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Energie Transitie - Trias

Jean-Pierre Bohez

Ik help architecten en bouw- 
firma’s tijdens de ontwerpfase 
de slimste energiekeuzes te 
maken voor hun klanten, dankzij 
krachtige calculatiemodellen.
LCAE (Levelized Cost of Avoided 
Energy)  ... lees verder... 
 
Testimonials  - Wouter Iliano

“We kunnen niet anders dan con-
cluderen dat de samenwerking 
een zeer positief verhaal is.”

NIEUWS   Pv (Photo Voltaic) - H2 (Waterstof) - Ev (E-mobility)

- Beurs Smarter Europe - Hernieuwbare Energie - Munchen 20 05 2019 
  1.354 exposanten - 50.000 bezoekers - nieuwste trends (lees verder)

- Verwacht toename Pv van 20,4Gw (= 20 centrales) in 2019

- Premie batterijen goedgekeurd in Vlaanderen (Lydia Peeters)

- new AGRO Photovoltaics extra economie 180% (Fraunhofferinstituut)

- Ev (elektrische auto’s) verwacht wordt dat de helft verkoop van alle   
  verkochte wagens in 2020 elektrisch is.
 
lees verder in de brochure

Hoe kunnen architecten hun 
inkomsten verhogen t.o.v. 
hun branchegenoten?

Waarom zien wij een wedstrijd - 
 deelname niet als onderdeel 
van een businessplan?

Architecten kunnen betere 
energiekeuzes maken met 

HOCOTEC

PQP&P  (Pre Qualified Partners & Products)

Fabrikanten - installateurs - aannemers die door de jaren heen 
hun integriteit, kennis, goede trouw en service bewezen hebben, 
en honderden installaties tot een goed einde realiseerden.
Producten met een innovatief karakter die bijdragen aan het 
milieu.

lees verder in de brochure
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H O C O T E C
 
One Stop infobureau voor architecten en bouwfirma’s

Studies en info voor de bouwsector
* Stabiliteit - Epb - Ventilatie - VGM (veiligheid)

* LCOE (optimalisatie energie zonnestroom - batterijen - E-mobility

Iedere info aanvraag bij een PQP in deze brochure 
wordt beloond met 25€ korting op E Studie LCOE*

(* plaats hocotec@gmail.com in copie)
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Het is een zekerheid dat de Energieprijzen blijven stijgen, bepaalde bronnen 
spreken tot equivalent van 50Ct/kwh tegen 2050, daarom is eigen productie 
van energie zo belangrijk, mede door beslissing van het EU parlement eind 
juni 2018 dat alle eigen geproduceerde energie tegen 2026 belastingen & 
heffing vrij moet zijn en door de grote verliezen centraal geproduceerde 
energie 2,5 in plaats van eigen geproduceerde Pv stroom 1,1.

VREG: verwachte evolutie energieprijzen voor België

In de ontwerpfase, wordt gezien de impact van deze investeringen in de technische  
installaties, de besparingen van energieverbruik en de eigen productie ervan,  
gerekend  over de levensduur, belangrijk om ze reeds in deze fase te kennen (LCOE).

Of hoeveel herniewbare energie te produceren om E neutaal te worden? Om bijvoorbeeld de capaci-
teit en vermogen van benodigde batterijopslag te berekenen?
Deze LCOE-LCAE* geeft, in één oogopslag, een objectieve en neutralevoorstelling van de terugverdien-
tijd op basis van hernieuwbare energie bespaard of geproduceerd in plaats van enkel financiële rente 
berekening (ROI).

De opbrengst van slimme installatie zonnepanelen (LCOE-LCAE), ipv de verplichte 15kWh per m² voor 
het E-peil al of niet netgekoppeld, is de laatste 10 jaar, en voor de komende decennia, de beste beleg-
ging, interesse hoeveel dit kan opbrengen??

