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E-transitie met BBT - Trias

H O C O T E C 

Doe een aanvraag info of offerte bij een PQP&P-Inst 
 en plaats hocotec@gmail.com in copie en U wordt 

automatisch beloond met 25 € korting op E Studie LCOE
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s PQP&P - Inst. met BBT 

(Pre Qualified Partners & Products-Inst.) 

(met Best Beschikbare Technologie)
 
Er kunnen alleen degelijke realisaties bestaan 
met geteste  BBT*  Oplossingen  en installateurs - 
Aannemers  die door de jaren heen hun integriteit, 
kennis, goede  trouw en service bewezen hebben, 
en honderden installaties tot  een goed einde  re-
aliseerden. Producten met een innovatief karakter 
die bijdragen aan het milieu en die we U door onze 
expertise kunnen aanreiken via ons “one stop info 
bureau”   

Lees verder in de brochure >
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Jean-Pierre Bohez
Ik help architecten en bouwfirma’s tijdens 
de ontwerpfase de slimste energiekeuzes te 
maken voor hun klanten, dankzij krachtige 
calculatiemodellen.LCAE (Levelized Cost of 
Avoided Energy)  ... lees verder...

Testimonials  -Som Architects- Wouter Iliano
“We kunnen niet anders dan concluderen dat
de samenwerking een zeer positief verhaal is.”

Lees verder pag. 2

NIEUWS   Pv (Photo Voltaisch) 
H2 (Waterstof) - Ev (E-mobility)
- Bezoek internationale top beurzen of informeer U bij  
“ONESTOP INFO BURO HOCOTEC”
- Vak Beurs Energie s ‘Hertogenbosch  
  Belangrjkste expo -nieuwste trends-
- TBB Paris - Belangrijkste world event ESS*
- Club van Rome ecologie 25-10-19 Bxl
- Intersolution-Polyclose Gent 15-16 jan 2020
- Smart flower Pv New Distributor belgium BMP
- Ev “de Lightyear One”f ull autonome Ev
- Ev (elektrische auto’s) verwacht wordt  50%vd verkoop 2030

- AGRO Photovoltaics 180 % extra economie landbouw
- Totale Pv productie www, 119 Gw (= 119 centrales) in 2019
- Premie batterijein Vlaanderen tot 3200 €
- Groei Ess van 6  GW   tot  Cum 635 gW > 2030

lees verder in de brochure pag. 3 - 6 - 9
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60% van de bedrijven maakt zich zorgen over 
het gebrek aan verkoop- en marketing afstem-
ming.

Via onze aanpak en bijzondere resultaten PQP&P 
(prequalified partners en products) helpen we 
onze partners op de goede weg, met eenvoudige 
rechttoe aanpak zonder waste.

One Stop infoburo BBT* voor architecten en bouwfirma’s

Acoustic - Lighting - Windows/Screens - Isolatie - Dak - Cv  
Vent*-San*-Agro-Domotica-HE*-H2*-Pv-Bipv*-ESS*Batt

*Uitleg jargon, lees verder pagina 2 onderaan

ENERGIESTUDIE MET CALCULATIE LCOE*

Heeft U interesse om op onafhankelijke wijze te weten,wat de toekomstige energie kost €/
mnd met de investering “LCOE” (levelized cost of energie), in uw bouwproject zal bedra-
gen? Dit in vergelijking met de minimum in Epb verplichte hernieuwbare energie tov de 

optimalisatie ervan met uw nuttige dakoppervlakte, diverse oplossingen Gas-Wp-Pellets-H2 
(Waterstof) E-mobility. Rekening houdende met huidige E-transitie & BBT(best beschikbare 
technologie) als ook Uw afhankelijkheid vh net en dus toekomstige prijsstijgingen over de 

levenduur van uw project om op deze wijze gefundeerde intelligente  keuzes te maken.
*Uitleg - info & volledige omschrijving, lees verder pag. 2 en 3

Alle andere bouwgerelateerde studies
Epb-Vent-Vgm*- Stab*-Rio* etc 

Met ijzersterk team topexperts verslaggevers, gecoordineerd door HOCOTEC met één  
offerte en aanspreekpunt, zonder papierslag, opvolging, grote betrokkenheid,  

simulaties en scherpe tarieven (vraag onze ref. en vrijblijvende offerte).
*Uitleg - info, lees verder pag. 4 en 5

De eerste stap op de maan was klein voor Neil Armstrong,
maar groot voor de mensheid.

Samen zorgen we ervoor, dat de energie transitie r even positief verloopt!

klik en lees

energietransitie met Best Beschikbare Technologie

https://www.hocotec.be/de-balans-van-de-3-es.html
https://www.hocotec.be/de-balans-van-de-3-es.html
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De Epb studie van een gebouw naar de energieoplossingen is beperkt gezien zich alles toespitst op de opti-
malisatie van de de bouwschil, waarbij als vb zelfs de ventilatie in Ben gebouwen 1/3 van het energieverbruik 
geen invloed meer heeft op het Speil. Daarenboven worden alle lokalen in het gebouw  beschouwt als één 
geheel, terwijl elk van deze een aparte functie heeft met aparte temperatuur en gebruik. 
Om een correcte calculatie te verkrijgen is er dus een nauwkeurige warmteverliesberekening per lokaal no-
dig, voor het bepalen van het vermogen van de verwarmingsinstallatie aansluitend met onze energiestudie.

LCOE, een vergelijkende E*-kost & invest*, voor diverse keuzes E*oplossingen met BBT (best beschikbare 
technologie) Uitgedrukt in € /m volgens Epb of met optimalisatie HE* bvb Wp-Gas Cv - EL*-E-mobility minus 
Pv met een totale E-kost Lvd* (25 -> 35j) min de bespaarde E* en % afhankelijkheid van het net. 
Om te helpen op gefundeerde wijze keuzes te maken, in de huidige E-transitie

Deze energiestudie helpt alle betrokkenen, bouwheren, architecten, projectontwikkelaars, installatie- 
bedrijven in de ontwerpfase van een gebouw, hun besluitvorming op een neutrale manier te begeleiden in de 
keuze vd energie voorziening en totale energie kost over de levensduur van een gebouw met BBT (best be-
schikbare technologie) door E-kost per maand aanschouwelijk te maken tussen de verschillende oplossingen.

*Uitleg jargon - info & volledige omschrijving - Gangbare termen in de energietransitie en Ev-transport

*Afschr.  Afschrijving 25j *lvd (levensduur 25-35j. volgens product)
*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) 
*Cv gas(centale verwarming) * San *Sww(Sanitair warm water) *Wp (warmtepomp) *Geo (thermisch) *L/w(lucht water 
*E(Energie) *HE(Hernieuwbare) *Pv -Pth (PVT) Fotovoltaische-Thermische zonnepanelen
* ESS (E storage systems-Batterijen)

   * H2 Waterstof
* Invest(investering)

   * LCOE Levelized Cost Of 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
   * VGM veiligheid
   * 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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H O C O T E C
One stop infobureau voor architecten en bouwfirma's

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

www.hocotec.be

STUDIE VERGELIJKENDE 
KOSTEN ENERGIE MET 
CALCULATIE  

LCOE
 (Levelized cost of energy)   

 J.P. Bohez/Hocotec

Waarom een E-studie?

mailto:info%40hocotec.be?subject=Meer%20info%20via%20uw%20brochure
https://www.hocotec.be
https://be.linkedin.com/in/jean-pierre-bohez/%7Bcountry%3Dnl%2C+language%3Dnl%7D?trk=people-guest_profile-result-card_result-card_full-click
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H O C O T E C
One stop infobureau voor architecten en bouwfirma's

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

www.hocotec.be

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)	

	

	

In bijlage Voorbeeld resultaatberekening en toelichting  alle 3 Scenario’s (Sc1-2-3+principe schema - zie onder) toelichting, met investerings 
bedragen, volgens uw opgegeven parameters en offertes en onze Wvb (in bijlage) parameters Sww gebruik 50L pers/dag= 200 L / 50°C LCOE 

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

Nauwkeurige warmteverliesberekening Principe schema installatie

mailto:info%40hocotec.be?subject=Meer%20info%20via%20uw%20brochure
https://www.hocotec.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
 

Met ijzersterk team topexperts freelance verslaggevers, geografisch samengesteld met  
kortste afstand tot het bouwproject, (geen overhead kosten) gecoördineerd door HOCOTEC 
met één offerte en aanspreekpunt, opvolging, grote betrokkenheid, simulaties en  
scherpe tarieven, zonder papierslag (vraag onze referenties en vrijblijvende offerte)

Basis tarieven en voorwaarden (steeds offerte opgemaakt volgens plan en gegevens. Prijzen exclusief btw.)

