475
4 16 Keukenberging 7.34 19.08 2.34 201
5 18 WC 1 1.47 3.82 0.00 -31
6 18 Wasplaats 7.79 20.25 0.00 160
7 18/24 Douche 1 2.99 7.77 0.00 356
8 18/20 Slaapkamer 1 11.90 30.94 2.60 486
9 18/20 Slaapkamer 2 11.86 30.84 2.60 488

10 18/20 Slaapkamer 3 10.79 28.05 2.60 471
11 16 WC 2 1.49 3.87 0.00 -33
12 18/24 Badkamer 10.93 28.42 5.57 961
13 18/20 Slaapkamer ouders 20.73 53.90 16.97 1307
14 18/20 Logeerkamer 20.91 54.37 16.59 1458
15 16 WC 3 1.26 3.28 0.00 -43
16 18/24 Douche 2 3.60 9.36 0.00 389

totaal bruto verlies 11645

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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