* LCOE = Levelized Cost Of Energy - LCAE = Levelized Cost of Avoided Energy

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

Jean Pierre BOHEZ - HOCOTEC

Indien verdere interesse bespreek uw project of vraag een prijsofferte studie, 
of extra vrijblijvende info bij: 

J.P. Bohez - T. 0474 31 00 46 of via hocotec@gmail

NIEUWE ENERGIEOPLOSSINGEN
IN DE BOUW

LYDIA PEETERS (minister van energie)

- De Vlaamse regering keurt de premie voor thuisbatterijen goed (22/05/2019). De premie zal 
  250 euro per Kwh bedragen met een maximum van 3200 euro per aansluitingspunt.  
  Voorlopig verkrijgbaar tot 2020. Deze premie is ten vroegste vanaf 1/08/2019 van kracht.

- Andere extra energieopslagmogelijkheid: in de zomer kan het overschot aan energie toege-
voegd worden aan de bodemcollecter van de warmtepomp. Zo verhoogd het rendement met 
30%.

Jean-Pierre BOHEZ
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HOCOTEC - PQP & P (Pre Qualified Partners & Products)

HOCOTEC : Jean-Pierre BOHEZ
Collectief Experts Hernieuwbare Energie
Machelendorp 2H
9870 Zulte
0474 31 00 46 – 
jp.bohez@hocotec.be 
www.hocotec.be

Studie en Offerte aanvraag:
Jean-Pierre BOHEZ - 0474 31 00 46  
Collectief : Ir en experts :
Wvb - Epb: Staf ;  
Epb - VC - vent.: Thijs, Rik, Guy
EPC: Jozef  
Stabiliteit: Pieter

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
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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 nodig, om dit 
in kaart te brengen aansluitend met onze unieke energiestudie.

Mieke Deurinck, hoofd van het VEA (vlaams energie agentschap), wist dan ook te vertellen op het laatste 
congres van PIXII dat daarom, samen met de vele aannames en diverse profielen energieverbruik, de EPB be-
rekening zich nog meer en quasi uitsluitend op de schil zal inzetten om te kunnen doelmatig standaardiseren 
en niet meer zozeer op energieberekeningen van de technische installaties.

Daarom aansluitend op Epb-verslag deze  
zeer exclusieve studie met calculator (ontwikkeld door JP Bohez)
die op basis van de warmteverliesberekening een preciese benadering 
brengt van de toekomstige energieverbruiken en toekomstige kosten. Het 
berekent in een nieuwbouw of renovatie volgens gekozen oplossing en 
opbrengsten van eigen zelfopgewekte energie, met in achtneming van de 
investeringen, over de levensduur van de installaties.
 
Bij een slimme keuze, in ieder geval de beste belegging in de laatste 10 jaar of komende decennia,  
al dan niet met terugdraaiende teller, vertrekkende van de beschikbare dakoppervlakte, dit in tegenstel-
ling tot alleen de verplichte minimum 15 Kwh/m² hernieuwbare energie om aan het S-peil te voldoen. 
De werking en verrassende resultaten zijn echter alleen te verduidelijken via een demo op PC (10 min).
Indien interesse, kom ik dit aan u voorstellen.

Voorbeeld Onafhankelijke Energie Studie  LCoE JP Bohez (op basis van warmteverliesberekening)

A. Wp Geo Verw + El 59 €/mnd alle invest. inbegr. (3x90m) Pv 10 Kwp (46m²) Eigenstroom 0,09€
B. Wp L/W Verw + El 90 €/mnd alle invest. inbegr. Pv 10 Kwp Eigenstroom 0,09 € p Trdt 15j
C. CV gas Verw + El 120 €/mnd alle invest. inbegr. Pv 4 Kwp Eigenstroom 0,21 € - 88% netafhankelijk
D. Fuel Cell (H2 Electrolyse + opslag) 185 €/mnd alle invest. inbegr. Pv 14,5 Kwp Volledige autonomie

Precieze Pv opbrengst tot op niveau straat en huisnummer en verbruik v/h gebouw per maand
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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 indien van toepassing van 
oppervlaktefunderingen, betonwerken 
(gewapend, niet-gewapend), de struc-
turele elementen van het dakgebinte, 
kolommen en liggers in beton of staal.