1. STABILITEIT MVE Pieter (1100 - 1950 €)  
2. EPC’s - Jozef - Alexander 150 > 295 €
3. Epb Adviserende calculatie/rapport VEA (375 €), indienen startverklaring
4. Epb Eindverslag Thijs 475 €  opmaken & doorsturen VEA  
5. Ventilatie Verslag Thijs 350 € - Luchtdichtheidstest A 350 €  (A+B)
6. Veiligheidscoördinatie Thijs, 495 € - 795 €  
7. Extra simulaties keuzes Isolatie - Wp - Epb - Wvb etc. 145 €
8. Nauwkeurige Wvb (warmteverliesberekening) per lokaal 295 €
9. Berek. koel vermogen 495 €
10. Onafhankelijke Energie Studie  LCOE JP Bohez 695 €  (op basis van warmteverliesberekening) 

 
Deze studie aanvullend op Epb voor optimalisatie eigen energieproductie uitgaande van beschikbare  
dakoppervlakte. Diverse oplossingen, technische installatie met verbruik per maand en investering.

mailto:info%40hocotec.be?subject=Meer%20info%20via%20uw%20brochure
https://www.hocotec.be
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TESTIMONIALS - Architecten - LinkedIn - en andere
SOM architecten - (E-studie LCOE)

Beste Jean-Pierre,
We hebben nu onze 2° opdracht voor ENERGIE Studie met HOCOTEC achter de rug, die ook uitstekend verlopen is.
Zulke degelijke en professioneel neutrale studie biedt een uitstekend overzicht qua toekomstige E-kosten en keuzes energie-
oplossingen.
De klant krijgt een duidelijk overzicht qua verbruiken, investeringen en optimalisatie van zonne-energie.
Met onze tevredenheid sturen we hierbij onze spontane aanbevelingsbrief naar al degenen die in de toekomst een beroep op 
je willen doen. Hierbij meteen nog 4 bijkomende opdrachten.
 
Bert Laridon, ir. architect
SOM architecten

Paul Avermaete Antwerpen

Alle architecten herinneren uw bezoek, zijn tevreden met uw kennis van zaken, uw professionele aanpak, uw explicaties over 
de materie, uw stiptheid...zo kan ik nog even doorgaan... !
Dat heb ik in mijn carrière van “20 jaar professionele kontakten leggen” nooit eerder beleefd !
Het is verbazend dat jij OVERAL ‘welgekomen’ bent !! 
Dat verdient een grote pluim: je bent een graag-geziene-gast ! 
Proficiat, doe zo voort, nog tot je 100 jaar !

Alexander Van de Putte, PhD, CDir FloD, NACD Fellow, Professor, Board Chair, Sustainability Advisor, aWnd Foreign Guru, 
“A trend is a trend until it bends”
Hans Van der Perre - Atlantic - SEMAFOR bij Neyenrode Business Universiteit
Koen Platevoet - Grootouders voor het Klimaat.be - specialist voor inrichting van sportfaciliteiten
Coppens Marc d’Eeckenbrugge - Architect bvba Asse
Frederik Deketelaere - Architect bij Jasper-Eyers Brussel
Daniel Troch - Business manager at DAtro - Architects Stekene
FVE Architectenbureau - Frateur Jan - ir.-architect Antwerpen
Smet Jao - Architect Sint Niklaas
Vanooteghem Bart - Architect Brugge
Acrotere Arch sprl - Defay Antoinette - Architecte Linkebeek
Vertriest Luc - Architect Nokere
DIAL Architects - Pauwels Geert - Zwalm
Maes Jan Arch Bur bvba - Architect Oostrozebeke
Freek architecten - Gent
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te vb Offerte gecoördineerd door HOCOTEC uitvoerder       

 
 Adres:  HOCOTEC
  Alsembergsesteenweg 842 D15 - 1180 Brussel
  Machelendorp 2 H - 9870 Zulte
 Vertegendwoordigd door Jean-Pierre Bohez, zaakvoerder
 GSM: 0474 31 00 46
 E-mail: jp.bohez@hocotec.be
 BTW: BE 0443.433.322

Art.1: HOCOTEC is opgedragen voor verslaggeving: 
 Bouwproject gelegen: adres, pc + gemeente
 Met architect: naam, adres, pc + gemeente
Alle bedragen zin excl.btw volgens offerte: nr. en bespreking: datum
1.1 Warmte verliesberekening met Energystudie maximale 
 eigengebruik Pv + SWW + El voor de verwarming: xxx € (offerte)
1.2 EPB berekening & indienen Start- en Eindverklaring met 
 veiligheidscoördinatie: xxx € (offerte)
1.3 Ventilatieverslaggeving: xxx €
1.4 Stabiliteitsstudie: xxx €
totaal: XXXX € excl.btw

mailto:info%40hocotec.be?subject=Meer%20info%20via%20uw%20brochure
https://www.hocotec.be
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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 en tal  
van andere diensten.

Contacteer :
T. +32(0)497 53 84 10
Thijs Missiaen
thijs@mijnepb.be

mijnEPB
zaakvoerder Thijs Missiaen
Zeilschipstraat 10
9000 Gent
Tel: 09 226 12 33
www.mijnEPB.be
info@mijnEPB.be
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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, veligheidscoördinatie en tal van andere 
diensten.

VEILIGHEIDSCOÖRDINATIEEPB-VERSLAGGEVING

OVERIGE DIENSTENVENTILATIEVERSLAGGEVING

Waarom kiezen voor mijnEPB?

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 beoordelen we de verkregen offertes 
op kwalitatief vlak.

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.

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.

We kunnen nog instaan voor tal  van andere 
diensten zoals: blowertest, warmteverliesbere-
kening, sloopovolgingsplan, EPC...
Benieuwd wat we nog allemaal in de aanbieding 
hebben? Kijk gerust even op www.mijnEPB.be en 
vraag vrijblijvend een offerte op.

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.

mailto:thijs%40mijnepb.be?subject=Meer%20info%20via%20de%20folder%20van%20HOCOTEC
http://www.mijnEPB.be
mailto:info%40mijnEPB.be?subject=Meer%20info%20via%20de%20brochure%20van%20HOCOTEC
http://www.mijnEPB.be
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3.3.0 Regel & Wetgeving

3.3.1 EU Parlement heeft na de 
goedkeuring v/d wetgeving op 30 
juni 2018 die bepaalt dat alle ei-
gen geproduceerde hernieuwbare 
energie in 2026 volledig belastings- 
en heffingsvrij moet zijn hebben ze 
nu ook het ontwerpvoorstel laatste 
vier wetten voor EL markt goed-
gekeurd. Daarmee is het Clean 
Energy for All-pakket  nu voltooid. 
De goedkeuringr maken de inte-
gratie van een groter aandeel van 
hernieuwbare energie mogelijk 
en is de meest kosteneffectieve 
manier om te zorgen voor veilige 
en betaalbare leveringen aan alle 
EU-burgers.
De regels stellen nu dat nationale 
maatregelen grensoverschrijden-
de handelstromen, consumenten-
participatie of investeringen niet 
mogen belemmeren en voor een 
marktgebaseerde EL voorziening 
zorgen met  nieuwe marktregels 
voor lokale E-gemeenschappen, en 
virtuele energiecentrales, omdat 
ze nu kunnen worden gebouwd 
in nieuwe Europese markten die 
voorheen regelgeving hadden die 
dergelijke ontwikkelingen tegen-
hield-

3.3.2 ‘zonnedelen kan daardoor 
binnenkort nu ook voor iedereen.

