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Op 1 januari 2021 is de Vlaamse Regering gestart met een nieuw 
renovatiebeleid. De komende jaren wil ze op kruissnelheid geraken 
richting 95.000 grondig energetische renovaties per jaar, tegenover 
60.000 in 2020. Daarvoor heeft energieminister Zuhal Demir onge-
veer 300 miljoen euro vrijgemaakt. Dat is meer dan ooit tevoren.

Voor de isolatie van een vloer, een kelderplafond en een buitenmuur 
in de spouw of langs de binnenkant, geeft netbeheerder Fluvius 
dezelfde premie als in 2020. Isoleer je je buitenmuur langs de buiten-
kant of laat je hoogrendementsglas plaatsen? Dan kan je dit jaar  
rekenen op een verdubbelde bijdrage: van 15 naar 30 euro per m²  
voor buitenmuurisolatie, en van 8 naar 16 euro per m² voor hoog-
rendementsglas. Ook nieuw is een supplement van 8 euro wanneer 
er bij de dak- of buitenmuurisolatie asbest verwijderd moet worden. 
Bij gelijktijdige asbestverwijdering gaat de premie voor buitenmuur-
isolatie naar 38 euro, en voor dakisolatie naar 12 euro. 

De steunmaatregelen voor een warmtepomp, warmtepompboiler of 
zonneboiler blijven van kracht, al zijn de voorwaarden iets strenger 
geworden. Overweeg je om zonnepanelen te leggen? Wie dit jaar 
nieuwe zonnepanelen in dienst neemt, ontvangt een premie van 
maximaal 1.500 euro. 

En er is meer. Wie vanaf 1 januari 2021 een niet-energiezuinig huis of 
appartement koopt, kan voor de energetische renovatie ervan gratis 
tot 60.000 euro lenen, bovenop de hypothecaire lening. Erf of krijg  
je een woning via een schenking? Klop voor de BENOvatiewerken  
bij je lokale Energiehuis aan voor een renteloze Energielening+.

Ook nieuw is dat al wie al eigenaar is van een huis of appartement 
met een slechte energieprestatie, en binnen een periode van 5 jaar 
via een nieuw epc aantoont dat de energiescore aanzienlijk is ver-
beterd, in aanmerking komt voor een epc-labelpremie. Eigenaars van 
een niet-energiezuinig huis of appartement kunnen zo respectievelijk 
tot 5.000 en 3.750 euro ontvangen.

Het renovatiekrediet en alle premies zijn bovendien combineerbaar. 
Je kan dus een renovatiekrediet of een Energielening+ tot 60.000 
euro krijgen, en daarbovenop een epc-labelpremie van 5.000 euro 
én alle individuele premies van Fluvius. 

2021 is kortom hét jaar om je huis of appartement energetisch te 
BENOveren. Nooit eerder zijn er voor energiebesparend renoveren 
zoveel steunmaatregelen geweest. Nooit eerder voorzag de Vlaamse 
overheid zoveel nieuwe en verhoogde premies voor een lagere  
energiefactuur, een gezondere woning en minder CO2-uitstoot. 

Waar wacht je nog op? 

BENOveren is  
geld incasseren



Bel-etage met 
magazijn wordt 
energiezuinige 
woning met tuin & 
persoonlijkheid
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W
aar zich nu de tuin en een deel van  
de leefruimte bevinden, huisde vroeger 
een magazijn. De berging op de eerste 
verdieping is een echte ‘badkamer’  

geworden. En waar vandaag een bureau is onder-
gebracht, zaten de vorige bewoners tv te kijken.  
De structuur en de ziel van het pand hebben Layla 
en haar man Thijs zoveel mogelijk ongemoeid  
gelaten, maar tijdens de grondig energetische  
renovatie hebben ze de invulling van de ruimtes  
flink dooreen geschud en met enkele slimme  
ingrepen een eigen look gegeven. ⊲
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Bestaande structuur als leidraad 

De architect wist met minimale ingrepen in de  
structuur de beperkingen van het pand om te buigen  
in een aangename woonst met respect voor de 
historiek van het gebouw. “Dat vond ik een heel 
belangrijk uitgangspunt bij het ontwerp: dat de ziel 
en de structuur van het gebouw zichtbaar bleven. 
Zowel buiten als binnen.”

De afwezigheid van een tuin losten Layla en Thijs 
op door het magazijn grotendeels af te breken, maar 
een driehoekig gedeelte van de dakstructuur intact 
te laten. Dat doet nu dienst als overdekte buiten-
ruimte met passerelle. “Zeker in tijden van corona 
is dit een heel leuke plek om te vertoeven: beschut 
voor de regen en de zon. Later willen we hier 
klimplanten tegenaan laten groeien. Op de eerste 
verdieping hebben we een klein stukje dakterras  
behouden. Dat willen we vol planten zetten, zodat 
we kunnen slapen en baden met zicht op een  
groene oase.”

Oorspronkelijk was het gebouwd voor een hande-
laar in kant. Daarna werd het de woonst en praktijk 
van een orthopedist. Nog later kwam het in handen 
van een gezin met twee kinderen. En toen de laatste 
eigenaars een dagje ouder werden en introkken in 
een appartement, kwam het opnieuw op de markt. 

Toen Layla Lavens en Thijs Dely het pand kochten, 
was de gelijkvloerse verdieping volledig ingepalmd 
door een dubbele garage, een gang, een wc, een 
klein en een groot bureau, en daarachter een  
opslagplaats. Een tuin was er niet, het terrein was 
tot achteraan volgebouwd. Wel hadden de vroegere 
bewoners op de eerste verdieping — behalve een 
berging, een toilet en een open leefruimte met 
keuken — een groot dakterras ingericht, boven de 
magazijnruimte. De tweede verdieping telde drie 
slaapkamers, een badkamer met bad en toilet, en 
een berging met een trap naar de zolder. Ruimte zat 
dus, doch de technieken waren aan vernieuwing toe, 
en de indeling van het gebouw en de afwezigheid 
van een tuin zorgden ervoor dat niet veel mensen 
stonden te springen om eigenaar te worden. Maar 
dat was buiten de inventiviteit van Layla gerekend. 
Als architect zag ze de mogelijkheden om de 
leeffuncties naar beneden te brengen, een tuin te 
creëren en het pand de unieke sfeer te verlenen 
die het nu uitstraalt: een mix van authenticiteit en 
persoonlijkheid.

“Veel kopers waren afgeschrikt door het vele werk, 
maar wij zagen vooral de vele mogelijkheden”, 
vertelt ze. “Wat ons aansprak waren de ligging, in de 
Gentse stadsrand. De oriëntatie, met een garage en 
de inkom op het noorden. De relatief grote vrijheid 
qua ontwerp, aangezien de gelijkvloerse verdieping 
grotendeels magazijn was. En het feit dat het om een 
bel-etage ging, waardoor we tijdens de verbouwing 
in het huis konden wonen. Ook de voorgevel met 
de grote erker was voor ons een aantrekkingspunt, 
samen met de charme van de parketvloer en het 
houtsnijwerk op de kastfronten en radiatorpanelen 
in de vroegere living, nu mijn bureau.” 
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Binnenin het gebouw zijn ofwel de muren overeind 
gebleven, ofwel is hun voormalige positie af te lezen 
in het plafond. “Onze huidige achtermuur was een 
dragende binnenmuur in het magazijn. Zo is de 
diepte van onze woning bepaald. Door de doorgang 
licht op te metselen, hebben we daar nu een zitraam 
dat uitziet op onze tuin, die we hebben opgevat als 
bloembakken in de originele vloer. 

‘Verkamering’, — dat je de vroegere ruimtes kan 
blijven zien —, is iets wat ik bij een renovatie heel 
belangrijk vind. Op de eerste verdieping bevonden 
zich vroeger een kleine inkom, een toilet, en daar-
naast een berging. Wat hebben wij gedaan? Het 
niet-dragende muurtje van het toilet afgebroken en 
wat verplaatst. Zo kon de berging onze badkamer 
worden, met enkel plaats voor een bad. En waar 
vroeger het toilet was, is er een volledig betegelde 
douchekamer ingericht. We hebben nu dus een 
‘echte’ badkamer en een ‘echte’ douchekamer.” 

“Of kijk hier eens”, wijst ze, wanneer we in de inkom-
sas van de woning staan. “De garage was acht 
meter diep. We hebben die ingekort, en een nieuwe 
deuropening gemaakt voor een toiletruimte. In het 
plafond is de betonstructuur zichtbaar gebleven.”
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Sterk ruimtelijk gevoel

Hoewel de woning diep is, oogt ze niet donker.  
Dat komt door de beglaasde voor- en tussendeur en 
door de ruime, naar het zuiden gerichte raampartij in 
de achtergevel. 

Het sterk ruimtelijke gevoel heeft de leefruimte te 
danken aan het open grondplan, het niveauverschil, 
en de grote vrije hoogte boven de zithoek en de eet-
tafel. “Met de hulp van vrienden hebben we de hele 
gelijkvloerse verdieping uitgegraven om de riolering 
te vernieuwen en te kunnen isoleren. In de zithoek 
en de eethoek zijn we tot 65 cm gegaan, nog 30 cm 
dieper dan in het keukengedeelte. Zo lijkt er een 
zitput te zijn gecreëerd. Als je bij het binnenkomen 
de zithoek ziet, krijg je als bezoeker direct een goed 
gevoel. En als je beneden in de zitput zit, word je 
geprikkeld door wie binnenkomt. Dat vind ik een 
interessante connectie: zien en gezien worden.”

Over de 10 centimeter dikke gepolierde betonvloer 
was weinig discussie. “Polybeton is een ideale ge-
leider voor vloerverwarming, en tegelijk is het een 
materiaal dat prima aansluit bij het magazijnidee.” 
Onder de gepolierde beton bevinden zich een nieuwe 
funderingsplaat en 10 cm gespoten pur-isolatie. 

" We vonden het belangrijk om op lange  
termijn te denken en onze renovatie  
ook op energetisch vlak grondig aan  
te pakken."
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E60 als streefdoel

Het epb-eindrapport moet nog worden ingediend, 
maar Layla en Thijs hebben gestreefd naar een 
E-peil van 60. “We vonden het belangrijk om op
lange termijn te denken en onze renovatie ook op
energetisch vlak grondig aan te pakken. Voor een
architect geeft dat enkele beperkingen, maar min-
stens evenveel uitdagingen. Het doet je verder den-
ken dan wat standaard is. Zo hebben we de positie
van de keuken afgestemd op die van de badkamer
op de verdieping, zodat ze op één lijn zitten onder
de gascondensatieketel op zolder.”

De vorige eigenaars hadden het schrijnwerk op 
diverse tijdstippen al eens vervangen, maar het  
dubbel glas was oud, en er was zelfs nog één 
venster met enkel glas. “Aan de straatkant zijn de 
openingen behouden, omdat we de gevel mooi 
vinden. We hebben wel een nieuwe garagepoort en 
nieuwe ramen gestoken. In het raam in de living zit 
er, gezien de oriëntatie, zonwerend glas. En in de 
tuin staat een boom die kaal is in de winter, maar 
wel bladeren heeft in de zomer en dan zorgt voor 
wat schaduw. Op de eerste en tweede verdieping 
achteraan hangen er screens.” 

Ook de daken werden onder handen genomen.  
“Het platte dak was nog goed waterdicht, maar  
omdat er via een dak veel warmte verloren kan 
gaan, hebben we het laten isoleren met 16 cm pur. 
Het hellende dak is geïsoleerd met 22 cm minerale 
wol. Dat hebben we zelf gedaan. In de plaats van  
asbestleien liggen er nu keramische pannen,  
zodat we zonder enig risico regenwater kunnen 
recupereren.” 

Voor de verwarming koos het koppel voor de 
combinatie van een gascondensatieketel en zonne-
panelen die elektriciteit opwekken. “Ik heb veel 
onderzoek gedaan en dat was op dat moment voor 
ons de beste keuze qua prijs-kwaliteitverhouding. 
Op de gelijkvloerse verdieping ligt vloerverwarming. 
In mijn bureau hebben we de gietijzeren radiatoren 
behouden, omwille van de charme. De badkamers 
worden verwarmd met een elektrische radiator, 
zodat we direct warmte hebben. En in de keuken 
hebben we een kleine elektrische boiler geïnstal-
leerd. Misschien een leuk weetje is de plaatsing van 
onze zonnepanelen. Als je vanuit de tuin naar boven 
kijkt, zie je ze niet. Het lijkt alsof we daar een plat 
dak hebben. Maar de panelen liggen wel degelijk op 
een hellend dak, verborgen achter een bakgoot van 
ruim een meter breed.”
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La vie en rose 

In de leefruimte trekt het royale keukeneiland de 
aandacht. “We koken alle twee heel graag, en in het 
appartement waar we vroeger woonden, hadden we 
dat ook, zo’n eiland. En we merkten, als we aan het 
koken waren, dat onze vrienden er heel vaak rond 
stonden. Dat vonden we leuk.” Door het niveau-
verschil in de vloer heeft het eiland aan de kant  
van de keuken een werkbladhoogte, en doet het  
aan de andere zijde dienst als buffetkast.