Contacteer :
ir. Pieter Vandenbroucke
T. 0499 81 57 17
pieter@mve.be

Ruben Therry - admin
T. 057 37 55 06
administratie@mve.be

MVE
ir. Pieter Vandenbroucke - zaakvoerder
Reningelstseweg 6
8970 Poperinge
T. 057 37 55 06
info@mve.be - www.mve.be

mailto:administratie%40mve.be?subject=
mailto:info%40mve.be?subject=Graag%20meer%20info%2C%20via%20de%20brochure%20van%20HOCOTECAC
http://www.mve.be
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HOCOTEC  Collectief:  een team members/experten “onder één dak“, met een 
centrale offerte en coördinatie door HOCOTEC, maken alle verplichte studies 
en specifiek energiestudies voor alle types bouwprojecten.

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 475 €  opmaken & doorsturen VEA  
5. Ventilatie Verslag 350 € - Luchtdichtheidstest A 350 €  (A+B)
6. Veiligheidscoördinatie, 495 € - 795 €  
7. Nauwkeurige warmteverliesberekening (Wvb) 295 €, NEN12381BN (ook sta-

vingsdocument WP) met diverse voorstellen (extra berek. koel vermogen 495 €)
8. Extra simulaties keuzes Isolatie - Wp - Epb - Wvb etc. 145 €
9. Onafhankelijke Energie Studie  LCoE JP Bohez 595 €  (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.

HOCOTEC Team
studies voor de bouwsector

Basis prijs totaal pakket : 
EPB - Startverklaring / eindverslag VEA, WVB / LCoE (steeds offerte volgens plan - max. 1 project) 

Ter gelegenheid van jubileum 10 jaar: 
éénmalige forfaitaire aanbieding: 995 €

Collectief HOCOTEC uitvoerder       vb Offerte
 Adres:  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: 
 Nieuwbouw woning geleven: 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 €
1.2 EPB berekening & indienen Start- en Eindverklaring met 
 veiligheidscoördinatie: xxx €
1.3 Ventilatieverslaggeving: xxx €
1.4 Stabiliteitsstudie: xxx €
totaal: XXXX € excl.btw

Energie prestatie en binnenklimaat van
gebouwen - EPB-rapport

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

EPB-aangifte - EPW-formulier

Verklaring van overdracht veiligheids-
dossier - ontwerp

Attest voorontwerp ventilatie
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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 voor grotere woningen. 

Uniek is dat de 3 basiscomponenten ook gebruikt worden 
om elkaars rendement te optimaliseren.  
Met een uitgekiend pakket aan accessoires kan de 
functionaliteit nog verder uitgebreid en gepersonaliseerd 
worden. 

ClimaSolar kan eveneens geïntegreerd worden in 
bestaande installaties op basis van een  
bodemwarmtepomp.

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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Michel de Paepe - voorzitter
Professor toegepaste thermodynami-
ca en warmteoverdracht 
Universiteit Gent 
https://www.ugent.be/ea/floheacom/en

Na vijftien jaar groeit 
Passiefhuis-Platform uit 
tot Pixii, Kennisplatform 
Energieneutraal Bouwen.

Vervolg NIEUWS 

D Wp (Warmtepompen) 

E Ev Mobility-Charging 

F H2 (Waterstof) 

D - Warmtepompsysteem kan 
voor  12,7 € per kWh. bij de 
geintegreerde aanpak vd wp met 
leidingen, 
geïsoleerde tanks, zout- en 
antivrieschemicaliën en  met 
eigen Stroom uit Pv en  in 10 a15 
j terugverdiend zijn. zie (LCAE) 
levelized cost of avoided  energy 
by Hocotec 
 
E-15 MEI, 2019  volgens een 
rapport van Bloomberg kunnen 
EV's tegen 2040 over de hele 
wereld meer dan de helft van de 
totale autoverkopen  en bussen 
voor hun rekening nemen  
(11% tegen 2025) Dalende kosten 
lithium-ionbatterij zullen de EV's 
goedkoper maken dan 
voertuigen op basis van interne 
verbrandingsmotoren tegen 
midden tot eind 2020, aldus het 
onderzoeksbureau. 
 
E- EV-laadnormen In de eerste 
jaren van massaproductie-EV's 
ontwikkelden zich ook 
laadnormen. en drong zich 
Standaardisatie op van 
laadprotocollen . 