3.3 3 Capaciteitstarief  
elektriciteit onder de loep
Klik en lees verder VREG

3.3.4 Verwachting Prijs Evolutie 
Electriciteit tot 2050

Dit laat duidelijk zien hoe belang-
rijk het wordt eigen energieop-
wekking en maximale autonomie 
te realiseren naar de toekomst.

3.2.0 Verplichte Studies

3.2.1 Hocotec Klanten verwach-
ten een op maat gesneden betrok-
kenheid op basis van hun unieke 
behoeften. Dus onze taak is niet 
alleen om zoveel mogelijke cases 
opgelost te krijgen, in zo weinig 
mogelijk tijd ,maar interactie met 
de klant, op een persoonlijke basis 
en te behandelen zoals de klant het 
vraagt.

 (lees verder pag.3)

3.2.2 S-peil # Wvb* & LCOE* waar-
om een E-Studie?
VEA het E-pei legt alles toe op  op-
timalisatie en standarisatie Vd “De 
Schil” of isolatie  vh gebouw, en 
is er ook bijzonder in geslaagd de  
laatste 10j.
Maar het energie verbruik voor-
spelling is complex en vrij afhanke-
lijk gezinstoestanden  omstandig-
heden, maar maakt wel gerekend 
over de levensduur een groot deel 
uit  v/h gebouw, bv woning 150 m² 
Epeil 40 en op 25 j algauw  omge-
zet in E-kost 50.000 € die van 30 tot 
95% kan gerecupereerd worden 
via toepassing HE (hernieuwbare 
energie). Daar echter een klare kijk 
op krijgen in de ontwerpfase  is niet 
evident  en  daarom  belangrijk, de
aansluitende STUDIE LCOE  
(levelized cost of energie).

3.1.0 Transitie doelen

3.1.1    E-Transitie Doelen.
De eerste konkrete belangrijke ini-
tiavieven komen nu ook op gang.
Google,Microsoft, Engie, Ikea,  
Danone, Amazon,  Ciberdrola en F.B 
hebben platform en stuur groep, 
die  middelen en activiteiten coor-
dineren voor het  implementeren 
zakelijke H.E*(Ikea produceerde in 
2019 reeds meer of eigenverbruik)
 
3.1.2 Bermuda Driehoek
      E*-Economie-Milieu (klik en lees)

3.1.3  de 45 kritieke E-technolo-

gieën (oa Zonne-energie, EV’s en 
energieopslag) zijn beoordeeld in 
een traceerrapport van het Inter-
nationaal E-agentschap, slechts 
zeven houden de hoop levend 
dat klimaat, energie toegangs  en 
luchtvervuilingdoelstellingen kun-
nen worden bereikt.

3.1.4.Landbouwproductie met Fo-
tovoltaïsche E*, 
Een winstgevende investering in 

meer opbrengst gewassen 
+E* opbrengst Electriciteit  > 
vehoging > 186 %/Ha opbrenst !!
Pv terugverdiend in 7 > 10 jaar 

https://www.vreg.be/nl/toekomst-nettarieven-capaciteitstarief
https://www.hocotec.be/de-balans-van-de-3-es.html
https://www.hocotec.be/de-balans-van-de-3-es.html
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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(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
Smart energie management wordt her en der al gekoppeld met 
opslag van energie , zowel in batterijen als in thermische  
batterijen waar koppeling met warmtetechniek kan.
Informeer ook naar onze zoutwaterbatterijen.

Laadinfra
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
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://www.lineatrovata.com 
mailto:info%40lineatrovata.com?subject=Meer%20info%20via%20de%20brochure%20van%20HOCOTEC
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4b.3.0 Renewables algemeen

4b.3.1 Electricity networks have 
been widely equipped with alter-
nating current technology at 50 or 
60 Hz for over century. 

However, DC technology provides 
clear technical advantages in a 
world that will be dominated by 
energy storage systems, photovol-
taic modules, digital equipment 
and energy efficient HVAC systems

4b.3.2-First collective self-con-
sumption solar project in Midi-Py-
rénées

The 36 kW array managed by lo-
cal renewable energy cooperative 
Enercoop, is the first collective 
self-consumption.

4b.3.3 Investeringen Int. HE

Het doorbreken van wereldwijde 
investeringen in schone energie 
naar type transactie, vermogens-
financiering van generaties op 
energieschaal zoals windparken en 
zonneparken daalde met 24% tot $ 
85,6 miljard, grotendeels als gevolg 
van de China-factor.  De financie-
ring van kleinschalige zonnesyste-
men van minder dan 1 MW steeg 
met 32% tot $ 23,7 miljard in de 
eerste helft van dit jaar.

4a.2.0 Renewables algemeen

4a.2.1 Belangrijke Expo’s -
Zie cover of contacteer
“Hocotec one stop info buro”                 
 
4a.2.2 Solar powered elevator un-
veiled in Spain Sept 2019 
can cut carbon emissions 86%

4a.2.3 Utilizing surfaces with inte-
grated PV solutions  

Fraunhofer Institute for Solar 
Energy Systems ISE is presenting 
ideas and technologies for the suc-
cessful integration of photovoltaics 
into the built environment

4a.2.4 Int. E-agency evolutie HE*

International Energy Agency  
forecasts 115 GW of new solar this 
year

4a.2.5 Energietransitie betaalbaar 
houden en menselijk maken (TBB 
innovaties)

4.1.0 PQP & P - Inst
met BBT(met best beschikbare technologie)

4.1.1    Linea Trovata - Pv installatie 
op het Herman Teirlinck gebouw

Het Herman Teirlinck-gebouw op 
de site van Tour & Taxis in Brussel  
met 1.268 Pv pan van 325 wattp 
van panasonic en 14 SMA-omvor-
mers en een een output of 412.2 
kw, levert 316 megawatt uur “clean 
solar power”per jaar met grootste 
deel als selfconsumptie.
Linea Trovata maakt gebruik van 
een eigen platform (SynaptiQ) voor 
het beheer en realiseert 316 mega-
watt hours of Hernieuwbare ener-
gie. Het gebouw biedt plaats aan 
2.400 ambtenaren van de Vlaamse 
overheid en  is als nieuwbouw van 
circa 46.000 m² netto oppervlakte 
het grootste passieve kantoren-
complex van België. Het behaalt 
4 sterren op het gebied van duur-
zaamheid volgens het Handboek 
‘waardering van kantoorgebou-
wen’ van de Vlaamse overheid - 
de hoogst haalbare score. Het ge-
bouw is ontwikkeld door Extensa 
en Studiebureau Boydens heeft 
het bouwfysische ontwerp en het 
ontwerp van de technische instal-
laties voor haar rekening genomen. 
Linea Trovata heeft vervolgens het 
ontwerp van de pv-installatie be-
oordeeld en advies uitgebracht en 
installatie uitgevoerd.

4.1.2 Minimal Windows (klik en lees)

mailto:info%40hocotec.be?subject=Meer%20info%20via%20uw%20brochure
https://www.hocotec.be
https://www.pv-magazine.com/2019/09/23/international-energy-agency-forecasts-115-gw-of-new-solar-this-year/
http://www.glasceyssens.com/producten/keller-minimal-windows/?gclid=EAIaIQobChMI5pGLxtCM5QIVk-R3Ch0ppAh0EAAYASAAEgI6EvD_BwE
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Dossier Info Verlichting
Verlichting is ongeveer 15% van het totale EL verbruik van een huishouden. Als men ook de verwarming van de woning en het 
gebruik van de auto in rekening brengt, is het aandeel van de verlichting slechts 4%.
Licht wordt aangeduidt van warm 2500 tot koud licht 6000 °Kelvin (RGB*)) en de kwaliteit SCDM* van best n°1 naar n°7

EXCLUSIEVE OLED EN ART LED-VERLICHTING 
Deze  biedt professionals de mogelijkheid om licht terug te brengen in het hart van de ruimte, om het veld 
van poëzie en de identiteit van een project te betreden.  Hoewel men zich meestal informeert in een product- 
catalogus, is Blackbody® een directory met oplossingen ..

