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LCOE (Levelized Cost of Energy)                   LCAE (Levelized Cost of Avoided Energy)
Over de levensduur van een gebouw bvb 25j loopt de totale E-kost op tot 25% van 
het gebouw (algauw tot 50 >100.000 €) dus de moeite als daar 30 to 80% op kan 
besparen! Maar hoe kan men daarvoor de beste keuzes maken en investeringen 
bepalen?

In plaats van de terugverdientijd (Tvt op basis investering) wordt met deze berekening 
snel en efficient gekeken naar de keuze van energieoplossingen (LCOE) hoeveel ze(in 
kWh of Euro) moet opbrengen of besparen om de levensduurkosten van de huisver-
warming, Sww (vb. warmtepomp systeem of Pv installatie) terug te verdienen.

E-KOSTEN vergelijkende calculatie (LCOE)

Is de stormloop om Pv panelen met regime Tdrt  
(terugdraaiende vs digitale teller) terecht ??

De impact van de digitale meter op uw elektriciteitsfactuur en opportuniteiten voor de (toe-
komstige) zonnepaneleneigenaar vanaf 2021: compensatie door Selfc(selfsconsumptie) en via 
subsidie Pv en Batterijopslag en wegvallen proconsumententarief.
Bezint vooraleer U begint, uiteindelijk heeft dat hooguit max op 50% impact op uw Energiefac-
tuur gezien minimum de helft uit heffingen en belastingen bestaat waarop uw keuze geen in-
vloed heeft (zie verder samenstelling prijs van EL fact), en de voorwaarden terugdraaiende teller 
zijn aangevochten bij het grondwettelijk hof door de Vreg.
Echter zijn heel veel oplossingen BBT(best beschikbare technologie) reeds beschikbaar vandaag 
om uw energiefactuur tot 80% te verminderen, ongeacht digitale vs Tdrt.

H2 Hydrogen - Offshore Energy

Alle andere bouwgerelateerde studies
Epb - Ventilatie - Stabiliteit - etc

Een collectief en ijzersterk team topexperts verslaggevers beheren 
6.000 dossiers, geografisch samengesteld met kortste afstand tot 
het bouwproject, gecoördineerd door HOCOTEC met één offerte en 
aanspreekpunt, opvolging, grote betrokkenheid en scherpe tarieven 
(vraag onze referenties en vrijblijvende offerte).

One Stop Infoburo BBT (Best Beschikbare Technologie) 
voor architecten en bouwfirma’s

Woongebouwen - Kantoren - Industrie
PQP-INST  (Pre Qualified Partners & Product - Installers)

BIPV - Pv - Acoustic - Light - Windows - Isolation - Batterijen
H2 (waterstof) - CV - Warmtepompen - Domotica - Agro

PLATIO SOLAR PAVEMENT BIPV  
(Building Integrated Photo Voltaics) voor EV-Charging op  
parkings, pleinen en publieke ruimtes

EDITION 2.v3-2020 - n°14
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Vincent Van Duysen, een nieuw 
staaltje iconische architectuur. 
Ook voor Van Duysen is 2020 

bijzonder, want het architecten- 
bureau van de Belgische toparchitect 

bestaat dit jaar dertig jaar.

Agenda
• Fronius  Webinar Batterijopslag 25-6-20 & 1-7-20

• Flux 50 E-delen en lokale E-gemeenschappen 22 sept 20

• Bis inspiratiebeurs gent 5>13 Oct Gent

• Zero Emission-Ecomobie s’Hertogenbosch 6-8 Okt 2020

• TBB Inno energy Leading Org HE in de EU 4-5 N0v 2020

• Hydrogen & Fuel Cells Energy 3-4 maart 2021 .Dusseldorf

• Intersolar World lesading expo HE 9-11 juni 21

• Batibouw BXL 27-2-21

PQP Deelnemers bijdragen BBT aan
ClimaSolar, Climatrix, BIPV, JB-signs, CreaDomotics,

LineaTrovata, Prihoda-Xilio, Van Houtven, groupCBB,

Stiebel-Eltron, HPS, itho-Daalderop, Mobility+
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E-transitie met BBT - Trias 
(Best Beschikbare Technologie)
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Erg benieuwd naar uw mening, vertel 
ons hoe je het liefst de informatie krijgt.