Een DC-geschikt protocol bekend 
als CHAdeMO ging voor snellere 
laadcapaciteit. Er ontstond 
echter onzekerheid toen een 
andere standaard, CCS, werd 
geïntroduceerd, waarmee een 
schisma voor standaarden werd 
gecreëerd.  
 
De introductie van laadsystemen 
met meerdere standaarden door 
fabrikanten van laadstations 
hielp een deel van het debat te 
regelen. ABB maakte deel uit van 
die inspanning, nam alle open 
standaarden op in een enkel 
laadstation en zette ze overal ter 
wereld in. Deze oplossing bood 

een gemeenschappelijke aanpak 
voor de sector om verder te gaan 
en resulteerde al snel in meer 
investeringen in 
laadinfrastructuur. 
Deze snellaadnormen CCS-1 en 
CHAdeMO open standaarden 
zijn nu geformaliseerd in de 
meeste platformen voor 
voertuig- en laadproducten in 
Europa. & Noord-Amerika  
 
F -Terwijl de brandstofcel van 
HPV & Proton Motor 6.2 kW 
elektrisch en 5.5 kW  
thermisch vermogen produceert 
en met het batterijsysteem een 
meerfamilie woning  in 
zwiterland en Zweden volledig 
autonoom van energie voorziet Is 
er nu ook reeds een Sloveense 
glasfabriek die via een PV-
systeem met elektrolyse op de 
productie groene waterstof 
produceert en vervolgens wordt 
gemengd met aardgas om de 
ovens te verhitten.  
 
F - (H2) Wie claimt de uitvinding 
en wint de race Waterstof 
comerciele productie via Pv 
zonne energie met electrolyse 
aan +/- 2€/Kg competieve prijs 
tov de huidige kost via fossiele 
weg HUIDIGE SPELERS in 
competitie : 
1 Belgium KU Leuven hebben 
“de code voor betaalbare groene 
waterstof gekraakt”. Met 20 
zonnepanelen zou je een heel 
jaar lang ‘gratis’ op waterstof 
kunnen rijden. 160 kilo 
waterstof. Met een NEDC-
normverbruik van 1 kilo/100 km 
waterstof doen de Mirai en de 
Nexo daarmee dus 16.000 
kilometer. 
2.US BERCKELEY university 
OCTOBER 31, 2018, hebben 
wetenschappers een hybride 
apparaat ontwikkeld dat kan 
Elektriciteit en waterstof 
produceren uit één cel 
3.Australia QUT (Queensland 
University of Technology) 
DECEMBER 10, 2018  
Professor Anthony O'Mullane en 

promovendus Ummul Sultana 
hebben de efficiëntie 
aangetoond van een kobalt-
nikkel-goudsysteem voor de 
elektrochemische productie van 
waterstof, dat dure, momenteel 
gebruikte materialen zou kunnen 
vervangen. 
4.Japanse wetenschappers 
hebben  de economische 
haalbaarheid van batterij-
ondersteunde, goedkope 
waterstofproductie van zonne-
energie aangetoond. 
De wetenschappers beweren dat 
hun systeem dat er waterstof kan 
worden geproduceerd voor $ 
0,15-0,25 per kubieke meter  
 
F- Alstom's waterstoftrein is 
momenteel in proefbedrijf in 
Canada en zal op grote schaal 
worden gebruikt op verschillende 
regionale lijnen vanaf 2021 
 
Mariestad Denemarken 
investeert 1,43 milj € in PV-
installatie om een gestage 
productie van waterstof te 
garanderen met lithium-nikkel-
mangaan-kobaltoxide (NMC) 
batterijopslag systeem van 
Samsung SDI, met 154 kWh 
de zonne-energie wordt eerst in 
de batterij opgeslagen. Als de 
laadtoestand 80% van de 
capaciteit bedraagt, start de 
productie van waterstof. Dit 
stopt opnieuw wanneer de 
batterijlading tot 30% daalt. 
Het geproduceerde gas wordt 
opgeslagen aan 700 bar in een 
tank, wat overeenkomt met een 
opslagcapaciteit van 700 kg. De 
jaarlijkse productie van waterstof 
door het PV-systeem komt op 
+/- 40 ton 
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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 
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D Wp (Warmtepompen) 