Bent u op zoek naar gepaste decoratieve architecturale of technische verlichting?
Ons verlichtingsteam helpt u graag verder met het uitwerken van lichtstudies, gaande van een residentieel tot groot industrieel 
project. Samen wordt er gezocht naar een totaaloplossing en maken we een keuze uit een uitgebreid gamma verlichtingsmer-
ken. Maar Lightlab gaat nog verder: wij analyseren wat u kunt besparen met energiezuinige verlichting.

Het energieverbruik van de verlichting  
De Lighting Energy Numeric Indicator (LENI) wordt beschreven in de norm NBN EN 15193-1:2017. Deze 
indicator wordt gebruikt bij de inschatting of evaluatie van de energieprestatie van verlichtingssystemen in 
kantoren, scholen en andere profesionele gebouwen. Lighting Energy Numeric Indicator (LENI)
Dit is van  een zeer grote invloed op het Epeil in  deze gebouwen.

Kijken om te zien wat kleur in licht betekent, kan delicaat zijn en verwarrend met LED-verlichting
omdat de keuzes nu zo divers geworden zijn ! Hoewel er nu veel informatie beschikbaar is en alles vastgelegd is in normen, 
kan het moeilijk zijn,  als je probeert uit te zoeken wat het juiste licht voor u is. Het is even belangrijk bij het overwegen van de 
kleur van het licht in uw woning dat u uniformiteit krijgt over de verschillende verlichtingsarmaturen. 
Met LED kan warmwit, alles dekken van 2500K tot 3200K, maar de veel gelere toon 2500 K zorgt ervoor dat de kamer goud 
aanvoelt.  Maar wanneer u uw lichten selecteert, zorgt dan, dat ze allemaal   dezelfde kleurtemperatuur zijn. voor een warme 
welkom thuis. Er komen nu veel lichten op de markt die “warm dimmen” wat betekent dat ze zich precies als halogeenlicht 
gedragen - 3000K bij volledige helderheid en tot 2500K als ze dimmen, wat een interessante manier is om traditionele lichtef-
fecten te repliceren.

De kwaliteit van de kleur wordt uitgedrukt in een SDCM (Standard Deviation Colour Matching) 
meest gebruikelijk een nr van 4 > 7 en vertelt U hoe consistent de kleur is.  Die waarde bepaald hoe nauwkeurig de kleurtem-
peratuur is, en wordt aangegeven met de MacAdam ellipsen volgens de norm CIE1964. Bij led verlichting is het vaak een hele 
opgave om een constante lichtkleur te produceren, en kleurverschillen dienen beperkt te blijven en  inzichtelijk gemaakt te 
worden. Wit licht bestaat uit rood (R), groen (G) en blauw (B) en wordt genoteerd in percentages. Bijvoorbeeld: 30% groen, 
50% rood en 20% blauw. De som van deze percentages zal altijd 100% zijn, maar de aanwezigheid van een bepaalde kleur kan 
variëren en dus een bepaalde kleur opleveren.
Indien er twee van de drie kleuren slechts gemeten wordt, kunnen we altijd de derde kleur zelf aanvullen omdat de som altijd 
100% is, en worden daarom kleuren altijd met 2 getallen gespecificeerd en kleurcoördinaten genoemd.
Dit wordt dan ook gedaan voor lichtkleuren, die nooit helemaal wit zijn, maar warm-neutraal, of koelwit zijn. Waarneembare 
kleurverschillen is de maat voor afwijkingen in lichtkleur en SDCM genoemd en ook soms MacAdams ellips.

Meer info bij “One stop information” jp.bohez@hocotec.be (vraag onze diverse ref en testimonials)

Blackbody ® OLED, is not just lightiing. It’s Light Couture

Originele 1889 auditorium theater Edison armatuurLED licht in uw woning dat uniformiteit brengt LED verlichting en kleurtemperatuurMacAdam ellipsen

Pieter Paul Gilson ontwerp ART LED en 3D, indivueel geprint voor klant

mailto:info%40hocotec.be?subject=Meer%20info%20graag%20via%20uw%20brochure
https://www.hocotec.be
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5.3.0 E-Wind

5.3.1-Vergunning voor windmolen
Tot voor kort werden er amper 
windmolens gekocht voor particu-
lier gebruik. Daarvoor een vergun-
ning krijgen, was immers zo goed 
als onmogelijk. Men maakt zich 
sterk dat dit met deze windmolens 
geen probleem zal zijn. ‘Ze maken 
amper lawaai en werpen bijna 
geen slagschaduw. Bovendien is de 
molen zelf maar 1,70 meter breed. 
Daarmee is aan de belangrijkste 
voorwaarden voor een vergunning 
voldaan.

5.3.2 - Fairwind Seul fabricant bel-
ge d’éoliennes de petite puissance
a déjà installé 28 éoliennes, prin-
cipalement en Wallonie, et peut 
tabler sur une quarantaine de com-
mandes fermes pour 2018. Mal-
heureusement, seulement 10 de 
ces commandes ont obtenu leurs 
permis en Wallonie…5.3 

5.3.3 - Winde-E on & Offschore  
gaat steenkool, kernenergie en 
gas voorbij om ruim voor 2030 de 
grootste energiebron in de EU te 
worden. Dat staat te lezen in de 
World Energy Outlook 2018 van 
het (IEA). Volgens de prognoses 
van het IEA zal windenergie in 2027 
de grootste energiebron van de EU 
worden en kolen, kernenergie en 
uiteindelijk gas inhalen. Het gaat 
nog sneller dan de laatste voor-
spelling van het IEA in haar World 
Energy Outlook 2017, waarin werd 
gezegd dat dit zou gebeuren “kort 
na 2030”.
Volgens het IEA zal de opwekking 
van windenergie in de EU tegen 
2040 meer dan verdrievoudigen 
tot 1.100 TWh = 1.100 El. centrales.

5.2.0 H2 Waterstof

5.2.1 Proton Technologies Canada 
haalt goedkope waterstof uit de 
bodem.

5.2.2 Alstom’s Coradia waterstof-
trein 

Alstom’s Coradia iLint-waterstof-
trein is momenteel in pilootbedrijf 
en zal vanaf 2021 op grote schaal 
gebruikt worden.

5.2.3 4.green hydrogen electrolyse

The SOLH2UB consists of a photo-
voltaic system, which is integrated 
into a roof of the filling station, a 
dispensing system, a PEM elec-
trolyser with 18KW, an H2 storage 
tank with 24 pressure vessels of 50 
litres each, a water storage tank for 
the heat extraction as well as a 10 
kW fuel cell for the return flow. The 
system can thus produce a maxi-
mum of 4.35 kg of hydrogen daily 
at a pressure of 350 bar, that#s half 
a tank of a fuel cell car. The H2 sto-
rage capacity of the pressure ves-
sels at 350 bar is 27 kg. In order 
to guarantee the highest possible 
number of operating hours for the 
electrolyser.

5.1.0 Autonome gebouwen

5.1.1 Eerste kaswoning Koen Van-
dewalle en Samia Wielfaert

Het gebouw is opgetrokken uit 
bio-ecologische materialen en be-
staat uit een houtskeletwoning 
omgeven door een serre.

5.1.2 ELUGIE: Produceer uw eigen 
elektriciteit

Met de compacte Elugie elektri-
citeitscentrale zet u waterstof uit 
aardgas of groengas om in elektri-
citeit, ook als er geen zon of wind 
is of als het stroomnet uitvalt. Zo 
rekent u altijd op lokale en betaal-
bare elektriciteit - elke seconde van 
de dag, het hele jaar door.

4.3.3 H2 Houses are a reality today

Leven zonder aansluiting op het 
Electrisch of Gas Net  - een droom 
die uitkomt voor de eigenaars 
van deze BEN woning, en die alle 
energie haalt uit zijn eigen 20 Kwp 
Pvpanelen, gecombineerd met een 
waterstof elektrolyse & brandstof-
cel, batterijopslagsysteem en zorgt 
het hele jaar door voor voldoende 
stroom en warmte.

mailto:info%40hocotec.be?subject=Meer%20info%20via%20uw%20brochure
https://www.hocotec.be
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Nieuwste Dual Sun panel 1,66 m2 Module 310 Wp Pv EL &  570 W/m2 Pth
Het revolutionaire hybridepaneel dat simultaan Pv EL(elektriciteit) , Pth (warm water) produceert 
en Pv afkoelt.met gevolg rendement stijging opbrengst tot 20% bij paneel temp vanaf 50°C.