Missie van HOCOTEC

Technisch kenniscentrum met info 
verspreiding via brochure door het ver-
diepen in kennis van energietransitie.
U staat er niet alleen voor!
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https://www.hocotec.be/kostenvergelijkende-calculatie.html
https://www.hocotec.be/stormloop-terecht.html
https://www.hocotec.be/verslaggeving-epb.html
https://energycentral.com/c/cp/germany%E2%80%99s-green-hydrogen-strategy
https://www.hocotec.be/enquete.html


De Epb studie van een gebouw naar de energieoplossingen is beperkt gezien zich alles toespitst op de 
optimalisatie van de bouwschil. 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 Wvb (warmteverlies berekening) per lokaal nodig, voor het bepalen van 
het vermogen van de verwarmings installatie aansluitend met onze energiestudie.
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KOSTENVERGELIJKENDE 
ENERGIESTUDIE LCOE*E 

*(Levelized cost of energy)

 Calculatie ontwikkeld door

J.P. Bohez/Hocotec ©

Waarom een E-studie?

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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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.
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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
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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.  
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Een collectief met ijzersterk team topexperts verslaggevers, met kortste afstand tot het bouwproject, 
met één offerte en één aanspreekpunt, grote betrokkenheid, simulaties en scherpe tarieven.

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

SOM architecten - Bert Laridon, ir. architect (E-studie LCOE)
Zulke degelijke en professioneel neutrale studie biedt een uitstekend overzicht qua toekomstige E-kosten en keuzes energieoplossingen. 
De klant krijgt een duidelijk inzicht qua verbruiken, investeringen en optimalisatie van zonne-energie en andere hernieuwbare bronnen.
Met onze tevredenheid sturen we hierbij onze spontane aanbevelingsbrief naar al degenen die in de toekomst een beroep op je willen doen.
Alexander Van de Putte, PhD, CDir FloD, NACD Fellow, Professor, Sustainability Advisor, author ‘The Perfect Storm’, “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 - Bio tuinbouwbedrijf Ourobouros - Zwalm
Maes Jan Arch Bur bvba - Architect Oostrozebeke
Freek architecten - Gent
Van Dooren Pascal - Architect Merchtem
Wille Stijn - architect Lede
Walgraeve Patrick - architect Deinze
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vb Offerte: HOCOTEC is opgedragen voor verslaggeving bouwheer xxx
 Bouwproject gelegen: adres, pc + gemeente
 Met architect: naam, adres, pc + gemeente
 Offerte gecoördineerd door 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

Alle bedragen zijn netto excl.btw ALTIJD volgens offerte: nr. en bespreking: datum
1.1 E-studie bestaande uit Nauwkeurige Wvb per lokaal  xxx €
1.2 Kostenvergelijkende LCOE (levelized cost of energy)  xxx €
1.3 EPB berekening & Indienen Start en Eindverklaring, afgifte Epc xxx €
1.4 Ventilatieverslaggeving ontwerp (Exclusief meting na plaatsing) xxx €
1.5 Blowerdoortest A met 1 meting (incl. kost kwaliteitskader) xxx €
1.6 VGM Veiligheidscoördinatie & plaatsbezoeken met verslagen xxx €
1.7 Stabiliteitsstudie       xxx €
       totaal: XXXX € excl.btw

Voorbeeld van Basis tarieven (excl.btw) wooneenheid en voorwaarden
1. Nauwkeurige Wvb (warmteverliesberekening) per lokaal 295 €
2. 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 min opbrengsten HE. 