E Ev Mobility-Charging 

F H2 (Waterstof) 

D - Warmtepompsysteem kan 
voor  12,7 € per kWh. bij de 
geintegreerde aanpak vd wp met 
leidingen, 
geïsoleerde tanks, zout- en 
antivrieschemicaliën en  met 
eigen Stroom uit Pv en  in 10 a15 
j terugverdiend zijn. zie (LCAE) 
levelized cost of avoided  energy 
by Hocotec 
 
E-15 MEI, 2019  volgens een 
rapport van Bloomberg kunnen 
EV's tegen 2040 over de hele 
wereld meer dan de helft van de 
totale autoverkopen  en bussen 
voor hun rekening nemen  
(11% tegen 2025) Dalende kosten 
lithium-ionbatterij zullen de EV's 
goedkoper maken dan 
voertuigen op basis van interne 
verbrandingsmotoren tegen 
midden tot eind 2020, aldus het 
onderzoeksbureau. 
 
E- EV-laadnormen In de eerste 
jaren van massaproductie-EV's 
ontwikkelden zich ook 
laadnormen. en drong zich 
Standaardisatie op van 
laadprotocollen . 

Een DC-geschikt protocol bekend 
als CHAdeMO ging voor snellere 
laadcapaciteit. Er ontstond 
echter onzekerheid toen een 
andere standaard, CCS, werd 
geïntroduceerd, waarmee een 
schisma voor standaarden werd 
gecreëerd.  
 
De introductie van laadsystemen 
met meerdere standaarden door 
fabrikanten van laadstations 
hielp een deel van het debat te 
regelen. ABB maakte deel uit van 
die inspanning, nam alle open 
standaarden op in een enkel 
laadstation en zette ze overal ter 
wereld in. Deze oplossing bood 

een gemeenschappelijke aanpak 
voor de sector om verder te gaan 
en resulteerde al snel in meer 
investeringen in 
laadinfrastructuur. 
Deze snellaadnormen CCS-1 en 
CHAdeMO open standaarden 
zijn nu geformaliseerd in de 
meeste platformen voor 
voertuig- en laadproducten in 
Europa. & Noord-Amerika  
 
F -Terwijl de brandstofcel van 
HPV & Proton Motor 6.2 kW 
elektrisch en 5.5 kW  
thermisch vermogen produceert 
en met het batterijsysteem een 
meerfamilie woning  in 
zwiterland en Zweden volledig 
autonoom van energie voorziet Is 
er nu ook reeds een Sloveense 
glasfabriek die via een PV-
systeem met elektrolyse op de 
productie groene waterstof 
produceert en vervolgens wordt 
gemengd met aardgas om de 
ovens te verhitten.en  
 
F - (H2) Wie claimt de uitvinding 
en wint de race Waterstof 
comerciele productie via Pv 
zonne energie met electrolyse 
aan +/- 2€/Kg competieve prijs 
tov de huidige kost via fossiele 
weg                         HUIDIGE 
SPELERS in competitie : 
1 Belgium KU Leuven hebben 
“de code voor betaalbare groene 
waterstof gekraakt”. Met 20 
zonnepanelen zou je een heel 
jaar lang ‘gratis’ op waterstof 
kunnen rijden. 160 kilo 
waterstof. Met een NEDC-
normverbruik van 1 kilo/100 km 
waterstof doen de Mirai en de 
Nexo daarmee dus 16.000 
kilometer. 
2.US BERCKELEY university 
OCTOBER 31, 2018, hebben 
wetenschappers een hybride 
apparaat ontwikkeld dat kan 
Elektriciteit en waterstof 
produceren uit één cel 
3.Australia QUT (Queensland 
University of Technology) 
DECEMBER 10, 2018  
Professor Anthony O'Mullane en 

promovendus Ummul Sultana 
hebben de efficiëntie 
aangetoond van een kobalt-
nikkel-goudsysteem voor de 
elektrochemische productie van 
waterstof, dat dure, momenteel 
gebruikte materialen zou kunnen 
vervangen. 
4.Japanse wetenschappers 
hebben  de economische 
haalbaarheid van batterij-
ondersteunde, goedkope 
waterstofproductie van zonne-
energie aangetoond. 
De wetenschappers beweren dat 
hun systeem dat er waterstof kan 
worden geproduceerd voor $ 
0,15-0,25 per kubieke meter  
 