Een zuidelijk dak ontvangt per jaar in Belgie gemiddeld 1000 Kwh/m2 zonne energie (irradiatie)
waaruit deze zonnecollector op jaarbasis /m2 420 Kwh Pth (bruikbare warmte) en 200 kWh EL(Electriciteit) 
haalt (Echter in de winter +/-15% jaar opbr , met Geo + Pth  + Pv haalt men +/-50% in deze maand.
Vb 10 kWp met mod 340Wp x1,66m2 =50m2 > 9820 kWh/j =201kWh /m2 / j met batt 20 kWh tot 100% Selfc.

De Vlaamse huishoudens hebben een gemiddeld energieverbruik van 31.861 kWh/ j. 
Hiervan is  verwarming +Sww 47%  - EL slechts 11% =3.186kWh  - transport  42% =13382kWh > 1.338Ldiesel 
x1,43=2000€ =25.000 km, met Ev x0,28 =3.750€  =50.000km (= -50%) daalt > 21%

Er zijn diverse uitvoeringen beschikaar naargelang de toepassing:
- voor zwembadverwarming
- voor productie van SWW
- voor bodemgekoppelde warmtepomp ondersteuning

Gekoppeld aan een warmtepomp bieden Hybride panelen je quasi een totale autonomie voor je energievoor-
ziening.

DUALSUN - PVT - Hybride zonnepaneel

PVT Hybride panelen zijn PV panelen met een thermische collector op de achterzijde.
Hierdoor leveren uw zonnepanelen een hogere elektrische opbrengst door het afkoelen (tot 30% meer elek-
triciteit bij warme zonnige dag) en levert u verwarming voor woning en/of zwembad.

                   
Rode lijn: PV-rendement voor een watergekoeld Hybride paneel

Blauwe lijn: PV-rendement van een standaard PV paneel

mailto:info%40hocotec.be?subject=Meer%20info%20via%20uw%20brochure
https://www.hocotec.be
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Een interessante  samenwerking van experts Frank Martens Int- Arch - JP Bohez Hocotec (E-studie) - Climatrix (fabrikant 
klimaat plafond & wanden) en Climapac (E-neutraalkoelen en verwarmen) en JB-signs (akoestiek). In uw leefruimte of het  
‘Kantoor van Morgen’ waar het aangenaam werken en leven is staan de noden van u en uw werknemers centraal. Wij 
richten uw kantooromgeving functioneel en comfortabel in en dat zorgt voor een aangenamer, efficiënter en dus meer 
rendabel werkklimaat. Ons concept kadert in de filosofie van ‘Het Nieuwe Werken’. Daarbij wordt de werkplek aangepast 
aan de activiteit die er wordt uitgevoerd. Het is een moderne visie op interieurarchitectuur die toelaat om meer te doen 
met de beschikbare ruimte zonder één millimeter aan comfort in te boeten. Intra Interieur is een jonge onderneming ge-
specialiseerd in interieurarchitectuur en werfopvolging. Specialisaties zijn grondige renovaties en inrichting van kantoren 
en woningen. Bedoeling is om bestaande interieurs aan te passen aan de hedendaagse noden met alle gewenst comfort, 
gebruiksvriendelijkheid en hedendaagse vormgeving. (meer informatie bij frank@intra-interieur.be)

Climatrix, de Belgische expert en fabrikant van klimaatplafonds en  duurzame energiebesparende verwarmings- en ver-
koelingssystemen, was eerste bedrijf op de Belgische markt met duurzame en eenvoudige oplossing voor zowel nieuw-
bouw als renovatie met als toepassing woningen & kantoorruimten. Deze ontwikkeling gebeurde in samenwerking met 
Jansen Bouwprofessional, Gyproc, Rockfon CMC en Woutim. 

Akoestiek PrintworQ bij JB-signs Machelen a/d Leie meer info  jan@jbsigns.be)
Voor een acceptabele akoestiek (bij een hoogte tot 3 meter)moet u denken aan 30-40% van de 
wanden, plafond of vloeroppervlak dat voorzien moet worden met hoogwaardige akoestische 
voorzieningen.  OF HOUDT HET  EENVOUDIG . Zorgt er voor 50% absorberende  oppervlaktes 
en 50% reflecterende, in een niet regelmatige vorm aangebracht zijn. Dat betekent bij een ruim-
te van 100m2 dat er circa 30m2 – 40m2  akoestische hoogwaardige voorzieningen nodig is bvb  
PRINTWORQ eventueel met eigen prints of Artistieke impressies.
 
CLIMAPAC  Unieke oplossingen E neutaliteit Wp met Dual Solarpanels  Fotovaltaisch en Thermische  zonne-E

HOCOTEC Onlangs studie knappe installatie Encima/ Dirk Versavele Torhout en school in Hoboken en nog diverse villa’s 
met de  nieuwste voorzieningen BBT (best beschikbare Technologie) over gans Vlaanderen volledig uitgewerkt tijdens 
ontwerpfase met onze E-studie LCOE  met Climapac, Climatrix, PrintworQ - JB-signs.be ( meer info jp.bohez@hocotec.be) .

Visie
“Het kantoor van morgen”  
(one stop info hocotec)

PrintworQ, akoestiek op een artistieke wijze - JB-signs.be

Onzichtbaar verwarmen én koelen voor nieuwbouw en renovatie met optimaal comfort en esthetiek.

PRINTWORQ - JB-signs.be

mailto:info%40hocotec.be?subject=Meer%20info%20via%20uw%20brochure
https://www.hocotec.be
mailto:jan%40jbsigns.be?subject=Meer%20info%20over%20akoestische%20panelen%20via%20folder%20HOCOTEC
https://www.jbsigns.be/akoestische-panelen.html
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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

De zon is de energiebron voor de woning.

Dankzij dubbelzijdige zonnepanelen wordt warmte 
en elektriciteit geproduceeerd om de woning comfor-
tabel te verwarmen en sanitair water te leveren. De 
3 basiscomponenten zijn op elkaar ingesteld om de 
zonne-energie optimaal te benutten.

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 
warmtepomp 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 WarmtepompBodemcollector1 2 3

ClimaSolar kan eveneens geïntegreerd worden in  
bestaande installaties op basis van een  
bodemwarmtepomp.
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Klimaat plafonds-wanden in woningen 
en professionele gebouwen. 

Op basis van gipskarton en fermacell, zijn office panels 
nu ook het moderne verwarmings- en koelingscomfort in 
renovatieprojecten. “Er zijn heel veel kantoorgebouwen, 
handelszaken uitgerust met systeemplafonds en kan bij 
renovatie zonder ingrijpende sloopwerken dit eenvoudig  
uitgevoerd worden. Bovendien is, dankzij het modulaire 
systeemconcept, mogelijk dit  in stappen uit te voeren. De 
office panels zijn eenvoudig te plaatsen dankzij de loskop-
pelbare pushfitkoppelingen (meer informatie kim.vaes-
sen@climatrix.be). 
Omdat dit functioneert met preciese bedrijfstemperatu-
ren in koeling en van circa 35°C in verwarming, uitgerust 
met Ultrasoon regelingen bereikt men een  optimaal com-
fort en met Dual Solar Panels (fotovoltatich en thermisch 
+ warmtepomp), kunnen de energiekosten dalen tot 50 % 
en meer (extra info geert@climapac.be).

Akoestiek
Is de wetenschap die zich  bezighoudt met geluid, dat be-
staat uit trillingen die zich voortplanten door een medium. 
In de meeste gevallen is dat lucht of vaste materie bv bij 
contact geluid. 