De keuken combineert een inox werkblad met note-
laar op zwarte mdf en enkele fronten in een heel 
licht roze. “Notelaar en inox hebben een bepaalde 
mannelijkheid, en dat roze — hetzelfde roze als het 
tapijt in de zit hoek — zorgt voor warmte en vrouwe-
lijkheid.” Er is nog een reden: Thijs is kleurenblind. 

Volg ook jouw ideale 
BENOvatietraject

Je huis is aan vernieuwing toe? Doe het dan  
ineens goed, en BENOveer in plaats van ‘gewoon’ 
te reno veren. 

Door slim en doordacht te werk te gaan, verlaagt  
je energie factuur, verhoogt je wooncomfort, krijgt 
je woning meer waarde en bewijs je ook het milieu  
een grote dienst. Maar wat betekent BENOveren  
in de praktijk? Hoe doe je het, en waarop moet je  
vooral letten?

Op www.mijnBENOvatie.be vind je voor elke 
BENOvatiestap een schat aan informatie,  
concrete oplossingen, premie-updates en  
financieringsadvies.

“Veel tinten grijs en wit zijn voor hem lichtblauw of 
roze. Of gewoon geen mooie kleur. Terwijl zeer licht 
roze in zijn ogen een mooi grijs is. Dat heeft ook een 
rol gespeeld bij het vervangen van het schrijnwerk. 
Waar nu mijn home office is, wilden we een kleur die 
aansloot bij de wit geglazuurde tegel van de voor-
gevel. Uiteindelijk is dat geanodiseerd aluminium 
naturel geworden. De opengaande delen zijn in het 
donkergroen, zodat de stijlen er slanker uitzien, en 
het originele ritme van de ramen behouden blijft.” 

De sfeer van de voormalige living, met zijn fraaie 
vloer en charmant houtsnijwerk, is eveneens 
bewaard gebleven. Alleen staat er nu een kast op 
de plaats van de sierschouw. Ook tal van originele 
elementen werden respectvol gereanimeerd: de 
trappen, de gietijzeren radiatoren, de bevallige plin-
ten en stijldeuren… Het gouden randje op de deuren 
vonden Layla en Thijs wat gedateerd en hebben ze 
wit geschilderd. Authenticiteit met een eigentijdse, 
persoonlijke toets. Het totaalplaatje klopt. 

https://www.mijnbenovatie.be/?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine


In 2021 geeft de Vlaamse overheid — via netbeheerder Fluvius — nog meer 
én hogere premies dan in 2020. Dit jaar is er eveneens een steunmaatregel 
voor PV-panelen, de premie voor hoogrendementsbeglazing en buitenmuur-
isolatie aan de buitenzijde verdubbelt, en bij asbestverwijdering verhoogt ook 
de premie voor dakisolatie en buitenmuurisolatie. Behalve deze premies van 
Fluvius zijn er nog tal van andere tegemoetkomingen waarmee je je voordeel 
kan doen. Een overzicht. 

In 2021
nog meer én hogere  

BENOvatiepremies dan  
in 2020
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1. Individuele premies

Een eerste reeks premies kan je aan-
vragen bij de Vlaamse netbeheerder 
Fluvius, het bedrijf dat is ontstaan uit  
de fusie van Eandis en Infrax. 

Om hiervoor in aanmerking te komen, 
moeten alle werken worden uitgevoerd 
door aannemers – sinds 1 januari 2021 
is er geen premie meer voor dakisolatie 
door doe-het-zelvers – én moeten 
daarvoor de juiste materialen worden 
gebruikt. Voor bijvoorbeeld een premie  
voor vloerisolatie moet de isolatie een 
Rd-waarde (die de warmteweerstand  
weergeeft) hebben van minstens 
2,0 m² K/W. Dit betekent dat de isolatie 
bij een tem peratuurverschil van 1 graad 

Kelvin 2 watt per vierkante meter tegen-
houdt. Hoe groter R, hoe groter de weer-
stand die de warmtedoorgang onder-
vindt en hoe beter het materiaal isoleert.

Voor eindfacturen vanaf 2021 zijn dit 
jaar de premies voor hoogrendements-
beglazing en voor het isoleren van de  
buitenmuur aan de buitenzijde (‘buiten-
muur isolatie’) verhoogd. De basispremie 
voor isolerende beglazing verdubbelt 
van 8 naar 16 euro per m². De basispre-
mie voor muurisolatie aan de buitenzijde 
verdubbelt van 15 naar 30 euro per m². 

Ook nieuw in 2021 is een maatregel  
om Vlaanderen versneld asbestvrij te 

maken. Bij het isoleren van het dak of 
van de buitenmuur aan de buitenzijde 
krijg je bovenop de isolatiepremie een  
forfaitaire premie van 8 euro per m² 
wanneer gelijktijdig asbestleien, een 
asbesthoudend onderdak of asbest-
houdende gevelbekleding worden 
weggehaald. Het asbest moet worden 
verwijderd door een aannemer, en  
worden afgevoerd volgens strikte  
regels bepaald door OVAM en de  
Codex Welzijn op het werk. Bovendien 
moet aan de hand van de zonnekaart 
worden nagegaan of er een zonnedak 
kan worden geplaatst, ofwel moet 
worden aangetoond dat er al een zonne-
boiler of een PV-installatie aanwezig is. 

Energiepremies via netbeheerder Fluvius

Voor welke investeringen? 

+ Het laten plaatsen van dak- of zoldervloerisolatie met  
een Rd-waarde van minstens 4,5 m²K/W: 4 euro/m².  
Bij gelijk tijdige asbestverwijdering wordt dit bedrag  
met 8 euro/m² verhoogd tot 12 euro/m².

+ Het laten plaatsen van vloer- of kelderplafondisolatie  
met een Rd-waarde van minstens 2,0 m²K/W: 6 euro/m².

+ Het aan de buitenzijde laten na-isoleren van een bestaande 
buitenmuur: 30 euro/m², op voorwaarde dat de isolatie  
een Rd-waarde van minstens 3,0 m²K/W heeft. Bij gelijk-
tijdige asbestverwijdering wordt dit bedrag met 8 euro/m²  
verhoogd tot 38 euro/m². 

+ Het aan de binnenzijde laten na-isoleren van een bestaan-
de buitenmuur: 15 euro/m² bij een Rd-waarde van minstens 
2,0 m²K/W.

+ Het laten plaatsen van hoogrendementsbeglazing:  
16 euro/m² bij een U-waarde van minstens 1,0 W/m²K.  
De U-waarde geeft het warmteverlies aan. Hoe lager U,  
hoe minder warmte er verloren gaat.

+ De installatie van een warmtepomp: afhankelijk van het 
soort pomp (lucht-luchtwarmtepomp, hybride lucht-water-
warmtepomp, lucht-waterwarmtepomp, geothermische 
warmtepomp) varieert de tegemoetkoming van 300 tot 
4.000 euro, met een maximum van 40 procent van de  

factuur. Wanneer er in de straat geen aardgasnet ligt, of 
wanneer je de warmtepomp laat installeren ter vervanging 
van een elektrische accumulatieverwarming, wordt de 
premie verdubbeld.

+ De installatie van een zonneboiler: 550 euro/m², met een 
maximum van 2.750 euro of 40 procent van het factuur-
bedrag.

+ De installatie van een warmtepompboiler (mits enkel 
gebruikt voor de productie van sanitair warm water): 
300 euro, met een maximum van 40 procent van het 
factuurbedrag. Deze premie is niet cumuleerbaar met de 
premie voor een zonneboiler. Nieuw vanaf dit jaar is dat de 
warmtepompboiler moet zijn voorzien van een regeling om 
de warmwatertemperatuur te kunnen verhogen.

+ De installatie van een PV-installatie die na 1 januari 2021 
in dienst wordt genomen: tot 1.500 euro per woning of 
wooneenheid, berekend aan 300 euro per kWp van 0 tot 
4 kWp en 150 euro per kWp van 4 tot 6 kWp, met een maxi-
mum van 40 procent van de investeringskosten. De nieuwe 
installatie moet uiterlijk 3 maanden na de indienstname 
worden aangemeld bij Fluvius én moet minstens 15 jaar 
blijven staan. Nog een voorwaarde is dat bij een gebouw 
dat wordt verwarmd, het dak een Rd-waarde van minstens  
3 m²K/W moet hebben.
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2. Totaalrenovatiebonus

Voor wie al in het traject zit, is er nog de 
totaalrenovatiebonus. Deze bonus zal 
stilaan uitdoven en worden vervangen 
door de epc-labelpremie (zie blz. 18). 

De tegemoetkoming hangt af van het 
aantal werken dat je laat uitvoeren: 
1.250 euro voor 3 werken, 1.750 euro  
voor 4 werken, 2.750 euro voor 5 werken, 

3.750 euro voor 6 werken,  
en 4.750 euro voor 7 werken.  
Voor werken in een appartement  
worden deze bedragen gehalveerd. 

�
3. Gratis begeleiding door een BENOvatiecoach

Wanneer minstens 10 eigenaars van een 
huis of een appartement samen energie-
zuinige renovatiewerken laten uitvoeren, 
dan kunnen ze zich gratis laten begelei-
den door een BENOvatiecoach. Deze 
helpt onder andere met het aanvragen 
van de premies en offertes en het 

opmaken van de meetstaten. Hij verge-
lijkt offertes en houdt ook een oogje in 
het zeil bij de uitvoering van de reno-
vatiewerken. 

Voor deze werken wordt een BENO-
vatiecoach door de Vlaamse overheid 

betaald via de zogenaamde collectieve 
renovatiebegeleidingsvergoeding. 

Meer info hierover vind je op:  
BENOveren.fluvius.be/wat-benoveren/
vraag-raad-aan-de-benovatiecoach

Al deze premies zijn aan te vragen op BENOveren.fluvius.be/premies

Voor welke investeringen? 

+ Het plaatsen van minstens 30 m² dak- of zolder isolatie 
+ Het plaatsen van muurisolatie (aan de buitenkant, aan de  

binnenkant of in de spouw, met een minimum van 30 m²)
+ Het plaatsen van minstens 30 m² vloerisolatie 
+ Het plaatsen van minstens 5 m² nieuwe beglazing 
+ De installatie van een zonneboiler
+ De installatie van een warmtepomp
+ De installatie van een ventilatiesysteem. 

Voor welke investeringen? 

+ Dak- of zoldervloerisolatie
+ Isolatie van de buitenmuren (aan de buitenkant,  

aan de binnenkant of in de spouw)
+ Vloerisolatie op volle grond; plafondisolatie van de kelder  

of van verluchte ruimtes onder een verwarmde verdieping
+ Hoogrendementsbeglazing
+ Installatie van een zonneboiler, warmtepomp of ventilatiesysteem.

https://benoveren.fluvius.be/wat-benoveren/vraag-raad-aan-de-benovatiecoach?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
https://benoveren.fluvius.be/premies?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine


Financiële voordelen bovenop de premies van Fluvius

�
1. Renovatiepremie

Verbouwers met een modaal of beperk-
ter inkomen, alsook eigenaars die hun 
woning voor minstens 9 jaar verhuren 
via een sociaal verhuurkantoor, kunnen 
een premie krijgen wanneer ze een 
woning van minstens 30 jaar renoveren 
of een bestaand gebouw omvormen tot 
een woning. 

Deze renovatiepremie kan worden  
aangevraagd voor vier categorieën  
van werken: ruwbouwwerken (aan de  
funderingen, de muren, de draagvloeren 

en de trappen), dakwerken (aan gebinte, 
isolatie, dakbedekking, goten en afvoer), 
buitenschrijnwerk (ramen en buiten-
deuren) en technische installaties (elek-
triciteit, sanitair, centrale verwarming).  
Voor elke categorie moeten minstens 
2.500 euro kosten (exclusief btw) zijn 
gemaakt.

Per categorie van werken bedraagt  
de premie 20 procent van de factuur,  
exclusief btw, met een maximum van 
2.500 euro per categorie. Gezinnen met 

een laag inkomen en verhuurders via 
een sociaal verhuurkantoor krijgen 
30 procent van het factuurbedrag,  
met een maximum van 3.333 euro  
per categorie. 

De maximale renovatiepremie voor 
alle aanvragen en categorieën samen 
bedraagt 10.000 euro. 

Meer informatie op: 
www.wonenvlaanderen.be of via  
het gratis nummer 1700.

�
2. Minder onroerende voorheffing

Wie een vergunningsaanvraag indient 
voor een ingrijpende energetische 
renovatie (IER) en aan het einde van de 
werken een E-peil van maximaal E60 
kan voorleggen, hoeft vijf jaar lang geen 
euro onroerende voorheffing te betalen. 
De vrijstelling wordt automatisch toe-
gekend op je aanslagbiljet. Je hoeft die 
dus niet aan te vragen. Het E-peil staat 

voor de energiezuinigheid van een  
gebouw. Hoe lager dat cijfer, hoe  
energiezuiniger een woning. 