3. EPC’s - Delphine - Jozef - Alexander 150 > 295 €
4. Epb Adviserende calculatie & rapport VEA (375 €)& indienen startverklaring
5. Epb Eindverslag Thijs 475 €  opmaken & doorsturen VEA  
6. Ventilatie Verslag Thijs 350 € - Luchtdichtheidstest A 350 €  (A+B)
7. Veiligheidscoördinatie Thijs, 495 € - 695 €  
8. STABILITEIT MVE Pieter (1100 - 1950 €) steeds offerte
9. OPTIE: Extra advies & calculatie E-mobility met optimaal laden via eigen Pv (ook ‘s nachts) : 395 €
10. OPTIE: Extra simulaties keuzes Isolatie - Wp - Epb - Wvb etc. 145 €

TESTIMONIALS - Architecten - LinkedIn en andere
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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.
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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

Dossier Info Akoestiek
Akoestische panelen voor een functioneel en  
gepersonaliseerd interieur

Met akoestische panelen heb je nog meer mogelijkheden om de perfecte plaats voor 
jouw klanten te realiseren. Goede akoestiek in kantoren en andere plaatsen waar veel 
geluid is, zorgt voor optimale productiviteit, motivatie en prestatie. Een ‘hard’ interi-
eur heeft een lange nagalm en wekt irritatie en vermoeidheid op bij de mensen die in 
zo’n ruimte werken en zich verstaanbaar 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 perso-
nalisatie op de print kun je voor jouw klanten ook echt iets moois neerzetten.

Een slimme toevoeging

Niet alleen kantooromgevingen hebben baat bij akoestische panelen. Dankzij akoesti-
sche panelen kun je ook een goed verkoopgesprek voeren in winkels en showrooms. 
Goede akoestiek draagt zo bij aan het verkoopsucces. Daarnaast genieten gasten meer 
van hun bezoek aan een restaurant, museum of theater dat is aangekleed met akoes-
tische panelen. Ze komen hier immers om te ontspannen en akoestische panelen met 
een mooie print dragen daar zeker toe bij. 
Kortom: je zorgt niet alleen voor een stillere, maar ook voor een gepersonaliseerde 
omgeving.

Uiterlijk en innerlijk in perfecte samenhang

Bij akoestische panelen is de geprinte stof verlijmd met akoestisch materiaal. Dit ge-
heel zit in een uniek geanodiseerd aluminium frame dat je in variabele formaten kunt 
bestellen. Je krijgt een complete set geleverd die je niet meer zelf in elkaar hoeft te 
zetten. Het meest optimale resultaat krijg je als je het geheel aan wanden ophangt met 
behulp van een ophangplaat. Akoestische panelen komen daarbij 2 cm van de onder-
grond te hangen en dit zorgt voor extra demping dankzij luchtspouw. Je kunt akoesti-
sche panelen ook vastschroeven aan de wand. Dit zorgt voor net iets minder demping, 
maar nog steeds met voldoende geluidsabsorptie. Ook beschikbaar zijn akoestische 
panelen als bureau scheidingswand. Een multifunctionele oplossing, omdat je zowel 
een werkpost kunt afschermen of meer privacy realiseren.

De meest gangbare types: hangend, vrijstaand en bureel.

De hangende panelen worden bevestigd met een beugel of rechtstreeks op de muur. 
De vrijstaande zijn voorzien van voetplaten voor vaste plaats of voorzien van wieletjes 
om te verrollen. Deze kunnen ook aan elkaar of in een hoek geplaatst en verzekerd 
worden. De bureel dividers zorgen voor een goede sfeer bij gemeenschappelijke bu-
relen, zo wordt de concentratie bevorderd en het telefoneren niet meer storend. Deze 
panelen worden met beugels op het bureel gemonteerd.

Akoestisch paneel in brasserie WYBO te Zulte.
Dit paneel van 1600mm x 1600mm zorgt voor een 

warme, aangename sfeer in het restaurant.

Belang van akoestiek 
wordt onderschat
Bij de bouw/renovatie wordt het belang van 
akoestiek meestal onderschat. Omwille van bud-
gettaire redenen wordt het luik akoestiek nog wel 
eens geschrapt tijdens de uitvoering. Vaak wordt 
men daarna geconfronteerd met een grotere kost 
omdat men toch nog ad hoc oplossingen moet 
toepassen. Het is daarom aangewezen – zeker in 
ruimten waar gezondheid van patiënten en bezoe-
kers nog meer van tel zijn – om de akoestiek van 
in de beginfase te optimaliseren en te investeren 
in een geïntegreerde aanpak van zowel geluidsab-
sorptie als geluidsisolatie.
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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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Ev (Electrische voertuigen) 
Nadenkertje voor keuze digitale 
meter 15 j terugdraaiende teller 
of reele meting.
We stellen vast dat thuis elektrisch 
opladen van het net ongeveer 4,2€ 
per 100 km kost. Dat is dus goed-
koper dan een dieselwagen met 
gemiddeld verbruik 5,5 liter/100 
km en dus ongeveer 7,2€ of 71 % 
duurder uitkomt.