Hoe ontstaat een slechte akoestiek? Geluidgolven worden 
geproduceerd en verspreiden zich in alle richtingen. Wan-
neer de geluidsgolf in aanraking komt met een oppervlak 
wordt een deel van het geluid geabsorbeerd en een deel 
wordt gereflecteerd of doorgestuurd in de materie (het 
zeer storende contact geluid). Hoe harder het oppervlak, 
hoe groter het percentage geluid dat wordt gereflecteerd. 
Dit veroorzaakt nagalm in de ruimte en  wordt uitgedrukt 
in nagalmtijd. Dit is de tijd in milliseconden dat het duurt 
voordat een geluid 60 dB in sterkte afneemt, in merendeel 
vd gevallen geldt: hoe langer de nagalmtijd, hoe slechter 
de akoestiek.

Wat zijn de gevolgen hiervan? Een lange nagalmtijd/ 
slechte akoestiek is ten koste van de spraakverstaanbaar-
heid. Daarnaast wordt het geluidsniveau verhoogt en kost 
het meer energie om je te concentreren. Bovendien heeft 
het een negatieve invloed op het welbevinden en rust van 
de aanwezigen en kan het leiden tot hoofdpijn, onaange-
naam gevoel, vermoeidheid en op lange termijn) stress.

Gewenste situatie?  Een goede akoestiek leidt tot een be-
tere geluidskwaliteit, waardoor men de ruimte als rustiger 
gaat ervaren. Daarnaast zal de spraakverstaanbaarheid in 
de ruimte verbeterd worden en het geluidsniveau dalen, 
doordat men elkaar minder gaat overstemmen om zich 
verstaanbaar te maken. Dit zorgt uiteindelijk voor meer 
rust en comfort, een hogere productiviteit en minder 
stress. Zodoende speelt een goede akoestiek een rol in 
een gezonde, productieve en comfortabele woon-, werk- 
en leefomgeving en wordt dit comfort meer en meer, in 
geval van gelimiteerde bugetten, voorop gesteld aan E-be-
sparing.

Hoe reduceert u de nagalm en krijgt u een betere akoes-
tische situatie?
De nagalmtijd in de ruimte wordt verbeterd door voldoen-
de absorptie vlakten in ongelijke verdeling en afmetingen 
aan een ruimte toe te voegen en het liefst zo dicht moge-
lijk bij de geluidsbron(nen). Daarom adviseer ik voor een 
goede akoestiek  een combinatie van akoestische oplossin-
gen aan plafond en wanden.
Voor een acceptabele akoestiek (bij een hoogte tot 3 
meter) moet u denken aan 30-40% van de wanden, pla-
fond of  vloeroppervlak dat voorzien moet worden met 
hoogwaardige akoestische voorzieningen. OF HOUDT HET  
EENVOUDIG. Zorgt er voor 50% absorberende  oppervlak-
tes en 50% reflecterende, in een niet regelmatige vorm 
aangebracht zijn. Dat betekent bij een ruimte van 100m² 
dat er circa 30m² – 40m²  akoestische hoogwaardige voor-
zieningen nodig is bvb PRINTWORQ eventueel met eigen 
prints of Artistieke impressies.
 

Akoestiek PrintworQ 
bij JB-signs - Machelen a/d Leie 
(meer info  jan@jbsigns.be)

Leefruimtes waar het  
aangenaam werken  
én leven is (one stop info hocotec)

Optimaal met Klimaatplafonds, Goede Akoestiek en Energiebesparing.

mailto:info%40hocotec.be?subject=Meer%20info%20via%20uw%20brochure
https://www.hocotec.be
mailto:kim.vaessen%40climatrix.be?subject=Meer%20info%20via%20de%20brochure%20van%20HOCOTEC
mailto:kim.vaessen%40climatrix.be?subject=Meer%20info%20via%20de%20brochure%20van%20HOCOTEC
mailto:geert%40climapac.be?subject=Meer%20info%20over%20klimaat%20plafonds%20en%20wanden%20via%20brochure%20HOCOTEC
https://www.jbsigns.be/akoestische-panelen.html
mailto:jan%40jbsigns.be?subject=Meer%20info%20over%20akoestische%20panelen%20via%20brochure%20HOCOTEC
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U kunt op uw twee oren slapen met
onze geothermische warmtepomp. 

Maar eerst even goed luisteren.
Ga naar www.ithodaalderop-wpu.be en ontdek alle voordelen 

van onze vijfde generatie bodemwater warmtepomp. Met zijn 

vernieuwd design en Plug & Play installatie is de WPU 5G geruisloos 

en heeft hij het hoogste rendement van alle verwarmingssystemen 

die vandaag te verkrijgen zijn. Slaap nu gerust verder.
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Itho Daalderop staat voor innovatie-
ve producten en systemen, die een 
bijdragen leveren aan een com-
fortabel, gezond en energiezuinig 
binnenklimaat.

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

Sam Van Gerwen - Mktgn manager
s.v.gerwen@ithodaalderop.be

Itho Daalderop Belgium
Brusselsesteenweg 498
1731 Zellik
Tel. 02 207 96 30
info@ithodaalderop.be
www.ithodaalderop.be

mailto:c.debrabander%40ithodaalderop.be?subject=Meer%20info%20via%20de%20brochure%20van%20HOCOTEC
mailto:s.v.gerwen%40ithodaalderop.be?subject=Meer%20info%20via%20de%20brochure%20van%20HOCOTEC
mailto:info%40ithodaalderop.be?subject=Meer%20info%20via%20de%20brochure%20van%20HOCOTEC
https://www.ithodaalderop.be
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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.

Nieuw! Clima-Calcul 
Oficieel stavingsstuk voor de EPB-verslaggever

De ideale manier van onzichtbaar en 
duurzaam verwarmen & koelen
Perfect voor renovatie en nieuwbouw
Klimaatwanden & plafonds Vloerverwar-
ming - Montage inbegrepen
EPS  - WTC gekeurd 

Contacteer :
Steven Verjans
089 79 03 50  
info@climatrix.be 
Geert Cardinaels 
0475 847 68 35
geert.cardinaels@climatrix.be  

Climatrix Belgium
Zkv  Kim Vaessen 0477 62 90 13
Industrieterrein Teutelberg
Boslaan 63 - 3650 Dilsen-Stokkem
Tel. 089 79 03 50
www.climatrix.be
info@climatrix.be 

mailto:info%40climatrix.be?subject=Meer%20info%20via%20de%20brochure%20van%20HOCOTEC
mailto:geert.cardinaels%40climatrix.be?subject=Meer%20info%20via%20de%20brochure%20van%20HOCOTEC
http://www.climatrix.be
mailto:info%40climatrix.be?subject=Meer%20info%20via%20de%20brochure%20van%20HOCOTEC
https://www.climatrix.be/nl


- 18 -

Thomas Edison met een elektrische auto in 1913
Electric cars - pv Europe - solar technology and applications

E-mobility - EV (Elektrische Voertuigen) - 130.000.000 Ev’s verwacht in 2030

DE SLIMSTE LAADPAAL STAAT IN OOSTENDE
https://www.focus-wtv.be/nieuws/slimste-laadpaal-staat-oostende

MOBIELE toepassingen, Electric vehicle charging stations
 

Een Ev stoot 30gr CO2/kWh uit,  t.o.v. met Fossiele brandstof 120 gr/kWh en zal volgens de Vreg in  
België tegen 2050 slechts 6% toename stroom verbruik  veroorzaken, wat zonder uitbreiding infra kan. 

25 zonnepanelen van 390W. produceren ong. 10.000 kWh/J. een Ev verbruikt 0.15 kWh/km.
Op jaarbasis zou men dus met de volledige zonnepaneelproductie 66.666 km kunnen  rijden.