Voor een ingrijpende energetische reno-
vatie moet minstens 75% van de buiten-
schil van een woning (de gevel, het dak 
en de vloer) worden (na)geïsoleerd, 
moet de installatie voor verwarming of 

koeling worden vervangen, en moeten 
een ventilatiesysteem en hernieuwbare 
energie worden voorzien. 

Meer info op: 
www.energiesparen.be/korting-on-
roerende-voorheffing-voor-ingrijpen-
de-energetische-renovaties

�
3. Minder registratiebelasting

Wie een woning koopt als enige  
gezinswoning en die binnen de 5 jaar  
ingrijpend energetisch renoveert,  
betaalt maar 5% registratierechten  
(in plaats van 6%). 

Vanaf dit jaar geldt dit voordeel ook 
voor wie een woning koopt om te 
slopen/herbouwen. Bij een woning van 
300.000 euro scheelt dat 3.000 euro 
aan registratie belastingen.

Meer info op: 
www.energiesparen.be/subsidies 
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�
4. Minder schenkbelasting

Wie een huis geschonken kreeg en dat 
binnen vijf jaar na de schenking ener ge-
tisch renoveert voor een totaalbedrag  
van minstens 10.000 euro (exclusief btw),  
komt in aanmerking voor een verlaging 
van de schenkbelasting. 

Concreet zal bij de registratie van de 
schenking het gewone tarief worden 
aangerekend. Na de uitvoering van  
de werken kan je het verschil tussen  
het gewone en het verlaagde tarief  
terugvragen. 

Meer info op: 
www.energiesparen.be/subsidies

�
5 . Premies van provincies en gemeenten

Sommige provincies en heel wat gemeenten geven premies  
voor een aantal renovatiewerken en materialen. Een overzicht vind je op  

www.energiesparen.be/subsidies/subsidiemodule en op www.premiezoeker.be

�
6 . Premie voor het vervangen van een gastoestel van meer dan 20 jaar oud

Ook voor de vervanging van een toestel op aardgas dat meer dan 20 jaar geleden werd geïnstalleerd – dat kan zowel  
een centraleverwarmingsketel zijn als een toestel voor de productie van warm water of een toestel voor individuele  

verwarming – kan je geld terugverdienen, boven op alle andere premies. Meer info hierover op premie.gas.be/nl 

Een overzicht van de premies vind je  
op www.mijnBENOvatie.be of in de gratis premiebrochure  

van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (aan te vragen  
via www.energiesparen.be ). Ga voor meer informatie ook eens langs  
bij een van de 18 Vlaamse Energiehuizen ( www.mijnenergiehuis.be ).

De premie bedraagt: 

+ 500 euro voor een nieuw centraal verwarmingstoestel op aardgas met een maximaal  
nominaal vermogen van 70 kW (condensatieketel, warmtepomp op gas, condenserende  
warmeluchtgenerator, hybride warmtepomp op aardgas of micro-warmtekrachtkoppeling). 

+ 200 euro voor een nieuw doorstroomtoestel of een nieuwe boiler op aardgas  
(voor de productie van sanitair warm water).

+ 150 euro voor een nieuw verwarmingstoestel voor individueel gebruik,  
zoals een kachel, convector of inbouwhaard op aardgas. 
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2 nieuwe forse voordelen  
voor eigenaars die binnen  
de 5 jaar BENOveren

Wie BENOveert, kan daar sowieso al flink wat premies voor krijgen. Als extra stimulans om 
eigenaars van niet-energiezuinige woningen en appartementen ertoe aan te zetten grondig 
energetisch te renoveren zijn er dit jaar, bovenop de al bestaande premies, nog twee finan-
ciële aanmoedigingen bijgekomen. Een epc-labelpremie van 2.500 tot 5.000 euro voor het 
verbeteren van de energetische waarde van je woning of appartement. En, daar nog eens 
bovenop, een renteloos renovatiekrediet of Energielening+ tot 60.000 euro.

BENO| 17
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Epc-labelpremie 

De epc-labelpremie geldt voor alle eigenaars, dus 
zowel voor mensen die al een woning met een slechte 
energieprestatie hebben als voor mensen die een huis 
kopen, krijgen of erven. Wanneer ze binnen een perio-
de van 5 jaar – op basis van een epc dat is opgemaakt 
vanaf 2019 – via een nieuw epc kunnen aantonen dat 
ze hun woning of appartement veel energiezuiniger 
hebben gemaakt, komen ze in aanmerking voor een 
premie van 2.500 tot 5.000 euro.

Voor de renovatie van een woning met een label E of F 
tot een label A, B en C bedraagt de epc-premie respec-
tievelijk 5.000, 3.750 en 2.500 euro. Wie een apparte-
ment renoveert van een label D, E of F naar label A of B 
kan respectievelijk 3.750 en 2.500 euro krijgen. 

Deze bedragen kunnen in schijven worden betaald. 
Eigenaars die bijvoorbeeld in aanmerking komen voor 
een premie voor label C, kunnen binnen dezelfde 
periode van 5 jaar een bijkomende premie krijgen voor 
het behalen van label B, en eventueel daarna nogmaals 
voor het behalen van label A. De bijkomende premie 
is in dit geval gelijk aan het verschil tussen de premie 
voor het nieuw behaalde label en de al verkregen 
labelpremie. 

+ De epc-labelpremie is niet combineerbaar met  
de totaalrenovatiebonus. 

+ Het epc moet voor en na de werken zijn opgemaakt  
door een energiedeskundige type A. 

Voor alle eigenaars 
Woning 

label E of F
Appartement
label D, E of F

Te bewijzen energie label na renovatie binnen de 5 jaar label C label B label A label B label A

Maximaal bedrag van de premie € 2.500 € 3.750 € 5.000 € 2.500 € 3.750

Meer info en aan te vragen via Fluvius. 

▲ Beeld: ISOVER en Gyproc®
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Renteloos renovatiekrediet en Energielening+ 

Wie vanaf begin dit jaar een huis of appartement met 
een slechte energieprestatie koopt, krijgt of erft, en  
de energieprestatie daarvan (volgens een epc opge-
maakt vanaf 2019) aanzienlijk wil verbeteren, kan van 
de Vlaamse Regering tot 60.000 euro renteloos lenen. 
Tot voor 1 januari 2021 bestond er al een renteloze 
lening, maar je kon die alleen krijgen als je onder een 
bepaalde inkomensgrens zat, en voor een bedrag van 
maximaal 15.000 euro. Dit bedrag is nu opgetrokken 
naar 60.000 euro, ongeacht het inkomen van de aan-
vrager, en met een maximale looptijd van 20 jaar. 

Aan het renteloze renovatiekrediet zijn wel bepaalde 
vereisten gekoppeld. Zo moet onder meer de grondige 
renovatie worden uitgevoerd binnen de 5 jaar na de 
transactie, en moet de hoofdbestemming van het 
gebouw ‘wonen’ zijn. Ook moet de woning bij aankoop 
een energielabel E of F hebben, en D, E of F in geval 
van een appartement, en dient de woning binnen een 
periode van 5 jaar naar label A, B of C te worden ge-
bracht, of naar A of B in geval van een appartement. 

De hoogte van de renteloze lening hangt af van hoe 
energiezuinig de woning of het appartement wordt. 
Wie binnen de vijf jaar een huis zo grondig renoveert 
dat het een energielabel A krijgt, kan tot 60.000 euro 
lenen. Voor label B is dat 45.000 euro, en 30.000 euro 
voor label C. Bij een appartement is een label A goed 

voor een lening tot 45.000 euro. Een label B voor een 
appartement is goed voor een lening tot 30.000 euro. 
Indien binnen de 5 jaar het vooropgestelde label niet 
behaald wordt, dan zal de al ontvangen rentesubsidie 
volledig moeten terugbetaald worden, samen met  
een boete. 

Het renteloos renovatiekrediet moet worden afgesloten 
bij je bank, samen met het hypothecair krediet dat je 
aan gaat voor de aankoop van het pand. De rente wordt 
betaald door de Vlaamse overheid, waardoor het reno-
vatiekrediet feitelijk renteloos is. In de praktijk moet  
je de rente van het renteloos renovatiekrediet eerst  
betalen, samen met de maandelijkse aflossing van 
je lening. Een keer per jaar krijg je dan alle betaalde 
rente terug van het Vlaams Energie- en Klimaatagent-
schap. Stel dat je een renteloos renovatiekrediet van 
60.000 euro afsluit op een termijn van 20 jaar, met een 
JKP (jaarlijks kostenpercentage) van 1,5 procent, dan 
heb je na 20 jaar een rentevoordeel van 9.419 euro. 

Wie een woning of appartement erft of geschonken 
krijgt, kan bij zijn lokale Energiehuis terecht voor 
een gelijkaardig renovatiekrediet, een zogenaamde 
Energielening+. Het belangrijkste verschil punt met het 
renteloos renovatiekrediet is dat bij de Energielening+ 
niet met een rentesubsidie wordt gewerkt, maar dat  
de lening van bij aanvang renteloos wordt toegekend.

Wil je meer weten over deze nieuwe energie premies?  
Check www.energiesparen.be

Voor nieuwe eigenaar na aankoop,  
schenking of erfenis in volle eigendom

Woning
label E of F

Appartement
label D, E of F

Te bewijzen energie label na 5 jaar label C label B label A label B label A

Maximaal bedrag van de lening € 30.000 € 45.000 € 60.000 € 30.000 € 45.000

Aan te vragen via je bankkantoor of bij het Energiehuis in je gemeente.

https://www.energiesparen.be/?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine


EEN  
HUIS KOST  

MEER DAN ENKEL 
DE AANKOOPPRIJS

De vraagprijs ken je, maar voordat je een koopprijs overeenkomt, is het 
belangrijk dat je nog tal van bijkomende kosten incalculeert. “Mensen  
vergeten wel eens naar het totale kostenplaatje te kijken”, zegt Frank 
Goossens, chief credit officer AXA Bank. “Nochtans heb je alleen zo een 
idee van wat een eigen woonst je écht zal kosten, en kom je niet opeens 
finan cieel krap te zitten. Houd dat totaalplaatje voor ogen wanneer je bud-
getteert hoeveel je aan de aankoop van een eigen huis of appartement 
wil spenderen. En wanneer je uitrekent welk bedrag je zal moeten lenen.”
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1. Registratiebelasting

Bij elke registratie van een akte moet er in België registratie-
belasting worden betaald. Die moet je voldoen aan de nota-
ris, die ze vervolgens doorstort aan de fiscus. Op registratie-
belasting hoef je geen btw te betalen. 

De registratiebelasting (in Brussel en Wallonië spreekt men 
van registratierechten) bedraagt een percentage van de 
waarde van de aankoop van een onroerend goed. Het tarief 
in Vlaanderen verschilt van dat in Wallonië en Brussel. 

Voor een tweede verblijf, investerings woning of studenten-
kot is in Vlaande ren standaard een registratiebelasting van 
10 procent verschuldigd. Koop je een huis of een apparte-
ment om er zelf in te gaan wonen, dan kan je in bepaalde 
gevallen genieten van een vermindering:

6 procent voor de enige gezinswoning
Sinds 1 januari 2020 zijn in het Vlaamse Gewest de regi-
stratie kosten voor de aankoop van de enige eigen gezins-
woning gedaald naar 6 procent. 

Aan dat gunstregime zijn wel voorwaarden gekoppeld. Zo 
mag je geen volle eigenaar zijn van een andere woning 
of bouwgrond, en moet je binnen de 3 jaar (tot voor 
kort was dat 2 jaar) na het verlijden van de notarië-
le koopakte zelf in het huis wonen. Tevens moet 
je kopen als privépersoon. Aan kopen via een 
vennootschap zijn dus uitgesloten. Boven-
dien moet je de volle eigendom kopen; 
de blote eigendom of het vruchtge-
bruik volstaat niet. 

5 procent voor een gezinswoning 
met IER 
Het tarief van 6 procent vermindert tot 
5 procent wanneer je binnen de 5 jaar 
na de aankoop ingrijpende energeti-
sche renovaties uitvoert. 

Een IER is een renovatie waarbij de verwarming, koeling, 
luchtcirculatie… volledig worden vervangen en minstens 
75 procent van de buitenschil wordt (na)geïsoleerd. Meer 
informatie vind je op www.energiesparen.be/EPB-pedia/ 
indeling-gebouw/IER.

Extra korting voor een bescheiden woning
Koop je een gezinswoning van niet meer dan 200.000 euro? 
Dan krijg je een extra korting. Voor een woning in een van 
de kernsteden of aan de rand van Brussel is 220.000 euro 
het maximum. 

De extra korting bedraagt 5.600 euro voor wie 6 procent  
registratiebelasting betaalt. Kopers die omwille van een in-
grijpend energetische renovatie recht hebben op een ver-
laagde registratiebelasting van 5 procent, krijgen 4.800 euro 
extra korting. 

Meeneembaarheid
Koop je voor de tweede keer een eigen woning en heb je je 
eerste woning verkocht of ben je van plan dat te doen? Dan 
kan je onder bepaalde voorwaarden genieten van de ‘mee-

neembaarheid’ van de registratiebelasting. 