In elk tankstation een laadstation
Duitsland verplicht al zijn tanksta-
tions met laadstations voor elek-
trische voertuigen. Deze beslissing 
maakt deel uit van een investe-
ringsplan van 130 miljoen euro...

CO2 emissions over 10  year  
lifetime for a mid-size car – IEA
(Internationaal Energie Agenschap)

Germany’s Green Hydrogen stra-
tegy

Europa streeft naar leiderschap 
in de energietransitie (EU GREEN 
DEAL). Ook Duitsland zet alles op 
waterstof geproduceerd door her-
nieuwbare energie in haar lang-
verwachte nationale strategie die 
vandaag is aangekondigd. Deze 
waterstofstrategie ondersteunt de 
energie-ambities van het land en 
geeft haar potentieel wereldwijd 
leiderschap voor de productie en 
integratie van 
groene waterstof.

Implementatie van een draadloos 
oplaadsysteem in het busdepot 
van Oregon (VS)

Pionier voor draadloos opladen 
Wave(Wireless Advanced Vehicle 
Electrification) heeft zijn draadloze 
oplaadsysteem geïmplementeerd 
in een busonderhoudsdepot Het 
systeem laadt twee gereviseerde 
Zero Emission Bussen draadloos 
opladen.
Traditioneel keren elektrische bus-
sen terug naar een onderhouds-
depot, waar ze ‘s nachts worden 
opgeladen Het draadloze systeem 
van het bedrijf neemt veel minder 
ruimte in beslag dan tradionele 
laadapparatuur en bestaat uit een 
oplaadpad dat is ingebed is’ in 
de stoep Het systeem heeft geen  
kabels of connectoren nodig noch 
bewegende delen...

Vlaanderen: De Lijn gaat ook  
volop voor Groene bussen

Ons aankoopbeleid is volop geënt 
op de vergroening van onze vloot. 
Zoals opgenomen in onze beheers- 
overeenkomst en zal vanaf 2019 
geen klassieke dieselbussen meer 
aankopen. Voor de centrumsteden 
is de doelstelling nog ambitieuzer.

Energie Managementsysteem 
(EMS) van 2 wire : 
Toont tariefstatus van de digitale 
meter en kan toestellen aan of 
uitschakelen.

NIEUWE MOGELIJKHEDEN om 
100% hernieuwbare Energie in uw 
woning om te zetten in realiteit.

BYD Battery-Box Premium Line is 
compatibel met FRONIUS GEN24 
Plus. De capaciteit van de combi-
neerbare batterijen variëren van 
5,1 tot 22,1 kWh (Met de BYD Bat-
tery-Box heeft Fronius opnieuw 
een echte back-up gerealiseerd van 
het net met driefasige belastingen 
(bv Warmtepomp) en eventuele 
mogelijkheid beperking van in aan-
komst zijnde capaciteits tarief.

Fronius Solar Energy
Dit is echt iets speciaals:
• 3-phase backup power
• combination of Symo Hybrid & 

BYD Battery-Box HV
• average self-consumption rate 

of 70% 
 

World Pv geïnstalleerd eind 2019 
1600 GigaW = 1600 El centrales

Eerste elektrische Cessna
Op donderdag 28 mei ging voor het 
eerst een full electric Cessna 208B 
Grand Caravan de lucht in. Dit is 
het grootste commerciële elektri-
sche vliegtuig ter wereld.

Betaalbare vlucht op waterstof 
mogelijk in 2035
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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 
Officiële warmteverliesberekening volgens NBN EN 12831-1
voor de EPB-verslaggever.