Kostprijs / Km Auto
bereken hier 

Power to Drive - market overview
bekijk hier
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EV Box charging stations with IBC Solar’s solutions, customers will from now on be 
able to combine photovoltaics, power storage and electric vehicle charging

Verwachtte verkopen Ev 50% 2030
Number of electric cars in circulation

EU Commission calls for 1 million charging stations

Wandlaadstation WDC 22 
van Designwerk Fehraltdorf Zwitserland Aug 26, 2019

https://www.focus-wtv.be/nieuws/slimste-laadpaal-staat-oostende
http://www.verbruiken.nl/rekenhulp/bereken-besparing-elektrische-auto
https://www.powertodrive.de/fileadmin/Power2Drive-Europe/4_Press/Material/P2DEU2018_Marktu__bersicht_EN_Online_Juni2018.pdf
mailto:info%40hocotec.be?subject=Meer%20info%20via%20uw%20brochure
https://www.hocotec.be
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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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https://www.mobilityplus.be/nl
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6.3.0 Water - Ecologie

6.3.1 - DRINKBAAR  WATER 
WORDT EEN KOSTBAAR PRODUCT 
EN KAN NOG OP TERMIJN EEN 
BRON VAN CONFLICTEN WORDEN

6.3.2 - Drinkbaar maken van zee-
water best mogelijk maar een 
E-verslindende oplossing

Durabrik Ecopur heeft  met de Hy-
draloop een oplossing om Slim en 
duurzaam water recycleren en kan 
uw douchewater zuiveren

6.3.3 - Gevolgen van hervorm-
de EU emissiehandelssysteem na 
herziening van EU-ETS-richtlijn 
2003/87/EG
6.3.4 - Milieu Vl enquete 2018. 

slechts 24 % wijst het verwarmen 
van woningen aan als oorzaak van 
de klimaatopwarming. Wel ver-
klaart 44 % zich bereid om in de 
toekomst een elektrische wagen 
aan te schaffen en wil zo’n 33 % 
kiezen voor hernieuwbare energie. 

6.3.5 -HE Integrated

6b.2.0 ESS

6b.2.1-Hoe ver kan men zelfvoor-
zienend worden  een Pv zonne-in-
stallatie & Batterijen Dag > Nacht 
> H2 Winter> Zomer opslag 

Met terugdraaiende teller (15j) 
en afnemende teruglevertarieven 
is de tendens van fotovoltaïsche 
systemen in toenemende mate 
richting eigen verbruik. Dit is ook 
logisch, aangezien de prijs van 
elektriciteit nu veel hoger is dan 
het teruglevertarief en de eigen ge-
produceerde stroom maar  slechts 
+/- 1/3 kost vanaf 0,07 Ct/kwh zie 
calulatie LCOE JP Bohez De mate 
van zelfvoorziening toont aan in 
hoeverre een huishouden zichzelf 
kan voorzien van elektriciteit uit 
zijn eigen zonne-energiesysteem.
Een zelfvoorzieningsgraad van 
100% zou betekenen dat men vol-
ledig van de netbeheerder zou kun-
nen ontkoppelen om zichzelf van 
elektriciteit te voorzien en als volgt 
berekend: Autonomie graad [%] = 
zelf verbruikte zonne-energie / to-
taal energieverbruik.
Een fotovoltaïsch systeem met een 
geïnstalleerd vermogen van 5 tot 
20 kWp en een jaarlijks verbruik 
van 4.000 kWh, kan een zelfvoor-
zieningsniveaus van 50% worden 
bereikt maar indien een opslagsys-
teem is geïntegreerd, neemt de 
zelfvoorzieningsgraad toe vanaf 
een opslagcapaciteit 3 kWh en 
identieke zonne-energie installatie 
en jaarlijks elektriciteitsverbruik 
tot 75% en bijna 100% .
Dus is de aanschaf van een dergelij-
ke opslag voor batterijen meer dan 
het overwegen waard. 
Omdat één ding zeker is dat na-
melijk, de prijs van elektriciteit zal 
blijven stijgen, waardoor eigen ver-
bruik steeds aantrekkelijker en lu-
cratiever wordt met nog extra feit 
dat glaszonnepanelen, tot 35 a 45 
jaar stroom leveren met de geda-
ne investering.

6.1.0 ESS (E Storage Systems)
(Transport  - E-charging)
6.1.1 Light Year One - full Eiv met 
eigen zonnepanelen

Ontwerp door Lowie Vermeersch

6.1.2 Ecovolta’s new li-ion safety 
concept prevents fires in electric 
vehicles
The company’s new battery packs 
will be shown for the first time at 
Energy Storage Europe 2019.

6.1.3 New battery SUPER B

6.1.4 Ontwerp new AUDI Ev

6.1.5 Eiv Independent Ev

Pv+Ev volgens Pv magazine zou de 
combinatie van een 4kW residen-
tieel zonnedaksysteem met een 
batterijopslag van vergelijkbare 
grootte en een kleine Ev met een 
capaciteit van 35kWh, een terug-
verdientijd tot vier jaar garande-
ren onder andere wegens de over-
schotten ini Pv productie tijdens de 
lente, zomer en herfst.

mailto:info%40hocotec.be?subject=Meer%20info%20via%20uw%20brochure
https://www.hocotec.be


- 21 -

P
v 

- 
G

ep
ro

je
ct

ee
rd

e 
g

ro
n

d
o

p
p

er
vl

ak
te

H O C O T E C
One stop infobureau voor architecten en bouwfirma's

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

www.hocotec.be

Waarom gebruiken we geprojecteerde grondoppervlakte?

Bij het evalueren van de productie van hernieuwbare energie op gebouwniveau kijken we naar de geprojec-
teerde grondoppervlakte? Waarom?

De geprojecteerde grondoppervlakte is de oppervlakte van de orhtogonale projectie van de verwarmde of 
gekoelde gebouwschil (buitenafmetingen) op een horizontaal vlak.

We gebruiken de geprojecteeerde grondoppervlakte voor de evaluatie van de productie van hernieuwbare 
energie op gebouwniveau. Gebruik van de geconditioneerde vloeroppervlakte zou hier anders een vertekend 
beeld opleveren. Moesten we de productie van hernieuwbare energie zo beoordelen, zouden bungalows bv. 
bevoordeeld worden ten opzichte van rijhuizen of appartementsgebouwen. In die logica wordt er immers 
minder energie opgewekt per m² vloeroppervlakte, wanneer er meer verdiepingen in een gebouw zijn. Maar 
aangezien de zon enkel op het dak van een gebouw schijnt, kan er enkel op die oppervlakte energie worden 
opgewekt met een PV-installatie. Daarom gebruiken we de geprojecteerde grondoppervlakte als referentie 
voor opgewekte hernieuwbare energie.

Installatie Pv panelen op platform. 
Maximum opbrengst volgens seizoen & type paneel.

mailto:info%40hocotec.be?subject=Meer%20info%20via%20uw%20brochure
https://www.hocotec.be
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7.3.0 Windows - Screens - 
Isolatie

7.3.1 - Transparantie in zijn mooi-
ste vorm

De frameloze beglazing door Swis-
sFineLine maakt vloeiende over-
gangen mogelijk tussen interieur 
en exterieur en biedt een onbe-
perkte ruimte-ervaring vol licht, 
lucht en atmosfeer. Creativiteit en 
passie - resulterend in een speciale 
architectuur.

7.3.2 - DE DISCRETE ZONWERING

Soms kan geen zonwering buiten 
voor het glasoppervlak geplaatst 
worden en is een binnenzonwe-
ring het enig mogelijke alternatief.
Brustor

7.3.3 - De next generation isolatie-
oplossing λ-waarde 0,007 W/m·K

Een extreem dunne isolatiedikte. 
Kingspan OPTIM-R vacuüm isola-
tie biedt de ultieme oplossing voor 
constructies waar weinig of geen 
ruimte is.

7.2.0 Wp(warmtepomp)
Pth (Thermische solar pan)
Opslag (Ess Pth & Autonomie)

7.2.1 Geo Captatie
Rekenvoorbeeld (bevat diverse 
[wel realistische] aannames):
Voor 12 kW = 12.000 : 40 watt/
meter = c.a. 300 meter boring no-
dig kosten voor 300 meter boring: 
7.500,00 euro (gerekend met 25 
euro per meter)

7.2.2 - Rendement warmtepomp

In bovenstaande voorbeeld is de 
COP 5. Er is maar 1 deel elektrici-
teit nodig voor 5 delen warmte. 
Dat maakt het rendement van de 
warmtepomp 500% maar EL kost 
0,3 €/kWh & gas 0,06€/kwh De op-
lossing met   Solar Pv anders geen-
voordeel !