Concreet houdt dit in dat je de registratierechten die 
je voor je ‘oude’ woning hebt betaald, in minde-

ring kan brengen op de regi stratiebelasting 
die je verschuldigd bent bij de aankoop van 

je ‘nieuwe’ woning. Vandaag kan dat tot 
maximaal 13.000 euro.

Heb je een beeld van het budget dat je aan een eigen huis kan spenderen? 
Stort je dan niet zomaar op panden met die vraagprijs. Want met dit bedrag heb 
je niet alles betaald. Bovenop de aankoopsom van een huis of appartement 

komen er nog veel andere kosten waarmee je rekening moet houden. 

“Mensen vergeten wel  
eens naar het totale  

kostenplaatje te kijken.”

Frank Goossens
chief credit officer AXA Bank

https://www.energiesparen.be/EPB-pedia/indeling-gebouw/IER?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
https://www.energiesparen.be/EPB-pedia/indeling-gebouw/IER?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
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2. Notariskosten

Een tweede categorie bijkomende kosten zijn de notaris-
kosten. Daarbij moet een onderscheid worden gemaakt tus-
sen de kosten voor de aankoopakte, en de kosten die de 
notaris maakt voor de afhandeling van de hypothecaire akte.

A. Kosten voor de aankoopakte

Het ereloon van de notaris
Het ereloon is het bedrag dat een notaris aanrekent voor het 
opstellen van de akte en de begeleiding bij de aankoop van 
de woning. Het tarief is wettelijk vastgelegd. Het bedraagt 
een percentage van de aankoopprijs en is degressief: hoe 
hoger de schijf waarbinnen de aankoopprijs valt, hoe lager 
het percentage dat de notaris als ereloon kan aanrekenen. 
Sinds 2012 moet op het ereloon van een notaris 21 procent 
btw betaald worden. 

Aktekosten
Om een aankoopakte op te stellen, moet de notaris aller-
lei zaken opzoeken en documenten opvragen. Hoeveel je 
hiervoor moet betalen, hangt af van de complexiteit van  
het dossier en de tarieven in de streek. Reken op gemiddeld  
800 à 1.100 euro. 

Op dit bedrag is 21 procent btw verschuldigd, wat betekent 
dat er tussen de 168 en 231 euro bijkomt.

Kosten voor overschrijving van de aankoopakte
Voor de overschrijving van de aankoopakte rekent een 
no taris 230 euro. Hierop hoef je geen btw te betalen.

B. Kosten voor de kredietakte 

Ga je voor de aankoop van je huis of appartement een hypo-
thecaire lening aan? Dan moet de notaris de hypotheek die 
je met de bank hebt afgesloten, inschrijven in het register 
van een hypotheekkantoor. In dit geval verlijd je bij de 
notaris dus twee aktes: de aankoopakte, zoals hierboven 
beschreven, en de zogenaamde kredietakte, die tot doel 
heeft te melden dat het gekochte pand bezwaard is met een  
hypotheek.

De kredietakte bestaat uit de volgende kosten: de registra-
tiebelasting, de hypotheekkosten, het ereloon van de hypo-
theekbewaarder en van de notaris, een vergoeding voor de 
registratie van bijlagen, en administratiekosten. Het totaal 
van de kosten voor de kredietakte hangt voor het over grote 
deel af van het geleende bedrag. Het is belangrijk dat je 
goed inschat hoeveel dat zal zijn, om onnodige kosten te 
voorkomen. 

Registratiebelasting
Zoals bij een koopakte moet bij een kredietakte registratie-
belasting betaald worden. Deze bedraagt 1 procent van het 
bedrag dat je leent, vermeerderd met een bepaald percenta-
ge voor ‘bijhorigheden’. De bijhorigheden moeten de kosten 
van de kredietverstrekker dekken wanneer je je lening niet 
meer zou kunnen afbetalen en je huis of appartement ge-
dwongen verkocht moet worden. 

Het bedrag aan bijhorigheden verschilt van bank tot bank. 
Reken op gemiddeld 10 procent van de hypotheekwaarde.

Geschatte notariskosten voor een lening van € 220.000

Registratiebelasting 1,1% van het geleende bedrag van € 220.000 = € 2.420

Hypotheekkosten 0,33% van het geleende bedrag van € 220.000 = € 726

Retributie € 200

Ereloon van de notaris € 975,48 + 21% btw = € 1.180,33

Forfait registratie bijlagen € 100

Forfait recht op geschriften € 50 + 21% btw = € 60,50

Administratieve kosten tussen € 700 + 21% btw = € 847 en € 1.000 + 21% btw = € 1.210
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Hou ook rekening met  
toekomstige kosten 
Frank Goossens (AXA Bank): “Hou ook rekening 
met de kosten die je als eigenaar zal hebben. Denk 
bijvoorbeeld aan wat je jaarlijks zal moeten betalen 
voor onroerende voorheffing en brand verzekering. 
Daarnaast moet je nog middelen hebben voor re-
novatie, herstellingen en onder houd. Koop je een 
appartement, dan zijn er ook kosten verbonden aan 
mede-eigendom. 

Investeer nooit al je centen in een huis of apparte-
ment. Vroeg of laat zal je bijvoorbeeld een nieuwe 
auto moeten aanschaffen. Ook deze berekeningen 
horen erbij als je je financiële situatie correct wil 
inschatten. Een goede bankier zal je daar graag bij 
helpen.”

Op axabank.be/woonplannen vind je een handige 
simulator die op basis van je gegevens een inschat-
ting maakt hoeveel je kan uitgeven aan je eigen 
woning of appar tement, en hoeveel kosten je zal 
moeten betalen. 

Hypotheekkosten
Behalve registratiebelasting betaal je ook 0,3 procent hypo-
theekkosten, voor de inschrijving van de hypothecaire lening 
op een kredietkantoor. Ook deze kosten worden berekend 
op het geleende bedrag. 

Bij het hypotheekrecht worden eveneens bijhorigheden in 
rekening gebracht. Veelal is dat 10 procent. 

Ereloon van de hypotheekbewaarder
Het ereloon van de hypotheekbewaarder, ook retributie ge-
noemd, is door de overheid vastgelegd. Bij een hypotheek-
bedrag van niet meer dan 300.000 euro betaal je 220 euro 
retributie, en 950 euro voor hypotheekbedragen boven de 
300.000 euro.

Ereloon van de notaris
Het notarieel ereloon is, net zoals het ereloon van de hypo-
theekbewaarder, wettelijk vastgelegd en hangt af van de 
hoofdsom van de lening. 

Het percentage neemt af naarmate het kredietbedrag hoger 
is. Voor een lening van bijvoorbeeld 200.000 euro betaal je 
925,32 euro ereloon. 

Vergoeding voor de registratie van bijlagen
Verder betaal je aan de overheid een forfaitair bedrag van 
100 euro voor registratie van de bijlagen en een vast bedrag 
van 50 euro (+ 21 procent btw) voor ‘recht op geschriften’ 
(vroeger ‘zegelrechten’ genoemd) – een recht dat verschul-
digd is omdat een akte moet worden opgesteld. 

Administratieve kosten
Dit is een vergoeding voor het (opzoekings)werk dat de  
notaris doet om ervoor te zorgen dat er geen discussies 
ontstaan over de geldigheid van de koop. Deze vergoeding 
dekt ook de algemene kantoorkosten. 

De administratieve kosten hangen af van de complexiteit van 
het dossier. Reken tussen de 700 en de 1.000 euro, plus btw. 

https://www.axabank.be/woonplannen?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
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D
at de kwaliteit van de binnen-
lucht een weerslag heeft op onze 
gezondheid, ons gevoel van wel-

behagen en zelfs op de levens duur van 
ons huis, is al lang bekend. Een ongezond 
binnenklimaat kan leiden tot geurhinder, 
tocht, condensatie, schimmelvorming en 
aangetast pleisterwerk. Vervuilde binnen-
lucht wordt ook steeds vaker genoemd 
als de oorzaak van allergieën, astma, 
hoofdpijn en irritaties van ogen en neus. 

Met covid-19 is daar nog een gezond-
heidsrisico bijgekomen. Aanvankelijk 
gingen de wetenschappers ervan uit  
dat het virus zich vooral verspreidde via  
dicht contact met besmette personen  
die hoesten of niezen. Vandaar de ander-
halvemeterregel en de verplichting om 
een mondmasker te dragen. Maar onder-
tussen is bekend dat enkel deze voor-
zorgsmaatregelen niet volstaan. In een 
besloten ruimte kunnen we het virus 
ge makkelijk oplopen via een besmet 
persoon die gewoonweg uitademt of 
(luid) praat. In de lucht die we uitademen 
zitten immers niet enkel druppels van 
5 µm (micrometer) en groter, zoals we 
verspreiden door te hoesten of te niezen. 
Uitgeademde lucht bevat ook gassen 
(zoals CO2) en ‘aerosolen’, druppeltjes 
kleiner dan 5 µm. Aangezien deze minus-
cule druppels minder zwaar zijn, kunnen 

ze een grotere afstand overbruggen dan 
de anderhalve meter waarop de afstands-
regel is gebaseerd. Aerosolen blijven ook 
langer in de lucht hangen, soms tot wel 
drie uren. 

Als er in een ruimte geen goede lucht-
verversing is, zijn mondmaskers dragen 
en anderhalvemeteren niet voldoende  
om de aerosolen tegen te houden, zegt 
Marianne Stranger, expert binnenhuis-
lucht van de Vlaamse Instelling voor  
Technologisch Onderzoek (VITO) in Mol. 

Haar advies voor een gezond binnen-
klimaat: zorg voor een continue ventilatie, 
verlucht voldoende, en beperk of vermijd 
bronnen die schadelijke stoffen kunnen 
uitstoten. 

Zorg voor een constante  
luchtdoorstroming door je huis
Ventileren is het voortdurend (24 uur 
op 24) verversen van de binnenlucht.  
Je voert verse buitenlucht aan die op zijn 
beurt de afgevoerde, vervuilde binnen-
lucht vervangt. Zo verdun je de vervuilde 
(en mogelijk besmette) binnenlucht. 

In Vlaanderen is het al enkele jaren ver-
plicht om in elke nieuwbouwwoning en 
bij een grondige, energetische renovatie 

van een gebouw een ventilatiesysteem 
te plaatsen. Maar ook bij een kleine 
renovatie doe je er best aan om ventilatie-
mogelijkheden te voorzien. Wanneer je 
extra isoleert en je huis luchtdicht maakt, 
moeten vocht en vervuilde lucht immers 
nog steeds naar buiten kunnen ontsnap-
pen. Tegelijk moet er continu voldoende 
verse, zuurstofrijke lucht naar binnen 
kunnen komen om die vervuilde lucht 
te vervangen. 

Wie gecontroleerd (en dus ook energie-
zuinig) wil ventileren, komt bij grote 
renovatiewerken automatisch uit bij een 
systeem C of D. Het meest toegepaste is 
C. Bij dit systeem stroomt de verse lucht 
op een natuurlijke manier naar binnen 
via raam- en muurroosters, terwijl een 
mecha nische unit ervoor zorgt dat de 
vervuilde lucht wordt afgevoerd. Bij een C
+-systeem gebeurt dat alles ‘vraag-
gestuurd’, wat betekent dat het ventilatie-
debiet zich afstemt op wat sensoren 
detecteren in de binnenlucht. Zo venti-
leer je niet te veel en ook niet te weinig, 
en bovendien kan de ventilatie in elke 
ruimte in huis op maat geregeld worden. 
Een ventilatiesysteem D wordt vooral 
toegepast in nieuwbouwwoningen. Het 
recupereert de warmte uit de afgevoerde 
binnenlucht om de aangevoerde lucht te 
verwarmen.

Voor wie enkel de badkamer of logeer-
kamer wil renoveren, bestaat er een de-
centrale ventilatie-unit (een buisventilator) 
die enkel de vervuilde lucht uit één ruimte 
wegzuigt. Zo hoef je geen ventilatiekana-
len aan te leggen. Ook deze ventilatie-
mogelijkheid bestaat tegenwoordig in 
een vraaggestuurde versie die (meer of 
minder) werkt op basis van sensoren die 
de binnenluchtkwaliteit meten.

Hou je kot 
gezond
Een gezond binnenmilieu is altijd al belangrijk geweest. Maar als 

gevolg van de coronapandemie is het belang van een gezond 

kot nu groter dan ooit. In afgesloten ruimtes thuis, maar ook op 

school of op kantoor, is de luchtkwaliteit vaak zo slecht dat onze 

gezondheid eronder lijdt. Wat is de link tussen de binnenlucht  

en het risico op gezondheidsklachten en coronabesmetting?  

En hoe kan je dat risico zoveel mogelijk beperken?