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
Industrieterrein Teutelberg
Boslaan 63 - 3650 Dilsen-Stokkem
Tel. 089 79 03 50
www.climatrix.be
info@climatrix.be 
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BIPV  (Building Integrated Photo Voltaic) 

PLATIO - voor Ev-Charging-Plein, Public halls etc

Innovation for homes
Platio manufactures the first and only home solar pavement that is 
commercially available to homeowners and that creates sustainable 
luxury and beautiful environments.

First Home PV Pavement - Energy independence
The Platio Home Solar Pavement allows homeowners to reduce dependency of external energy supply and to 
sell excess energy.

PIXASOLAR
Esthetische zonnepanelen  I  daken en gevels

Deze zonnepanelen bieden een volledige ontwerp-
vrijheid bij zowel dak- als geveltoepassing. Ontwerp 
uw eigen element met een uitgebreide reeks van 
kleuren, uw eigen design, in zowel elke gewenste 
vorm en afmeting.  

SMARTROOF
Maximaal genieten van de gratis energie van 
de zon?

Maar zie je het niet zitten om je dak te ontsieren 
met zonnepanelen omdat jij je stoort aan een con-
structie op je dak? Dan val je ongetwijfeld voor de 
discreet geïntegreerde CeraSolPan.

- 11 -

https://www.linkedin.com/posts/lode-herreweghe-872b647_maximaal-genieten-van-de-gratis-energie-activity-6679736340277424128-0-hZ
https://www.pixasolar.com/


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.

Pr
e 

Q
ua

lifi
ed

 P
ar

tn
er

s &
 P

ro
du

ct
s  

- 12 -

https://www.jbsigns.be/uploads/1/1/9/9/119988152/jb-signs-akoestische_panelen_folder_-_mei_2020.pdf
https://www.jbsigns.be/akoestische-panelen.html


Dat is dé uitmuntende service van 
CreaDomotics in 1 woord. Wanneer 
men ons ‘One Touch Away’-principe kan 
toepassen op ieder domoticaverhaal in 
uw huis is de gebruiksvriendelijkheid een 
garantie voor succes en geluk.

Contacteer:
T. 050 71 98 71

CREA Domotics bv
Vliegplein 14D
9991 Maldegem
T. 050 71 98 71
info@creadomotics.be
www.creadomotics.be
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ONE TOUCH AWAY ...
Startersklaar!

Dat is dé uitmuntende service van CreaDomotics in 1 woord. Wanneer men ons ‘One Touch 
Away’-principe kan toepassen op ieder domoticaverhaal in uw huis is de gebruiksvriendelijkheid 
een garantie voor succes en geluk.

CREACLICS OMGEVINGSBEDIENING

Bedien uw dagdagelijkse activiteiten op een 
eenvoudige manier! Door het toenemende 
aantal zorgbehoevenden in de thuiszorg is 
de vraag naar automatisatie thuis sterk toe-
genomen. Het doel van huisautomatisering 
is het bevorderen van een betere levens- en 
woonkwaliteit.

Ook hulpbehoevenden kunnen op die manier 
langer zelfstandig thuiswonen en functioneren. 
Dergelijke aanpassingen in huis verhogen het comfort en ontspanningsgehalte. Automatisatie thuis 
kan een wezenlijk verschil bieden voor ouderen en hulpbehoevenden die graag thuis willen blijven 
wonen!

Met de Mitsubishi 
toestellen creëert u een 
aangenaam leefklimaat 

in elke ruimte en zorgt u 
ervoor dat u zich  

optimaal in uw  
omgeving thuisvoelt.  

Altijd de juiste tempera-
tuur, zomer en winter.

- 13 -
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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 - Energy Efficiency
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 - 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 

- 14 -
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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
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Prihoda, de Europese N° 1 in texti elkanalen, staat garant 
voor een perfect homogene en gepersonaliseerde verdeling 
van geklimati seerde lucht (verwarmen, koelen, airco of 
venti lati e). Dit zorgt voor een opti maal comfort en 
een tochtvrije omgeving. Prihoda texti elkanalen zijn 
licht,  overal inzetbaar, estheti sch, vlot afwasbaar en tot 
70% goedkoper dan traditi onele galva toepassingen.