F- Alstom's waterstoftrein is 
momenteel in proefbedrijf in 
Canada en zal op grote schaal 
worden gebruikt op verschillende 
regionale lijnen vanaf 2021 
 
Mariestad Denemarken 
investeert 1,43 milj € in PV-
installatie om een gestage 
productie van waterstof te 
garanderen met lithium-nikkel-
mangaan-kobaltoxide (NMC) 
batterijopslag systeem van 
Samsung SDI, met  van 154 kWh 
de zonne-energie wordt eerst in 
de batterij opgeslagen. Als de 
laadtoestand 80% van de 
capaciteit bedraagt, start de 
productie van waterstof. Dit 
stopt opnieuw wanneer de 
batterijlading tot 30% daalt. 
Het geproduceerde gas wordt 
opgeslagen aan 700 bar in een 
tank, wat overeenkomt met een 
opslagcapaciteit van 700 kg. De 
jaarlijkse productie van waterstof 
door het PV-systeem komt op 
+/- 40 ton 
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Super Efficiënt & accuraat Pv  & 
Warmtepomp installer 
Offerte binnen 24 u  
Diverse soorten Pv panelen en 
omvormers  
Honderden referenties  Privaat & 
Bedrijven

Contacteer:
ing. Tom Vanneste Zkv   
0494 383 088
tom@atom-solar.be  
Timothy  Pv Expert  09 278 00 00 
info@atom-solar.be 
www.atom-solar.be 

ATOM BVBA  
Zaakvoerder 
ing. Tom Vanneste
Lindestraat 104 – 9090 Melle 
Tel:09 278 00 00 
www.atom-solar.be 
info@atom-solar.be 

Financieel overzicht: “Zonnepanelen geplaatst vanaf 2021”

Wat zijn de voordelen van zonnepanelen

Btw verlegd conform artikel 138, lid 1, Richtlijn 2006/112. Recyclagebijdrage reeds inbegrepen.

Digitale meter (+ batterij)

Digitale meter

Traditionele meter

=  13780 kWhPV opbrengst

Een traditioneel gezin zal slechts 30% van zijn eigen opgewekte 
energie zelf gebruiken. De overige opgewekte 70% vloeit naar het net.  

Een batterij kan het eigen verbruik opkrikken tot 70%! Dit kan door 
overdag energie op te slaan en dan ’s avonds opnieuw te gebruiken.

+ 13780 kWh 0,28 €/kWhx = 3780,00 €+

726,42 €-Prosumententarief

3.053,58 €

Jaarlijkse besparing

+ 4134 kWh 0,28 1134,00 €

=

Opbrengst PV

+ 9646 kWh 0,10 973,04 €

€/kWhx = +30% eigen verbruik

70% injectie net €/kWhx = +

2.107,04 €

+ 9646 kWh 0,28 2646,00 €

+ 4134 kWh 0,10 433,04 €

€/kWhx = +70% eigen verbruik

30% injectie net
€/kWhx = +

3.079,04 €

De netbeheerder wil met de slimme meter de overbelasting van het net tegengaan en gezinnen gaan belonen die 
verstandiger met hun eigen opgewekte energie omgaan. Zo kan je met een batterij zelfs een hogere winst halen 
als met het “terugdraaiende effect”. 

Gezinnen zullen binnen een paar jaar, als de prijzen van batterijen verder gedaald zijn, zelf het initiatief in handen 
nemen om een batterij te plaatsen en het terugdraaiende effect af te schaffen. Bereidt je installatie dus nu al voor 
op de toekomst!

Overzicht 1 dag opbrengst (zonder batterij)

!

Voordelen van zonnepanelen.
Financieel resultaat Pv installatie al dan niet met batterijen terug-

draaiende teller (15 jaar) of digitale teller (vanaf 2021).