⊳ Beeld: Renson

https://www.renson.eu/nl-be/producten/ventilatie
https://www.renson.eu/nl-be/producten/ventilatie/mechanische-afvoer-systemen/systeem-c?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
https://www.renson.eu/nl-be/blog/gezond-binnenklimaat?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
https://www.renson.eu/nl-be/blog/gezond-binnenklimaat?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
https://www.renson.eu/nl-be/producten/ventilatie/mechanische-afvoer-systemen/systeem-d?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
https://www.renson.eu/nl-be/producten/ventilatie?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine


Wie kiest voor een ventilatiesysteem C, 
zorgt er best voor dat de ventilatieroos-
ters boven de ramen effectief open staan. 
Reinig ze regelmatig met een stofzuiger 
en maak ze om de zes maanden grondig 
schoon. Neem de klep eraf, stofzuig en 
veeg proper met een vochtige doek.

Heb je geen ventilatiesysteem, zet dan 
indien mogelijk de hele dag je ramen op 
kiepstand of op een kier. Nog beter: zet 
niet één raam of deur open, maar open 
ook een raam of deur aan de andere kant 
van de kamer, of op de bovenverdieping. 
Zo kan de lucht circuleren en kan de 
verse buitenlucht de vervuilde binnen-
lucht optimaal vervangen. Door één raam 
gedurende twee uren op kiepstand te 
zetten, kan je volgens Sciensano en VITO 
90 procent van de ziektekiemen uit de 
binnenlucht laten verdwijnen. Met een 

wijd openstaand raam bereik je dat effect 
op een kwartier, met twee tegenover-
liggende open ramen in vijf minuten. 

Zet ramen en deuren extra open
Om het risico op verspreiding van het 
covid-19-virus binnenshuis tot een mini-
mum te beperken, stelt de Wereldgezond-
heidsorganisatie dat we, naast continu 
ventileren, ook extra moeten verluchten. 
Dit wil zeggen: gedurende een korte pe-
riode een grote hoeveelheid verse lucht 
binnenlaten door een raam of buitendeur 
wijd open te zetten. 

Een goede indicator om te weten of een 
ruimte bijkomende verluchting nodig 
heeft, is de hoeveelheid CO2 in de lucht. 
Als we inademen, halen we zuurstof uit 
de lucht, en we zetten die om in CO2 die 

we dan weer uitademen. Als er te veel 
CO2 in de lucht aanwezig is, en te weinig 
zuurstof, kan dat leiden tot hoofdpijn en 
concentratieverlies. Het CO2-gehalte blijft 
het best onder de 1.200 ppm (parts per 
million), de bovengrens om te kunnen 
spreken van gezonde binnenlucht. Hoe 
lager de CO2-concentratie, hoe beter de 
binnenlucht ‘ververst’ wordt, hoe meer 
eventuele virusdeeltjes verdund worden, 
en hoe kleiner het risico op verspreiding. 

Een nieuwigheid op de markt is een CO2-
meter die is uitgerust met sensoren die 
de luchtkwaliteit in je woning constant in 
de gaten houden. Het apparaat geeft met 
kleurcodes aan of de luchtkwaliteit goed 
is of dat die te wensen overlaat en je dus 
actie moet ondernemen.

BENO26 |

https://www.renson.eu/nl-be/producten/ventilatie/mechanische-afvoer-systemen/systeem-c?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
https://www.renson.eu/nl-be/pre-order-renson-sense?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine


BENO| 27

Ga voor materialen met  
een lage VOS-emissie 
De lucht die we binnenshuis inademen,  
is een combinatie van buitenlucht aan-
gevuld met verontreinigde stoffen in de 
binnenlucht. Deze zijn afkomstig van 
bouw- en decoratiematerialen, meubilair 
en ‘tijdelijke consumentenproducten’ 
zoals schoonmaakmiddelen en lucht-
verfrissers. Het meest verontrustend  
op het vlak van gezondheid zijn de VOS 
(Vochtige Organische Stoffen), ook VOC 
(Volatile Organic Compound) genoemd. 
Dat is een verzamelnaam voor een groep 
van snel verdampende chemische stoffen 
zoals koolwaterstoffen (benzeen, tolueen, 
xyleen), alcoholen, ketonen en aldehyden 
(waarvan het kankerverwekkende formal-
dehyde koploper is op de zwarte lijst  
van de Wereldgezondheidsorganisatie).  
Blootstelling aan VOS kan op korte  
termijn leiden tot hoofdpijn, vermoeidheid, 
en irritatie van de neus, keel en ogen.  
Op langere termijn kunnen ‘vossen’  
kankerverwekkend zijn. VOS kunnen 
maandenlang, soms zelfs jarenlang,  
schadelijke emissies afgeven.

Wat kan je daartegen doen? Correct en 
consequent ventileren. En extra verluch-
ten tijdens of na renovatiewerken, bij  
de aankoop van nieuw meubilair, en bij 
klussen en knutselen met bijvoorbeeld 
lijmen. Investeer in een kwalitatieve 

dampkap met een afvoer naar buiten.  
En zorg ervoor dat je niet of zo weinig 
mogelijk schadelijke stoffen in huis haalt. 
Vermijd dus luchtverfrissers, geurkaarsen 
en vliegensprays. Rook nooit binnen.  
En kies voor bouw-, decoratie- en inrich-
tingsmaterialen met geen of een lage 
VOS-uitstoot. 

Materialen die voor 100% bestaan uit 
keramisch materiaal, staal, glas, of natuur-
steen bevatten nooit vluchtige organische 
stoffen. Welke dan wel? Alle materialen 
die organische bestanddelen (solventen, 
weekmakers, additieven, monomeren…) 
bevatten, aldus Tom Haerinck, werkzaam 
in het Labo Bouwchemie van het WTCB, 
het Wetenschappelijk en Technisch Cen-
trum voor het Bouwbedrijf. Dat zijn alle 
vloer-, muur- en plafondbekledingsmate-
rialen, bevestigingsmaterialen (lijmen), af-
werkingsmaterialen (coatings, vernissen, 
oliën…), schrijnwerk (deuren en ramen), 
materialen om ruimtes op te delen  
(valse plafonds, scheidingswanden), 
en akoestische en thermische isolatie-
materialen. 

Hoe maak je uit deze materialen een ‘ge-
zonde’ keuze? Alle vloerbekledingen (hou-
ten of soepele vloerbedekking, tapijten, 
harsvloeren, tegels, voegmortels…) en hun 
bevestigingsproducten (lijmen), alsook alle 
afwerkingsproducten voor houten vloeren 

⊳ Beeld: Wienerberger

⊳ Beeld: Renson
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(vernissen, oliën en boenwassen) moeten 
voldoen aan de criteria van het Belgische 
KB van 8 mei 2014 ‘tot vaststelling van de 
drempelniveaus voor de emissies naar het 
binnenklimaat van bouwproducten’. Dit 
document limiteert de emissie van onge-
veer 170 vluchtige organische stoffen en 
kankerverwekken de substanties. Produc-
ten die de maxi mum niveaus overschrijden, 
mogen in ons land niet worden verkocht. 

Vallen niet onder dit koninklijk besluit: 
muur- en plafondbekledingsmaterialen, 
verven en vernissen, scheidingselemen-
ten, isolatiematerialen en binnenschrijn-
werk. Hiervoor kan je je baseren op de 
regelgeving in buurlanden. Voor materi-
alen met een lage VOS-uitstoot kan je  
vertrouwen op het Franse A+-etiket 
(VOS na 28 dagen < 1000 µg/m³). Voor 
materialen met een zeer lage uitstoot van 
vluchtige organische stoffen (na 28 dagen 
< ca. 300 µg/m³) bestaan er vrijwillige 
lage-emissielabels en algemene duur-
zaamheidslabels zoals Der Blaue Engel, 
Gut, Natureplus of EMICODE. 

Niet te vochtig, en ook niet te droog
Ook de relatieve luchtvochtigheid is be-
langrijk. Zowel voor je eigen gezondheid 
als die van je woning. De lucht in huis 
mag niet te droog of te vochtig zijn. Te 
droge lucht veroorzaakt irritatie van de 
ogen en bevordert stofvorming, terwijl 
bewoners van vochtige huizen vaak last 
hebben van ademhalingsproblemen en 
allergieën. Een te hoge vochtigheids-
graad kan bovendien leiden tot conden-
satie, schimmel- en vochtplekken, 
loskomend verf- en pleisterwerk, muffe 
geurtjes… Een gezin van vier personen 
produceert dagelijks alleen al door te 
ademen, te koken en te douchen gemid-
deld 10 liter vocht. Daarbovenop kunnen 
er nog ex terne vochtbronnen komen, als 
gevolg van lekken, opstijgend vocht of 
muren die niet regenwaterdicht zijn. 

In een ideale situatie ligt de relatieve 
vochtigheidsgraad tussen de 40 à 70%. 
Houd tijdens het douchen de deur dicht, 
zodat het vocht zich niet verspreidt. Laat 
vochtproblemen onmiddellijk aanpakken. 

En ventileer. Heb je geen permanent 
ventilatiesysteem, zet dan tijdens en na 
alle activiteiten met water (schoonmaken, 
baden of douchen) telkens lang genoeg 
een raam open. 

Lekker warm in de winter, 
niet te warm in de zomer
De ideale binnentemperatuur moet aan 
twee voorwaarden voldoen: hij moet  
constant zijn, en hij mag niet onder de 
10 graden gaan. Hoe lager de tempera-
tuur, hoe minder vocht de lucht kan bevat-
ten, en hoe vlugger er vochtproblemen 
kunnen opduiken. Een ideale binnen-
temperatuur is tussen de 18 en 22 °C. 

Tijdens de winter zullen een dikke iso-
latielaag en een luchtdichte afwerking 
ervoor zorgen dat je muren warm aan-
voelen, en dat de lucht niet tegen deze 
muren zal condenseren. Zorg er wel  
voor dat er voldoende ventilatie is.  
Doe je ventilatieroosters niet dicht,  
en schakel je ventilatiesysteem niet uit. 

▲ Beeld: Renson
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⊲ Beeld: Renson

Een ventilatiesysteem C+ is het meest 
energiezuinige op de markt. Het zoekt  
een evenwicht tussen ventilatie en 
warmte verlies. Het systeem zal enkel  
ventileren als er mensen in de woning 
zijn en enkel daar waar die mensen zich 
bevinden (en het toestel dus verhoogde 
CO2-concentraties meet), of waar de  
sensoren op het toestel een verhoging  
van vocht (bijvoorbeeld bij het douchen) 
of van VOS (geurtjes tijdens het koken)  
in de lucht detecteren. 

Wil je tijdens de zomer je huis koel hou-
den zonder airco? Boven ramen op het 
zuiden kan een luifel helpen om de zon te 
weren. Voor ramen op het oosten en het 
westen is zonwerend glas of regelbare 
buitenzonwering een goede oplossing. 
Screens aan de buitenkant van je ramen 
hebben het voordeel dat je ze in de win-
ter nog kan openen om van de zonne-
warmte te genieten. Bovendien kan je,  
anders dan bij rolluiken, altijd naar  
buiten blijven kijken.

Wordt het nóg te warm in huis? Combi-
neer dan buitenzonwering met intensief 
ventileren ’s nachts. Zo creëer je een na-
tuurlijk aircosysteem. Voorwaarde is wel 
dat je grote hoeveelheden frissere nacht-
lucht kan binnenhalen. Bijvoorbeeld door 
twee tegenover elkaar liggende ramen of 
schuifdeuren de hele nacht open te laten 
staan. Er bestaan speciale raamroosters 

en klapluiken die vast in het frame van 
ramen verwerkt kunnen worden om zelfs 
met het raam ‘open’ inbrekers en insecten 
buiten te houden. 

Laat je verwarmingstoestellen 
regelmatig onderhouden 
In 2019 kende België 830 slachtoffers 
van koolstofmonoxide- of CO-vergiftiging, 
waarvan 29 doden. CO is een bijzonder 
verraderlijk gas. Doordat het onzichtbaar 
en geurloos is, merk je het niet op. CO 
ontstaat bij een onvolledige verbranding 
van hout, gas en stookolie. Het meest  
bekend zijn ongevallen met slecht  
werkende geisers. 

Ook CO-vergiftiging kan je voorkomen 
door voldoende toevoer van verse lucht. 
Het veiligst zijn gesloten verwarmings-
toestellen. Die zuigen de verse lucht via 
een pijp door de muur of het dak. Laat de 
toestellen installeren door een vakman  
en laat ze tevens regelmatig nakijken,  
eveneens door een erkend technicus.  
Voor cv-ketels op stookolie is dat onder-
houd jaarlijks wettelijk verplicht. Voor  
verwarmingsketels op aardgas is dat in  
Vlaanderen om de twee jaar. Voor kachels 
en haarden bestaat er geen verplichting, 
maar het is wel aangeraden om de 
schoorsteen jaarlijks te laten reinigen. 

Om een gasketel goed en veilig te  
installeren, werk je het best met een 
erkende professionele installateur.  
Surf daarvoor naar gas.be. 