Texti elkanalen 

� Sportzalen

� Kantoren

� Winkelruimtes

� Supermarkten

� Bedrijfshallen

Talrijke toepassingen

Talrijke referenti es

� Decathlon

� Carrefour

� NMBS

� Paleis 12

� Delhaize

� Maatwerk

� Snel gemonteerd

� Afwasbaar

� Geluidsarm

� Unieke lasertechnologie

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 installateurs

Estheti sche oplossingen, 
Prihoda Art.
Luchtkanalen een extra estheti sche dimensie 
geven ? Met texti elkanalen kan het perfect. 
Kies voor één van de vele standaardkleuren 
of kies voor een unieke print:  design, foto, 
logo, slogan, tekst...  100% volgens wens.

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 aan-
spreekpunt voor de Benelux 
en Frankrijk. Wij adviseren, bere-
kenen en staan de installateur bij 
van off erte tot installati e. 

20
.0

90
 

Mock-up_PQP&Partner.indd   1 18/06/2020   10:23:58
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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
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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

- 16 -
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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.vanhoutven.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..

Kostenefficient en ecologisch  
systeem voor massieve houtbouw
Magnumboard® is een Duits gepatenteerd houtbouwsysteem
dat gebruik maakt van MASSIEVE geprefabriceerde
technische houtpanelen met PEFC™- label voor dragende wand-, 
vloer- en dakplaten.
Magnumboard® voldoet aan de Europese erkenning ETA-
1/0784, CE-conformiteitserkenning en is gecertificeerd DIN en ISO 
50001.

Ruime architecturale vrijheid
 
Complexe vormgevingen, grote uitkragingen, enz. zijn
mogelijk en herleiden secties/afmetingen en koudebruggen
tot een minimum. 
Magnumboard® kan belast worden op zowel druk- als trekkracht, 
terwijl er met een traditionele bouwwijze al vlug verschillende 
materialen worden gebruikt hiervoor (baksteen/beton/staal), wat 
resulteert in tijdswinst en kostenbesparing.

Voordelen
• 0% CO2 uitstoot in vgl. met andere bouwmethodes
• D.m.v. CNC-bewerkingscentra worden alle inwendige
   kanalisaties en nodige uitsparingen voor alle gewenste 
   technieken op voorhand voorzien 
• Laag eigen gewicht (640kg/m³)
• Solventvrije, watervaste verlijming “Food Certified”
• Akoestiek: Door de aanwezig massa (640 kg/m³) voldoet 
   Magnumboard® aan de norm bij diepe frequenties
• Zeer snelle montage en droge bouwmethode 
   (<2 dagen voor een doorsnee woning )

“HOUT IS HET ENIGE 
BOUWMATERIAAL DAT 

IEDERE DAG NATUURLIJK 
AANGROEIT”

- 17 -
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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
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Asbest, niet zo best!
sanering van hechtgebonden asbest

Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 
3.500 bouwmaterialen is verwerkt. De stof is 
niet met het blote oog zichtbaar, daardoor 
weten we vaak niet dat asbest ook in onze ei-
gen woning verborgen zit. 

Een versneld asbestafbouwbeleid streeft naar 
een versnelling in de afbouw van alle risico-
volle asbesthoudende materialen uit onze 
leefomgeving binnen het Vlaamse Gewest. 
Asbesthoudende materialen zijn risicovol 
wanneer ze door beschadiging of veroude-
ring zich in een slechtste staat bevinden. Af-
bouwen betekent het gecontroleerd en veilig 
ontmantelen en verwerken van de asbest-
houdende materialen.

zaakvoerder Bjorn Baudoncq

Neem nu snel
contact op met

uw vakman!
T. 051 61 31 69

- 18 -
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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 warmtepompen 
sinds 1976.

Contacteer:
Peter Vandenberghe (NL)
peter.vandenberghe@stiebel-eltron.be
Emmanuel Tournier (FR)
emmanuel.tournier@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-efficiëntie, kwaliteit en comfort staan voorop bij de ontwikkeling van onze producten.