- 10 -
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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

Totaaloplossingen voor
een gezond, comfortabel en

energiezuinig binnenklimaat

Itho Daalderop staat voor innovatieve producten en 
systemen, die een bijdragen leveren aan een com-
fortabel, gezond en energiezuinig binnenklimaat.
Samen zorgen onze producten voor totaalsystemen 
die energieneutraal wonen – volgens de ambitieu-
ze klimaateisen van morgen – vandaag al mogelijk 
maken. 
We streven er naar om mensen aangenamer én 
duurzamer te laten wonen, werken en leven – met 
een innovatie assortiment systemen dat bestaat uit 
verwarmings-, sanitairwater-, ventilatie- en  
regeltechniekoplossingen.

Climate for life

Iedereen wordt gestimuleerd om onze energiebron-
nen anders, bewuster, langduriger én duurzamer 
te (her) gebruiken en vaker zelf op te wekken. Dat 
geldt voor de consument, maar ook voor installa-
teurs, woningbouwers, projectontwikkelaars,  
overheden en andere participanten in de woning-
bouw.

De combinatie van een comfortabel, gezond, duurzaam en 
betaalbaar binnenklimaat met een lager – of zelfs geen – 
energieverbruik is onze focus, onze uitdaging.
Dit alles komt samen in onze slogan: Climate for life.

Voor elke woning de juiste totaaloplossing 

Betaalbare energie-efficiënte totaalconcepten met  
vooruitstrevende verwarmings-en ventilatietechnologie 
zijn wat ons betreft dé basis voor een duurzamer Belgisch 
woningbestand. Met bewezen bouwstenen als  
warmtepompen voor verwarming, koeling en warm water, 
vraaggestuurde D-ventilatie voor een gezond,  
gecontroleerd en constant gemonitord binnenklimaat, kan 
voor elke woning de juiste, op maat gemaakte  
totaaloplossing worden samengesteld.
Bovendien kunt u steeds rekenen op onze befaamde 
service en garantie. Of bent u op zoek naar flexibele 
totaaloplossingen zoals een “as a service” concept met 
prestatiegaranties? Slim samenwerken met alle partners in 
het bouwproces en het centraal stellen van de wensen en 
eisen van bewoners vormen onze sleutel tot succes.

Wilt u meer weten over onze oplossingen op het gebied 
van ventilatie-, regeltechniek-, verwarming en warm water 
toepassingen?

Kijk dan op www.ithodaalderop.be.
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GREENROCK Energy Management 
Systeem (EMS)

Contacteer :
Bart Bossyns
Tel. 0494 66 81 66
b.bossyns@bluesky-energy.eu

Bluesky Energy
Bart Bossyns 
General Manager Benelux
Koffiestraat 25 - 9270 Kalken (Laarne)
Tel. 09 391 36 72
www.bluesky-energy.eu/greenrock-nl
b.bossyns@bluesky-energy.eu

Groene energie vereist groene batterijen 
‘s Werelds veiligste en milieuvriendelijkste elektrische energieopslag voor uw huis

Wij bieden ’s werelds veiligste en milieuvriendelijkste zoutwater batterij. De gepatenteerde Aqueous 
Ion Exchange Battery (AIB™) heeft zich reeds bewezen in duizenden systemen. De batterijen zijn 
een gesloten energieopslag systeem gebaseerd op het zoutwater elektrolyt.

Voordelen & Hoofdpunten van de zoutwater technologie

• Veilig tegen vandalisme
• 
• Groot temperatuursbereik van -5°C tot 

+50°C
• 
• Geen aparte of bijkomende voorschrif-

ten nodig (zoals airconditioning)
• 
• Transport als ongevaarlijke goederen – 

geen ADR verreist

• Milieuvriendelijk zoutwater elektrolyt
• 
• Gemaakt uit veel voorkomende, niet 

toxische materialen
• 
• Volledig veilig om aan te raken
• 
• 100% diepe ontlading
• 
• Overladen is niet mogelijk
• 
• Lange levensduur, ook in dagelijkse 

diepe of langdurige deelse ontlading

• De veiligste en meest milieuvriendelijke 
energieopslag

• 
• Niet-ontvlambare cellen – niet-explosief
• 
• Volledig onderhoudsvrij
• 
• Volledig klaar om aan te sluiten plug & 

play systeem
• 
• Geen toxische materialen

- 12 -



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

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
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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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De Hoeve Multipower is specialist in 
mobiele energiesystemen die geschikt 
zijn voor diverse toepassingen, zoals 
landbouw/scheepvaart/industrie/auto-
motive, en biedt u diverse oplossingen 
voor uw mobiele DC- of AC-energievoor-
ziening.