Haal planten in huis 
Ook groen heeft een positief effect op 
de luchtkwaliteit binnenshuis. Volgens 
onderzoeken zijn sommige kamerplanten, 
in combinatie met de potgrond waarin 
ze staan, in staat om de hoeveelheid 
chemische verbindingen in de lucht te 
verminderen. Welke chemische stoffen 
verwijderd worden, en in welke mate  
dat gebeurt, is afhankelijk van de  
plantensoort. 

Volgens Marianne Stranger van VITO is 
het luchtzuiverend effect van groen wel-
iswaar miniem. Kamerplanten zijn in de 
eerste plaats gunstig voor een ‘comfort-
ervaring’, zegt ze. Een plant zuivert ge-
mid deld 0,025 kubieke meter lucht per 
uur. De norm voor ventilatie in Vlaanderen 
is 3,6 kubieke meter per uur en per  
vierkante meter. Dat zijn heel veel  
planten voor een woning. 

https://www.renson.eu/nl-be/producten/ventilatie/mechanische-afvoer-systemen/systeem-c?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
https://www.renson.eu/nl-be/blog/huis-koelen-zonder-airco?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
https://www.renson.eu/nl-be/blog/huis-koelen-zonder-airco
https://www.renson.eu/nl-be/producten/zonwering?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
https://www.renson.eu/nl-be/producten/zonwering/screens?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
https://www.renson.eu/nl-be/producten/ventilatie/raamverluchtingen?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine


WAAROM  
EEN GOED  
GEÏSOLEERDE,  
LUCHTDICHTE  
BOUWSCHIL ZO  
BELANGRIJK IS
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⊲ VOOREERST: KÀN JE TE VEEL ISOLEREN? 
Vanuit het standpunt van woongenot alleszins niet. Een warme buitenschil zorgt voor 
aangenaam warme muren en vloeren, minder grote temperatuurverschillen wanneer  
je naar een andere kamer gaat, en een constantere temperatuur (warmer in de winter, 
frisser in de zomer). Een ander voordeel is dat isolatie geluid kan absorberen. Zo wordt  
je woning niet alleen warmer maar ook stiller. Een beter thermisch comfort wordt tevens 
gelinkt aan een betere gezondheid van de bewoners. Woningen die moeilijk te ver-
warmen zijn, verhogen het risico op luchtwegenziektes en tonen ook een verband  
met verhoogde bloeddruk en slechte mentale gezondheid.

⊲ PUUR FINANCIEEL GEZIEN, KAN JE DAN OVERISOLEREN? 
Ja, dat wel. Dikker isoleren loont maar tot een bepaald niveau. Zeker bij vrijstaande wo-
ningen kunnen de kosten zodanig hoog oplopen dat ze nooit via uitgespaarde energie-
kosten kunnen worden gerecupereerd. Voor elke halvering van de U-waarde (warmte-
doorgangscoëfficiënt) is immers een verdubbeling van de isolatiedikte nodig. Maar de 
extra energiebesparing die elke verdubbeling geeft, wordt steeds maar kleiner, terwijl 
de investeringskosten – niet enkel voor het isolatiemateriaal, maar ook voor bijvoorbeeld 
een bredere fundering en een duurdere dakconstructie die dan noodzakelijk worden – 
steeds meer oplopen. Volgens specialisten ligt het ‘economisch optimum’ – de oplossing 
met de beste kosten-batenverhouding – bij een U-waarde op of onder 0,2 W/m²K.  
Architecten, auditeurs en verslaggevers beschikken over software waarmee op basis  
van de dikte van de isolatie en de samenstelling van de muren de mogelijke energie-
winst en de potentiële return on investment kunnen worden ingeschat.

⊲ KUNNEN WE VANUIT ECOLOGISCH STANDPUNT TE VEEL ISOLEREN? 
Neen en ja. Door de verbranding van fossiele brandstoffen voor het opwarmen van  
gebouwen, komt er CO2 in de lucht. Dit gas is, samen met enkele andere gassen, verant-
woordelijk voor het broeikaseffect. De verwarming van gebouwen neemt tot 20 procent 
van de totale uitstoot van broeikasgassen voor zijn rekening. Dat is evenveel als de 
transportsector. Als we onze woningen isoleren volgens de BENO-normen, houden we  
de warmte binnen, en zullen we minder brandstoffen gebruiken en dus ook minder CO2 
uitstoten, zodat de aarde minder opwarmt. Aan de andere kant is ook het produceren 
van isolatiemateriaal verantwoordelijk voor de uitstoot van CO2. En op zeker ogenblik 
stoot de productie van extra isolatiemateriaal meer CO2 uit dan dat er CO2 bespaard  
kan worden gedurende de levensduur van het gebouw.

Dat bij een slimme BENOvatie de isolatie van de gebouwschil op de aller-
eerste plaats komt, is evident. Door het dak, de muren, de ramen en de 
vloeren aan te pakken, kan je de warmteverliezen aanzienlijk beperken, je 
wooncomfort verhogen, en je energiefactuur verlagen. Laat je niet misleiden 
door geruchten dat je door (te) veel te isoleren schimmel en condensatie zou 
veroorzaken. Vocht en schimmel komen immers niet voor op de plaatsen die 
goed geïsoleerd zijn, wél op de plaatsen waar de isolatie ontbreekt of slecht 
is aangebracht. Maar minstens even cruciaal om condensatieproblemen te 
voorkomen, zijn behalve een goede isolatie ook een goede luchtdichtheid  
en een goede ventilatie. Isolatie, luchtdichtheid en ventilatie zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden.

⊳ Beeld: Wienerberger



⊲ ISOLATIE, VENTILATIE EN 
LUCHTDICHTHEID GAAN 
HAND IN HAND

En bouwfysisch dan? Mogelijke problemen 
met condensatie en schimmelvorming zijn 
niet het gevolg van te veel isolatie. Wel van 
een gebrek aan gecontroleerde ventilatie 
in combinatie met koudebruggen (plaatsen 
waar de isolatie ontbreekt) en/of een  
slechte luchtdichtheid.

Voor een comfortabele, gezonde en 
energie zuinige woning zijn er drie  
sleutelbegrippen:

Isolatie: hoe beter je je woning isoleert, 
hoe minder warmte je verliest via het dak, 
de vloer, de buitenmuren en vensters.

Ventilatie: voor een gezond binnen-
klimaat heb je verse lucht nodig en moeten 
vocht, hinderlijke geuren, onzuiverheden 
in de lucht, en schadelijke stoffen zoals 
koolstofmonoxide en stikstofoxiden naar 
buiten worden afgevoerd. Ventilatie is ook 
noodzakelijk om verwarmingstoestellen 
te bevoorraden van zuurstof.

Luchtdichtheid: het Wetenschappelijk en 
Technisch Centrum voor het Bouw bedrijf 
(WTCB) definieert de luchtdichtheid van 
een gebouw als het vermogen om de lucht-
stromen van binnen naar buiten – en omge-
keerd – te verhinderen. In een slecht lucht-
dichte woning heb je geen controle over de 
hoeveelheid warme of koude lucht die naar 
binnen of naar buiten kan, wat ertoe leidt 
dat je onnodig zal moeten verwarmen of 
koelen. Door een gebouw luchtdicht te ma-
ken, worden ongecontroleerde luchtstro-
mingen in de kiem gesmoord. Bij een cor-
rect luchtdicht afgewerkte rijwoning daalt 
het E-peil (hoe lager, hoe energiezuiniger 
een gebouw) met gemiddeld 11,6 procent 
en ligt het jaarlijkse gasverbruik gemiddeld 
ongeveer 200 kubieke meter lager dan bij 
eenzelfde minder luchtdichte woning. Een 
ander negatief gevolg van luchtlekken is 
dat vochtige, warme lucht condenseert te-
gen het eerste koude opper vlak. Wanneer 
dat gebeurt, dalen de thermische prestaties 
en kan schimmelvorming ontstaan. Lucht-
dichtheid is eveneens belangrijk voor het 
ventilatiesysteem. Enkel bij een zeer goed 
luchtdichte bouwschil kan een ventilatie-
systeem optimaal functioneren.

⊲ ISOLATIE HELLEND DAK 
AAN DE BINNENKANT

Alle specialisten zijn het erover eens dat 
dakisolatie de allereerste maatregel is 
die je moet nemen. Een slecht geïsoleerd 
dak kan immers verantwoordelijk zijn 
voor 25 tot 30 procent van de warmte-
verliezen in huis. Als een zolder enkel 
als opslagruimte wordt gebruikt, volstaat 
het om alleen de zoldervloer te isoleren. 
Wil je van de zolder een volwaardige 
leefruimte maken, dan moet het  
dakschild worden geïsoleerd.

Voor een niet-geïsoleerd hellend dak 
heb je de keuze tussen isolatie aan de 
binnenkant of aan de buitenkant. Ga 
eens op zolder en bekijk het dak aan de 
binnenkant. Als je recht op de dakpannen 
of leien kijkt, dan is er geen onderdak. In 
dit geval moet behalve isolatiemateriaal 
ook een onderdak worden geplaatst.  
Je laat dit het best over aan een vakman.

Als je dak technisch nog in orde is én als 
er een onderdak aanwezig is, dan kan 
je gemakkelijk zelf aan de slag. Steek 
isolatiedekens tussen de kepers of 
spanten, en breng een dampscherm aan. 
Dat moet voorkomen dat er vocht in de 
isolatie of de dakconstructie terechtkomt. 
Kleef elk spleetje van het dampscherm 
stevig dicht met aangepaste tape, en laat 
de banen minstens 10 cm overlappen. 
Voor aan de overgangen met de muur of 

andere bouwonderdelen gebruik je een 
dichtingskit die ervoor zorgt dat het lucht- 
en dampscherm ook daar goed lucht- en 
dampdicht is. Let erop dat het scherm 
niet wordt doorboord, bijvoorbeeld voor 
het inwerken van spots. Werk langs on-
der af met bijvoorbeeld gipskartonplaten 
die je op de dragende onderstructuur 
schroeft. 

In plaats van met soepele isolatiemateria-
len kan je ook isoleren met stijve isolatie-
platen onder de dakspanten. In dat geval 
worden de isolatieplaten meestal in twee, 
kruiselingse lagen aangebracht en mecha-
nisch aan de spanten bevestigd met 
behulp van moeren en steunschroeven.

Een belangrijk nadeel van isoleren aan 
de binnenkant van het dakschild is dat  
je ruimte verliest. Aangezien kepers 
meestal maar 6 cm hoog zijn, zal je – om 
de minimale BENO-isolatiedikte te kun-
nen halen – twee lagen isolatie moeten 
aanbrengen, bij voorkeur geschrankt.  Dat 
vereist extra timmerwerk, tenzij je  gebruik 
maakt van speciale ophang-stangen 
waarop je zowel de isolatie als het 
dampscherm vastspietst, waarna  
je het pakket vastklemt met rondellen  
en doppen. Een bijkomend minpunt is  
dat het moeilijk is om koudebruggen  
te vermijden. 
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https://www.recticelinsulation.com/be-nl/eurothane-g?utm_source=mijn%20benovatie&utm_medium=magazine&utm_campaign=mijn%20benovatie%20BE-NL%202021&utm_content=isolatie%20hellend%20dak%20aan%20de%20binnenkant
https://www.recticelinsulation.com/be-nl/eurothane-g?utm_source=mijn%20benovatie&utm_medium=magazine&utm_campaign=mijn%20benovatie%20BE-NL%202021&utm_content=isolatie%20hellend%20dak%20aan%20de%20binnenkant
https://www.isoverperfectdak.be/nl
https://www.isoverperfectdak.be/nl?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
https://www.isover.be/nl/producten/suspente-plagypr-i?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine


BENO|33

⊲ ISOLATIE HELLEND DAK 
AAN DE BUITENKANT

Je dak is niet geïsoleerd, er is geen 
onderdak, of je wil geen binnenruimte 
verloren laten gaan? Dan is dakisolatie 
aan de bovenzijde een prima oplossing.  
Dat wordt in het vakjargon een sarking-
dak genoemd. Een sarkingdak is een 
duurdere oplossing, maar heeft als 
belangrijk voordeel dat de stijve isolatie-
platen dankzij een tand-en-groefverbin-
ding mooi op elkaar aansluiten, en zo  
een ononderbroken isolatielaag vormen. 
Op die manier voorkom je koudebruggen 
waarlangs de warmte kan ontsnappen, 
en loop je een kleiner risico op vocht  
en schimmelvorming.

Een sarkingdak plaatsen is werk voor  
een vakman. Hij verwijdert de aanwe-zige 
pannen, panlatten en tengellatten, 
brengt op de kale dakstructuur soms 
een beplanking aan maar meestal direct 
een lucht- en dampscherm, daarna stijve 
isolatieplaten uit pur of pir, en als onder-
dak een waterdichte, dampopen folie 
waarvan de naden goed moeten zijn 
dichtgetapet. Er bestaan ook isolatie-
platen waarop al een onderdakfolie is 
aangebracht. Zo kan de dakwerker in  
één handeling het dak water- en lucht-
dicht maken. Daarbovenop komen nieu-
we tengellatten en panlatten die door  
het isolatiemateriaal heen in de dak-
constructie geschroefd worden en  
waarop tot slot de dakbedekking  
wordt aangebracht. 