Al meer dan 40 jaar ontwikkelen en produceren wij warmtepompen. Dankzij onze voortdurende research en development, 
bieden we u vandaag fluisterstille en uiterst energiezuinige warmtepompen.

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

Elektrische verwarming
Energie-efficiëntie en comfort zijn ook 
essentiële 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 Wbadkamer en uw bedrijf.

Ontdek ons volledig aanbod op : www.stiebel-eltron.be

- 19 -
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Proton Motor leverde zijn waterstofbrand-
stofcel aan ‘s werelds eerste volledig zelfvoor-
zienende meergezinswoning in Brütten, in de 
zomer van 2016. De elektrolyseur gebruikt 
14,5 kW om 2 Nm³/u waterstof te produceren. 
In totaal kan het systeem 120.000 l waterstof 
bevatten.

De brandstofcel van Proton Motor produceert 
6,2 kW elektrisch en 5,5 kW thermisch vermo-
gen. Elektriciteit wordt overgebracht naar het 
batterijsysteem met behulp van de brandstof-
cellen geïntegreerde vermogens-elektronica. 
De warmte gedissipeerd naar warmtepompen 
voor ruimte- en waterverwarming. Een PV-sys-
teem op het dak van 79 kW drijft het huis aan 

naast een 46 kW dunne film PV-installatie gemonteerd op de gevels, in totaal 126 kW - 90.000-105.000 kWh 
per jaar, voor de negen gezinnen die daar wonen.
Het bedrijf zegt dat het zijn eerste winter overleeft, hoewel het al 30 jaar de koudste van de regio is, en het 
de minste uren zonneschijn heeft voor 20 jaar.

TOTALE AUTONOMIE met seizoensopslag, Waterstof (H2) via elektrolyse Pv stroom

Het gezamenlijke innovatieproject met EIT InnoEnergy heeft met succes de belemmeringen weggenomen om 
Picea Van HPS  op grote schaal commercieel beschikbaar te maken.  Naast de financiering is dit bereikt door 
verdere uitbreiding van het intellectuele eigendom van HPS, succesvolle implementaties bij proefklanten, de 
bouw van een proefproductielijn op het hoofdkantoor van HPS in Berlijn, onboarding van productie- en distri-
butiepartners en het leggen van de basis voor de geplande Europese uitbreiding 

HPS Home Power & Heat Groene waterstof verovert de bouwsector Batterij, elektrolyser, H2 brandstofcel en 
waterstofopslag allemaal gecombineerd in één compact pakket.  - © HPS

 Home Power Solutions (HPS), gevestigd in Berlijn, een Europese leider in energieopslagoplossingen voor thuis, 
kondigde de brede marktbeschikbaarheid van Picea aan, ‘s werelds eerste groene op waterstof gebaseerde 
stroom- en verwarmingssysteem voor huiseigenaren.Hiervoor heeft InnoEnergy, Europa’s grootste investering-
fonds in duurzame energie-innovaties  ongeveer drie miljoen euro aan financiering verstrekt aan HPS.

  Gezien alleen een PV installatie  seizoensgebonden wordt deze aangevuld door PICEA van HPS met  zijn bat-
terij, een elektrolyser, een waterstofbrandstofcel en waterstofopslag, en combineert zo  enkele van de meest 
veelbelovende nieuwe ontwikkelingen in de energie-industrie in één pakket - het ontgrendelen van een niveau 
van energie-autonomie dat niet werd gezien in een consumentenproduct: 100%  off-grid schone en CO2-vrije 
energie, buiten de investering en onderhoud zijn er verder geen energie kosten meer, en komt dit neer op +/- 
275€/m woning150m2
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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
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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-laad-
paal-staat-oostende
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New Mobile Charger

Electric recharging lanes

Colorado-based Lightning Systems, a manufacturer of  
zero-emission drivetrains for commercial fleets, has introdu-
ced Lightning Mobile, a mobile DC fast charger.

Equipped with 192 kWh of high-energy-density, liquid- 
cooled battery storage in a package that can be installed in a 
vehicle or trailer for mobile deployment, Lightning Mobile is  
designed to provide on-demand roadside charging. Lightning  
Systems says the mobile charger can even be used to recharge 
an EV en route, like a fighter aircraft being refueled in-flight.