Contacteer
Eddy Van de Perre
verantwoordelijke energiesystemen
eddy@de-hoeve.nl

De Hoeve Multipower
Prof. Eykmanweg 27
5144 ND Waalwijk - Nederland
Tel: +31(0)416 693 155
www.de-hoeve.nl
info@de-hoeve.nl

De Hoeve Multipower is specialist in vaste en mobiele energiesystemen die geschikt zijn voor diverse toepassingen, zoals landbouw/
scheepsvaart/industrie/partikuliere woningen/automotive, en biedt u diverse oplossingen voor uw DC- of AC-energievoorziening.
Onze doelstelling is om in samenwerking met onze dealers en met onze kwaliteitsproducten in diverse markten, zoals mobiel en stand-al-
one energiesystemen te leveren van een kwaliteitsniveau dat ver boven het gemiddelde staat. “Value for Money”
Service en bereikbaar vanuit het “ouderwetse” model door gewoon de telefoon te nemen en een doorschakeling voor de avond en week-
enden voor het beantwoorden van uw vragen.
Het importeren en distribueren van kwaliteitsproducten met een juiste prijsverhouding.

DE HOEVE MULTIPOWER BV – T: 0031 416 693 155  - info@de-hoeve.nl                                                               
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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

Sandwich- en ECOpanelen

Onze sandwich en ECO dakpanelen zijn licht in gewicht met een hoogwaardige isolatiekern uit PIR-
schuim. De sandwichpanelen zijn aan beide zijden voorzien van sendzimir voorverzinkt staal.  
De ECOpanelen aan de onderzijde in aluminium stucco. 

Voor beiden geldt volgende:
- dikte in 30, 60 en 100mm steeds in stock (andere diktes via productie)
- nuttige breedte van 1000mm

Geschikt voor daken in landbouwsector, privaat en industrie.

Profiel- en wandpanelen
  

Stalen profielplaten zijn uitermate geschikt voor dakbedekkingen alsook gevel- en wandbekledingen. 
In tegenstelling tot andere bedekkingen zijn de stalen profielplaten eenvoudiger te monteren.

Wandpanelen zijn een populaire keuze als gevelbekleding bij zowel industriegebouwen, agrarische 
sector als woningen. Een paneel bestaat uit twee stalen platen met daartussen een hoogwaardge 
kern uit PIR-schuim. De panelen zijn in een zeer uitgebreid gamma van standaard RAL-kleuren te 
verkrijgen alsook kleuren op aanvraag. 
De panelen kunnen geleverd worden met verborgen of zichtbare bevestiging. Alle afwerkingsbeno-
digdheden zijn uit stock verkrijgbaar.

Steeldeck en dakpanplaten

De Steeldeck warmdakplaten zijn dragende platen voor geïsoleerde daken waarmee grote overspan-
ningen mogelijk zijn.
Een duurzaam en kwalitatief hoogwaardig product dat geproduceerd wordt in verschillende profie-
len.De warmdakplaten zijn gemakkelijk te verwerken. Functionele oplossingen op het gebied van 
brandveiligheid, thermische isolatie of geluidsisolatie kunnen worden gerealiseerd.

Dakpanlaten zijn kunstmatige prefab dakplaten die de uitstraling hebben van klassieke dakpannen. 
Ze worden vooral gebruikt bij woningen, schuren, garages, boerderijen,…
De platen zijn gemaakt van staal en kunnen met of zonder isolatie geleverd worden.  
Verschillende kleuren zijn mogelijk.

Asbest, niet zo best!
sanering van hechtgebonden asbest
Een versneld asbestafbouwbeleid streeft naar een versnelling in de afbouw van alle 
risicovolle 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
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