Wat ook mogelijk is, zijn kant-en-klare 
zelfdragende dakelementen met een iso-
lerende kern in pur, pir of minerale wol.  

Deze prefab geïsoleerde panelen zijn 
vooral interessant als je dak in slechte 
staat is, en je het bijna volledig moet 
vervangen. Ze komen rechtstreeks 
op de gordingen te liggen (dat zijn de 
horizontale balken die de dakconstruc-
tie verstevigen) en fungeren zowel als 
keper of spant, isolatie, binnenafwerking, 
onderdak en eventueel latwerk voor de 
dakbedekking. De houten balken en 
regels maken dat de panelen zelfdragend 
zijn. Kepers of spanten zijn niet nodig. 
Een recente ontwikkeling zijn zelfdra-
gende isolatiepanelen die vijf compo-
nenten combineren in één dakelement: 
een onderdakfolie, houten tengellatten, 
een meerlaagse bekleding als damp- en 
luchtscherm, isolatiemateriaal en geïn-
tegreerde houten verstijvers. Het grote 
voordeel van dergelijke panelen is de  
tijd- en ruimtewinst. Bovendien creëren 
ze, net zoals bij de traditionele sarking-
methode, een ononderbroken isolatie-

laag, waardoor het risico op koude-
bruggen uitgesloten is. Zelfdragende 
dakelementen zijn wel minder geschikt 
voor kleine of grillig gevormde daken. 

⊲  ISOLATIE PLAT DAK

Bouwfysisch de beste oplossing om  
een plat dak na te isoleren, is aan de 
bovenkant. Dat kan door middel van 
isolatie platen en een ballastlaag,  
een zogenaamd omgekeerd dak.

⊳  Aangezien kepers meestal maar 6 cm hoog zijn,  
zal je twee lagen isolatie moeten aanbrengen,  
bij voorkeur geschrankt. Dat vereist extra timmer-
werk, tenzij je gebruik maakt van speciale ophang-
stangen waarop je zowel de isolatie als het damp-
scherm vastspietst, waarna je het pakket vastklemt  
met rondellen en doppen. (Beeld: ISOVER)

▲  Een sarkingdak heeft het grote voordeel dat de isolatieplaten dankzij een tand-en-groefverbinding
mooi op elkaar aansluiten, en zo een ononderbroken isolatielaag vormen. Op die manier voorkom je
koudebruggen waarlangs de warmte kan ontsnappen, en loop je een kleiner risico op vocht en 
schimmelvorming. (Beeld: Recticel Insulation)

https://www.recticelinsulation.com/be-nl/powerroof?utm_source=mijn%20benovatie&utm_medium=magazine&utm_campaign=mijn%20benovatie%20BE-NL%202021&utm_content=isolatie%20hellend%20dak%20aan%20de%20buitenkant
https://www.recticelinsulation.com/be-nl/powerroof?utm_source=mijn%20benovatie&utm_medium=magazine&utm_campaign=mijn%20benovatie%20BE-NL%202021&utm_content=isolatie%20hellend%20dak%20aan%20de%20buitenkant
https://www.recticelinsulation.com/be-nl/eurothane-bi-4?utm_source=mijn%20benovatie&utm_medium=magazine&utm_campaign=mijn%20benovatie%20BE-NL%202021&utm_content=isolatie%20plat%20dak
https://www.isover.be/nl/producten/suspente-plagypr-i?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
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⊲  ISOLATIE BUITENMUREN

Na het dak vormen buitenmuren de 
tweede grootste bron van warmteverlies. 
Voor het na-isoleren daarvan heb je 
drie opties: aan de buitenkant, in de 
spouw, en aan de binnenkant van de 
gevel. De grote troef van isolatie aan de 
buitenkant is dat rondom de volledige 
gevel een doorlopende isolatielaag kan 
worden aangebracht, net zoals bij een 
sarkingdak. Zo loop je het minst risico op 
koudebruggen. Maar je bent vaak wel 
beperkt door stedenbouwkundige 
voorschriften. Binnenisolatie is de beste 
oplossing wanneer het uitzicht van je 
gevel bewaard moet blijven of als je huis 
massieve muren heeft. Bij een ingrijpend 
energetische renovatie (waarbij je de 
verwarmingsinstallatie vervangt én  
minstens 75 procent van de buitenmuren 
na-isoleert) kan je met enkel spouwisola-
tie de BENO-eis (dat de U-waarde van  
de wand maximaal 0,55 W/m²K mag  
bedragen) dikwijls niet halen. 

Als de spouw minder dan 5 cm breed is, 
zal je spouwmuurisolatie moeten combi-
neren met isolatie aan de binnen- of aan 
de buitenkant van de muur.

Voor een voldoende luchtdichte afwer-
king van de constructie volstaat een 
binnenbepleistering (volgens een 
WTCB-proefcampagne is een dikte van 
4 mm al voldoende), op voorwaarde 
dat een perforatie van het luchtscherm 
zoveel mogelijk vermeden wordt en dat 
voldoende aandacht wordt besteed aan 
de aansluitingen. Stopcontacten en scha-
kelaars worden het best aangebracht op 
de binnenmuren, of anders moeten er 
luchtdichte contactdozen in de bepleiste-
ring worden ingewerkt. En bij elke over-
gang naar een ander materiaal of een 
andere wand (bijvoorbeeld tussen muur 
en vloer, tussen muur en dak…) moeten 
er luchtdichte (vloeibare) membranen 
worden voorzien.

⊲ RAMEN EN DEUREN

Het isoleren van buitenmuren aan de 
buitenkant heeft onvermijdelijk gevolgen 
voor de ramen, want in de ‘nieuwe’ muur 
zullen de ramen dieper komen te liggen. 
De aannemer zal die overgang zorgvuldig 
moeten isoleren en waterdicht maken. Je 
kan er ook voor kiezen om het bestaande 
schrijnwerk naar voren te brengen, ter 
hoogte van de isolatielaag. Of om nieuwe 
ramen en deuren te plaatsen. Als het 
schrijnwerk ouder is dan 10 jaar, is dat 
technisch de beste keuze. Isoleer je de 
muren, maar behoud je de ramen, dan 
bestaat immers het gevaar van conden-
satie op je ramen.

De isolatiewaarde van ramen wordt uitge-
drukt in hoeveel warmte er per seconde, 
per m² en per graad temperatuurverschil 
verloren gaat tussen de ene en de  
andere zijde van het raam (W/m²K).  
Dit noemen we de U-waarde of warmte-
doorgangscoëfficiënt. Hoe lager, hoe 
beter. De Uw-waarde (de w staat voor 
window) geeft mee hoeveel warmte er 
verloren gaat doorheen het volledige 
raam. Dat hangt af van drie elementen: 
het glas (de Ug-waarde, g staat voor 
glass), het raamprofiel (de Uf-waarde, 
f staat voor frame) en de afstandhouders 
tussen de glasbladen. In vergelijking met 
een klassieke aluminium afstandhouder 
vermindert een zogenaamde warm edge-
afstandhouder het extra warmteverlies 
met meer dan de helft. 

⊳  Bij een correct luchtdicht gemaakte rijwoning  
daalt het E-peil met gemiddeld 11,6 procent  
en ligt het jaarlijkse gasverbruik ongeveer  
200 kubieke meter lager dan bij eenzelfde  
minder luchtdichte woning. (Beeld: Soudal)

https://www.recticelinsulation.com/be-nl/powerwall?utm_source=mijn%20benovatie&utm_medium=magazine&utm_campaign=mijn%20benovatie%20BE-NL%202021&utm_content=isolatie%20buitenmuren
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In Vlaanderen adviseert de overheid 
voor ramen (profielen én beglazing) een 
maximale U-waarde van 1,5 W/m²K en 
2,0 W/m2K voor buitendeuren en poorten. 
Die U-waarden bereik je door te kiezen 
voor dubbel of drievoudig hoogrende-
mentsglas in combinatie met sterk 
isolerende raamprofielen en deur-/poort-
panelen. Hoogrendementsglas heeft een 
Ug-waarde van 1,0 W/m²K en isoleert 2 
tot 3 keer beter dan gewoon dubbel glas. 
Bij drievoudig glas waarvan de ruimte 
tussen de glasbladen met krypton is 
gevuld (in plaats van met argon of lucht), 
kan de Ug-waarde zakken tot 0,8 W/m²K. 
Een raamkader van 7 cm breed dennen-
hout heeft een Uf-waarde van 1,8 W/m²K. 
Bij pvc-profielen hangt de Uf-waarde 
vooral af van het aantal kamers in het 
profiel, de aanwezigheid van isolatie in 
de kamers en de thermische geleidbaar-
heid van de verstevigingselementen. 
Standaard isolerende pvc-raamprofielen 
hebben een Uf-waarde van ongeveer 
1,2 à 1,7 W/m²K. Maar er bestaan ook 
super isolerende pvc-profielen met een 
Uf-waarde kleiner dan 1 W/m²K. Om vrij 
van koudebruggen rond ramen te kunnen 
isoleren, ontwierpen fabrikanten ‘preka-
ders’: raamprofielen die zijn opgebouwd 
uit isolerend pvc-schuim dat op de rug 
van het raamkader wordt geklikt, of 
profielen van met glasvezel versterkte 
kunststof waarin het raam rechtstreeks 
geschroefd kan worden. Bij aluminium 
raamprofielen is het zeer belangrijk dat 
de profielen thermisch onderbroken zijn. 
Dat betekent dat het aluminium profiel 
aan de binnenzijde (de ‘binnenschaal’) 
niet in contact komt met het profiel aan 
de buitenzijde (de ‘buitenschaal’). 

Wanneer aluminium profielen thermisch 
onderbroken zijn en de kamers bijko-
mend geïsoleerd werden, dan zijn er  
tegenwoordig Uf-waarden kleiner dan  
1 W/m²K mogelijk.

Aangezien elk onderdeel van een 
gebouw zich anders gedraagt, is het 
cruciaal dat de gebruikte voegmaterialen 
eventuele bewegingen kunnen opvan-
gen. Zoniet is de voeg tussen het raam-
kader en de ruwbouw een potentieel 
luchtlek. Misschien niet wanneer het 
raam pas geïnstalleerd is, maar na ver-
loop van tijd is dat zeker het geval. Vraag 
je aannemer dus dat hij bij de plaatsing 
extra aandacht besteedt aan de lucht-
dichte aansluiting tussen de nieuwe  
ramen en de muur. Een kwalitatieve 
afdichting van een raam bestaat uit 
3 niveaus: een luchtdichte, damprem-
mende afdichting aan de binnenzijde, 
een elastisch isolerend materiaal in het 
midden, en een weerbestendige, damp-
open afdichting aan de buitenzijde. Voor 
elk niveau zijn er specifieke producten 
beschikbaar. De luchtdichte aansluiting 
tussen het raam en de muur aan de 
binnenzijde kan bijvoorbeeld verzekerd 
worden door inpleisterbare (vloeibare) 
membranen. De afwerking gebeurt  
vervolgens met een elastische voegkit.

Als je de ramen vervangt, dan is dit 
een uitgelezen kans om een ventilatie-
systeem te voorzien. Volgens het WTCB 
is bij renovatie een systeem C het meest 
aan te raden. Hierbij komt de verse lucht 
natuurlijk binnen via zelfregelende roos-
ters, en wordt de vervuilde lucht weg-
gezogen met een ventilator.

⊲  ISOLATIE VLOER

Warmte ontsnapt niet alleen via de muren 
of het dak, maar ook via de vloer. Of 
vloer isolatie rendabel is, hangt af van  
de prijs van de gekozen isolatie, maar 
ook van de werken die nodig zijn om  
de isolatie aan te brengen.

Is je woning gedeeltelijk of volledig 
onderkelderd, dan is het relatief eenvou-
dig om tegen het plafond van de kelder 
isolatieplaten vast te maken. Het groot-
ste aandachtspunt zijn de elektrische 
leidingen, verwarmingsbuizen of water-
leidingen die aan het plafond bevestigd 
zijn en moeten worden verplaatst. Ook 
in een kruipkelder die hoog genoeg is 
om erin te kruipen, kan tegen het plafond 
worden geïsoleerd. Het enige verschil 
met een gewone kelder is de hogere 
vochtigheidsgraad. Je gebruikt dus 
best een isolatiemateriaal dat hiertegen 
bestand is. De beste techniek voor het 
isoleren van een kruipkelder die niet 
toegankelijk is, is het inblazen van een 
isolatiemateriaal.

Ligt de bestaande vloer op volle grond, 
dan zijn er ingrijpendere werken nodig.  
De isolatie kan rechtstreeks op de be-
staande draagvloer worden aangebracht, 
maar dan bestaat de kans dat zo het 
niveau van de vloer verhoogt, waardoor 
eventueel de deuren aangepast moeten 
worden. Ben je van plan de vloerbekle-
ding te vervangen, of wil je vloerverwar-
ming installeren, dan moet je de grond 
zo’n 30 cm uitgraven. 