Lightning Mobile is charged from a standard Level 2 AC charger at up to 18 kW, and can deliver DC fast charging 
at up to 80 kW and (as an option) Level 2 AC charging at up to 19.2 kW. Lightning designed the system to be 
installed in its Lightning Electric Transit 350HD cargo van, but says it can be installed in any vehicle or trailer that 
meets size and weight specifications.

Some roads in England may be going electric -- or at 
least they could make electric vehicles a more feasi-
ble form of transportation if a new trial of wireless 
charging lanes is successful.
“Vehicle technologies are advancing at an ever in-
creasing pace and we’re committed to supporting 
the growth of ultra-low emissions vehicles on our 
England’s motorways,” Highways England Chief  
Highways Engineer Mike Wilson said in a statement.
The goal is to allow ultra-low emission vehicles 
to travel longer distances without the need to 

stop and charge, which, in turn would cut down on air-polluting vehicle emissions and gas usage. Currently, 
most all-electric vehicles can only travel 10 to 40 miles before needing more power. The super-luxury Tesla  
electric boasts about 240 miles. But the challenge is to make electric charging more accessible, in a way that  
governments can afford.
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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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A Digitale Meter Vs Terugdraaiende teller 
    een Belangrijke keuze en waarom ? 

B Zijn batterijen nu wel zinvol ?   

C Welke optimale gefundeerde keuze 
   voor U zelf maken ?

Hoe de slimste Keuze maken? LCOE (leveized cost of energie) kosten vergelijkende studie, optimale verhouding 
alle factoren JP Bohez HOCOTEC
Tussen eigen geproduceerde Energie (PV),  Opslag korte en lange termijn, Laagste aansluitings vermogen (capa-
citeits tarief-neargrid oplossing) Selfc Vb Ev

Omwille van de evolutie in het energielandschap is de betaling van distributienetkosten op basis van afname 
stilaan achterhaald. Een billijke verdeling van de netgebonden kosten over alle netgebruikers is noodzakelijk. In 
dat opzicht biedt de invoering van een capaciteitstarief een oplossing. 

Een  nieuwe tariefstructuur laat toe om het aansluitingsvermogen zo goed mogelijk af te stemmen op de no-
den van de gebruiker.

CAPACITEITSTARIEF  
De VREG en netbeheerders Infrax en Eandis onderzoeken momenteel de mogelijkheid om de elektriciteitsfac-
tuur te hervormen. Een cruciale rol hierin spelen de distributienettarieven
Uw elektriciteitsfactuur is opgebouwd uit de elektriciteitsprijs (bepaald door uw energieleverancier), btw en 
heffingen (vanuit verschillende overheidsinstanties) en de distributienettarieven (vergoeding voor distributie-, 
transmissie- en transportkosten).
Het zijn de nettarieven die momenteel aan een hervorming onderworpen worden. Gemiddeld maken deze kos-
ten ongeveer 40,5% van uw elektriciteitsfactuur uit

Verbruikstarief vs capaciteitstarief
Anno 2017 worden de distributienettarieven berekend volgens verbruik, dat wil zeggen: op basis van de elektri-
citeitsafname in kWh. Gezinnen die minder elektriciteit verbruiken betalen dus minder dan grotere verbruikers 
en omgekeerd.

Bij een capaciteitstarief betaalt een gezin een vast bedrag per jaar voor het gebruik van het distributienet. De 
kost die men dient te betalen wordt berekend op basis van de maximaal benodigde capaciteit, oftewel de maxi-
mumhoeveelheid elektriciteit die men op en bepaald moment van het net kan afnemen zonder dat de hoofdze-
kering het begeeft.

Waarom is een verandering nodig?
Het Vlaams energielandschap kent een sterke evolutie. We nemen niet alleen energie van het net af, maar we 
produceren ook steeds meer (decentraal) met bijvoorbeeld zonnepanelen.  De opmars van groene energietoe-
passingen zoals zonnepanelen heeft ervoor gezorgd dat de afname van elektriciteit via het distributienet een 
dalend verloop kent.
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