Nog Beter Wp geo met Dual pan Pv 
en thermisch Max voordeel uit de 
natuur.

7.2.3 - daarom Wp Gas 168% ren-
dement  soms voordeliger

7a.1.0 Photovoltaïc News
Ev Pv transport

7.1.1 - Rendement en produktie-
factor zijn 2 verschillende begrip-
pen
-Het rendement (eigenschap) van 
Pv (windmolen) ongeveer 20%
-De produktiefactor wordt bepaald 
door de plaats waar het zonnepa-
neel of de windmolen staat de the-
oretische irradiation m2/j op een 
horizontaal vlak = 1000 kwh m2/j 
= 1 kw× 24 u× 365 d= 8760 kwh/j 
(seizoenen, bewolkte hemel, dag 
en nacht) de produktiefactor komt 
hiermee op (1000 / 8760) × 100% 
= 11,4%
Vb 1 Woon eenheid = 3650 kwh/j 
= 10 kwh / dag (dat is een continu 
vermogen van 0,417 Kwh)

7.1.2 - LG Neo 360 Watt. 
Neon2 bifacial produces 26 % more 
electricity than monofacial modu-
les LG Electronics bifacial module 
uses N-type Pert cells.and were in-
stalled on the rooftop of the Fraun-
hofer ISE headquarters in Freiburg, 
Germany, and  tested, analysed 
and verified by Fraunhofer ISE for 
a one year period (from January 
23, 2017 to February 9, 2018). LG 
Solar’s Neon2 Bifacial module had 
26.5 percdent higher power gene-
ration than LG Solar’s conventional 
monofacial modules in this specific 
high albedo setup.

7.1.3 - De TRINA i-TOPCon 

dubbelglas bifaciale modules kun-
nen  425 Wp bereiken met een 
conversie-efficiëntie van 20,7% en 
levensduur 35 jaar met beschik-
baarheid vanaf juni 2019

7.1.4 - BIPV.(Building integrate Pv) 
Villa-eigenaars willen geen zonne-
panelen: te lelijk
BIPV DE OPLOSSING

mailto:info%40hocotec.be?subject=Meer%20info%20via%20uw%20brochure
https://www.brustor.com/nl-be/producten/zonwering-screens
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Dakplaatwinkel verkoopt u de beste 
kwaliteit aan sandwich- en  
ecopanelen.
Het gamma gaat van dakplaten tot 
wandpanelen. Ook een uitgebreid 
assortiment aan toebehoren.

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.dakplaatwinkel.be
info@groupcbb.be
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Retailpanels nodigt je graag uit op vrijdag 25 - zaterdag 26 - zondag 27 oktober 
2019 naar de opening/opendeurdag van de nieuwe vestiging in Doornik.

Je vindt ons in de Rue de l’Ancienne Potence, 5a - 7522 Blandain

Voor iedereen een drankje en een hapje.

We zien je graag op 
vrijdag tussen 14:00 en 22:00, 

zaterdag tussen 10:00 en 22:00 en 
zondag tussen 10:00 en 17:00.

Om organisatorische redenen werken we graag
met een voorafinschrijving. Surf naar www.retailpanels.be

en neem deel aan het evenement. Tot ziens!

wandpanelen - Protectsteel VB

Asbest, niet zo best!
sanering van hechtgebonden asbest
Een versneld asbestafbouwbeleid streeft naar een versnelling in de afbouw van alle risi-
covolle asbesthoudende materialen uit onze leefomgeving binnen het Vlaamse Gewest. 
Asbesthoudende materialen zijn risicovol wanneer ze door beschadiging of veroudering 
zich in een slechtste staat bevinden. Afbouwen betekent het gecontroleerd en veilig 
ontmantelen en verwerken van de asbesthoudende materialen. www.cbbmontage.be - montage@groupcbb.be

zaakvoerder Bjorn Baudoncq

https://www.dakplaatwinkel.be
mailto:dakplaatwinkel%40groupcbb.be?subject=Meer%20info%20via%20de%20brochure%20van%20HOCOTEC
https://www.retailpanels.be
mailto:retailpanels%40groupcbb.be?subject=Graag%20meer%20info%2C%20via%20de%20brochure%20van%20HOCOTEC
https://www.dakplaatwinkel.be
mailto:info%40groupcbb.be?subject=Meer%20info%20via%20de%20brochure%20van%20HOCOTEC
http://www.retailpanels.be
http://www.cbbmontage.be/
mailto:montage%40groupcbb.be?subject=Meer%20info%20via%20de%20brochure%20van%20HOCOTEC
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Produceer uw eigen elektriciteit
elke seconde van de dag

Met de elektriciteitcentrale van Elugie kan ieder gebouw duurzame
elektriciteit produceren voor een lage, stabiele prijs.

Elugie is dé Belgische voorloper in waterstofelektriciteitscentrales,
waarbij waterstof ingenieus wordt omgezet in maatschappelijk

verantwoorde elektriciteit voor gebouwen.

Elugie is dé Belgische voorloper in 
waterstofelektriciteitscentrales, 
waarbij waterstof ingenieus wordt 
omgezet in maatschappelijk 
verantwoorde elektriciteit voor 
gebouwen.

Contact:
Joeri Van Haver
Sales Support
015/79.46.64
joeri@elugie.be

Elugie
Mr Van der Borghtstraat 58
2580 Grasheide
www.elugie.com

Technische specificaties
Type brandstofcel: SOFC
Brandstof: groengas
Afmetingen (h x b x d): 101 x 60 x 66 cm
Monitoring & aansturing: My Elugie-platform
Productie-uren: ~8.700/jaar
Gasverbruik: 2,51 kW*, ~2600 m³/jaar
Elektrisch rendement: tot 60% (1,5 kW)
Thermisch rendement: tot 25% (0,6 kW)
Elektrische energie: ~ 13.000 kWhel/jaar
Thermische energie: ~ 5.220 kWhth/jaar
All-in service en -garantie: min. 10 jaar
Service-interval: 12 maanden
Geluidsniveau: < 47 db (A)
Gewicht: 195 kg
Subsidies: Ja

Futureproof
Bent u graag klaar voor de toekomst? Breid uw 
elektriciteitscentrale dan uit met een 
SMARTgrid/offgrid-systeem. Daarmee slaat u ook 
elektriciteitsoverschotten op voor later gebruik. Bij een 
verbruikspiek of stroompanne gebruikt u de 
elektriciteitsreserve in uw Elugie-SMARTgrid. U 
functioneert dan volledig onafhankelijk van het net.

Alle controle zelf in handen
U hebt altijd en overal controle en overzicht over uw eigen 
energie via uw my Elugie-platform en de daaraan 
gekoppelde elektriciteitsapp. Met deze online tools kan u 
alles zelf opvolgen en sturen, o.a.:  

Uw energieproductie en -verbruik meten
Uw administratie regelen
Uw energietarief kiezen 
Uw krachten bundelen met de Elugie-community
Uw groengas aankopen tegen de beste marktprijs
Uw energiecentrale aansturen om smart grid (of zelfs 
off-grid) te werken 

Produceer uw eigen elektriciteit
Traditionele energie is vervuilend, wordt schaarser en 
(nog) duurder. Veel mensen weten dat zelf elektriciteit 
produceren het verschil kan maken.  Echte energievrijheid 
begint bij uw eigen elektriciteitscentrale: neem controle 
over uw eigen energie, verbruik duurzamer en bespaar op 
uw energiekosten. 

Met de compacte Elugie elektriciteitscentrale zet u 
waterstof uit aardgas of groengas om in elektriciteit, ook 
als er geen zon of wind is of als het stroomnet uitvalt. Zo 
rekent u altijd op lokale en betaalbare elektriciteit – elke 
seconde van de dag, het hele jaar door.

Steeds meer gezinnen, bedrijven, scholen en 
overheidsinstanties kiezen voor de duurzame 
waterstoftechnologie van Elugie: al ruim 300 installaties in 
België genereren dag en nacht stroom met een 
totaalrendement tot 90%.

Bereken uw prijs op

www.elugie.comIn
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