⊳  Bij pvc-profielen hangt de Uf-waarde vooral af van het aantal  
kamers in het profiel, de aanwezigheid van isolatie in de kamers  
en de thermische geleidbaarheid van de verstevigingselementen.  
Er bestaan superisolerende pvc-profielen waarin de klassieke  
staalversterking vervangen is door glasvezel en thermische  
versterkingen in kunststof. Deze profielen noteren Uf-waarden  
kleiner dan 1 W/m²K. (Beeld: Deceuninck)

https://www.recticelinsulation.com/be-nl/eurofloor?utm_source=mijn%20benovatie&utm_medium=magazine&utm_campaign=mijn%20benovatie%20BE-NL%202021&utm_content=isolatie%20vloer
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innovaties 
Wat zijn de BENOvatietrends van 2021? 

Welke oplossingen ken je nog niet? En wie bracht wat op de markt? 
Enkele BENOvatienieuwigheden.

BENOvatie-

Lief voor je oren en 
voor het milieu 
Met de combinatie Recticel Silence en een gipsplaat kan je 
geluiden terugdringen met 87%, wat neerkomt op een vermin-
dering van 9 decibel. Maar deze nieuwe akoestische panelen 
van Recticel Insulation verhogen niet enkel je wooncomfort. 
Ze zijn ook lief voor het milieu. Ze bestaan namelijk uit een 
combinatie van vezels en gerecycleerd polyurethaanschuim, 
afkomstig van oude matrassen. Ze passen zo perfect in het 
verhaal van de circulaire economie (cradle-to-cradle-principe) 
en de duurzaamheidsstrategie van de Recticel Groep. In 2020 
heeft het bedrijf in Frankrijk, waar de akoestische panelen 
geproduceerd worden, al 100.000 matrassen gerecycleerd.

De Recticel Silence-panelen zijn bedoeld voor binnen muren 
en woningscheidende muren. Je kan ze gemakkelijk zelf 
aanbrengen met de bijhorende Recticellijm en vervolgens 
afwerken met een gipskartonplaat van 12,5 mm dik. 

www.recticelinsulation.com/be-nl/silence 

Verhoog je zelfconsumptie 

Na de invoering van de digitale meter wordt het voor alle  
eigenaars van een PV-installatie belangrijk om zoveel mogelijk 
van de geproduceerde energie onmiddellijk te verbruiken. 
De nettarieven zullen immers worden berekend op basis van 
reële afname. Met een slim automatiseringssysteem als Niko 
Home Control bespaar je niet alleen energie. Als je zonne-
panelen op je dak hebt, kan je ook je zelfconsumptie (alle 
energie die jij meteen in huis verbruikt) verhogen, en je  
distributiekosten verminderen. 

De geconnecteerde wandcontactdozen en slimme stekkers 
geven een gedetailleerd beeld van wat al je toestellen verbrui-
ken, en de app en het touchscreen maken het je gemakkelijk 
om deze detailgegevens te interpreteren. Zo kom je bijvoor-
beeld te weten dat je meer verbruikt doordat de deur van je 
koelkast of diepvriezer is blijven openstaan. 

Behalve hoeveel energie je verbruikt, kan je ook zien hoeveel 
energie afkomstig is van je PV-installatie en hoeveel van het 
elektriciteitsnet. Je kan ook beheren waar en wanneer de zelf 
opgewekte elektriciteit gebruikt moet worden. Als er te veel 
zonne-energie wordt geproduceerd, krijg je daarvan via de 
Niko Home-app een melding. Als je op dat ogenblik thuis bent, 
kan je eigenhandig bijvoorbeeld de wasmachine, de droog-
kast of de vaatwasmachine aanzetten. Ben je niet thuis? Dan 
kan je instellen dat Niko Home Control dit in jouw plaats doet.

www.niko.eu/energy 

https://www.recticelinsulation.com/be-nl/silence?utm_source=mijn%20benovatie&utm_medium=magazine&utm_campaign=mijn%20benovatie%20BE-NL%202021&utm_content=recticel%20silence
https://www.recticelinsulation.com/be-nl/silence?utm_source=mijn%20benovatie&utm_medium=magazine&utm_campaign=mijn%20benovatie%20BE-NL%202021&utm_content=recticel%20silence
https://www.recticelinsulation.com/be-nl/silence?utm_source=mijn%20benovatie&utm_medium=magazine&utm_campaign=mijn%20benovatie%20BE-NL%202021&utm_content=recticel%20silence
https://www.niko.eu/energy
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De gemakkelijkste manier om een hellend dak (bijkomend) te  
isoleren, is isoleren aan de binnenkant. Zeker als je dat doet  
met Isoconfort. Spiets de halfstijve glaswolisolatie op de unieke 
Suspente Plagyp® I-ophangstangen, prik hierop het Vario® KM  
duplex-dampscherm, plak af met de Vario® KB1-tape, en maak  
de aanpalende bouwdelen luchtdicht met de Vario® DoubleFit- 
mastiek. 

De Suspente Plagyp® I-ophangstangen bestaan in 3 afmetingen: 
12 - 16 cm, 16 - 20 cm en 20 - 24 cm. Je kan dus gemakkelijk tot  
24 cm extra isoleren, zonder extra timmerwerk. 

www.isover.be/perfectdak 

Luchtdicht in een handomdraai

Een luchtdichte gebouwschil zorgt voor een comfortabele 
woning met een gezond binnenklimaat en een lager energie-
verbruik, en dit zonder veel geld of tijd te kosten. Er zijn firma’s 
die gespecialiseerd zijn in het luchtdicht maken van diverse 
aansluitingen in een woning. Maar je kan dit ook gemakkelijk 
(en goedkoper) zelf doen met Soudatight LQ van Soudal. 

Het Soudatight-assortiment omvat producten voor zowel 
specialisten als doe-het-zelvers. Soudatight LQ (Liquid) is 
een zeer gebruiksvriendelijk, luchtdicht en dampremmend 
vloeibaar membraan, dat je gemakkelijk kan uitstrijken met 
een platte verfborstel op de zone die je luchtdicht wil maken. 
Dankzij de minuscule glasvezels kan de luchtdichtingspasta 
ook grotere naden (tot wel 5 mm) overbruggen, bijvoorbeeld 
bij een raamaansluiting tussen het binnenspouwblad en 
de isolatielaag. Na het aanbrengen vormt het membraan 
een elastisch, naadloos geheel dat perfect de vorm van de 
ondergrond volgt. Soudatight LQ is bovendien Passive House 
Institute (PHI)-gecertificeerd, wat inhoudt dat het de hoogste 
mate van luchtdichtheid garandeert.

www.soudalluchtdicht.be 

5 ingrediënten voor een perfect geïsoleerd hellend dak

Mooier en energiezuiniger 
in één handeling 
Met Façabrick ontwikkelde Wienerberger een oplossing  
waarmee je in één enkele handeling een gevel zowel kan 
renoveren als isoleren. Het systeem combineert namelijk  
isolatiepanelen uit geëxpandeerd polystyreenschuim (eps) 
met 22 mm dikke keramische steenstrippen. 

De isolatiepanelen zijn verkrijgbaar in verschillende diktes, 
naargelang de isolatiegraad die je wil. Ze worden op de gevel 
verlijmd, verankerd met stalen pluggen, voorzien van een  
wapeningsnet en een mortellaag, en afgewerkt met steen-
strippen. Voor de steenstrippen kan je kiezen uit nagenoeg 
het volledige gamma gevelstenen van Terca, zowel handvorm, 
vormbak als strengpers.

Het resultaat is een gevel die nauwelijks te onderscheiden is 
van een klassieke baksteengevel en ook alle voordelen heeft 
van bakstenen met een traditionele dikte: een grote onder-
houdsvriendelijkheid, een lange levensduur en een grote 
stootvastheid. 

www.wienerberger.be/facabrick 

https://www.isoverperfectdak.be/nl?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
https://www.wienerberger.be/facabrick?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
http://soudalluchtdicht.be/?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
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Kunststof en aluminium met 
dezelfde look en feel

Een symbiose van capaciteit, 
veiligheid en connectiviteit 
Dankzij zijn grote capaciteit, zijn lekbeveiliging voor het hele 
huis en zijn slimme connectiviteit staat de BWT Perla Seta,  
de nieuwe ontharder van waterbehandelingsspecialist BWT 
(Best Water Technology), garant voor watercomfort zonder 
zorgen. Op elk moment van de dag, en hoe hoog je verbruik 
ook is.

BWT Perla Seta is een duplex-waterontharder. Dat betekent 
dat hij uitgerust is met niet één maar wel twee harskolommen 
waarin hard water wordt omgezet in zacht water. Bovendien 
gebeurt de regeneratie – het schoonspoelen van de ionen-
wisselaar, zodat deze weer optimaal zijn werk kan doen – af-
wisselend én proportioneel: er wordt slechts één harskolom 
per keer geregenereerd, en dit enkel op afnameluwe tijdstip-
pen, en met een minimum aan zoutverbruik. Daardoor kan 
24/7 en quasi onbeperkt zacht water worden geleverd, tot 
50 l per minuut of 3 m³ per uur. Dat is handig bij piekafnames 
zoals het vullen van een zwembad, of wanneer op verschillen-
de plekken tegelijk water wordt gevraagd. 

Behalve water ontharden, biedt het apparaat ook bescherming 
tegen waterschade. Daartoe is het voorzien van intelligente 
veiligheidssystemen die in geval van een waterlek de water-
toevoer en de spoelwaterafvoer afsluiten en in alarmstand 
gaan. De BWT Perla Seta is standaard eveneens uitgerust met 
een sensor die de vloervochtigheid direct onder of naast het 
toestel bewaakt. In optie kan worden gekozen voor draadloze 
vloersensoren die op tien andere plaatsen een lek of een 
vochtige vloer kunnen detecteren. 

Verder kan de waterontharder via een LAN-, wifi- of gsm- 
netwerk in verbinding staan met de BWT Best Water Home-
app. Zo kan je vanaf je gsm of computer de status monitoren. 
Bij eventuele problemen kan je vanop afstand hulp inroepen 
van de technische dienst van BWT. 

www.bwt.com 

▲

NIEUWE REEKS 
IN KUNSTSTOF

Elegant
ABSTRACT 76 X

NIEUWE REEKS 
IN ALUMINIUM

Decalu
STANDARD 88

▼

Bij Deceuninck kan je terecht voor zowel kunststof als aluminium 
raam- en deurprofielen met een hedendaags design en een 
hoge thermische en akoestische isolatiewaarde. Recent 
introduceerde het bedrijf onder de naam Decalu een nieuwe 
aluminium reeks die perfect is afgestemd op zijn kunststof  
Elegant-profielen. Zo kunnen beide profielreeksen worden 
toegepast binnen hetzelfde nieuwbouw- of renovatieproject.  
Je kan bijvoorbeeld de sterkte van aluminium uitspelen in  
kamerhoge ramen in de inkomhal en voor de andere ramen 
profiteren van de budgetvriendelijkheid en de hogere 
energie prestaties van kunststof.

De afstemming van beide reeksen zit voornamelijk in het  
design en de afwerking. Zo hebben Decalu en de Abstract- 
reeks van Elegant hetzelfde minimalistische design aan de 
buitenkant en rechthoekige glaslatten aan de binnenkant.  
Zelfs experts zien nauwelijks het verschil. Het gelijkliggend 
design is ongezien in de kunststofwereld. De Elegant Abstract 
kreeg hiervoor dan ook een German Design Award, een Red 
Dot Award en een Designregio Kortrijk Award toegekend.

Om ook dezelfde kleur te kunnen garanderen, ontwikkelde 
Deceuninck Smart Colours, een gepatenteerd coatingprocedé 
dat ervoor zorgt dat de kleur van de kunststof profielen uitste-
kend matcht met die van de aluminium profielen. Niet enkel de 
kleur is identiek, de coating van de kunststof profielen heeft 
ook een structuur die nauwelijks te onderscheiden is van de 
lak op aluminium profielen. 

www.deceuninck.be 

https://www.bwt.com/nl-be/products/waterontharder/bwt-perla-seta/?utm_source=magazine&utm_medium=benomagazine&utm_campaign=benomagazine-2021&utm_content=link-perla-seta
https://www.deceuninck.be/nl-be/?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
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Hoe weet je dat het hoog tijd is om een raam te openen en  
de binnenlucht te verversen als een ventilatiesysteem dat niet 
automatisch doet? Want zelf heb je geen ‘zesde zintuig’ voor de 
hoeveelheid CO2 in de lucht. Gelukkig heeft de nieuwe Sense 
van Renson dat wel. De slimme sensor houdt het CO2-gehalte 
in de binnenlucht constant in het (digitale) oog en geeft aan 
wanneer dat te sterk stijgt. 

De Sense waarschuwt je op basis van kleuren. Als de  
lucht kwaliteit goed is, kleurt de rand van het toestel blauw.  
Als de CO2-concentratie in de binnenlucht tussen de 800 en 
1.200 ppm (parts per million) bedraagt, kleurt hij oranje, wat 
een waarschuwing is dat de luchtkwaliteit slechter wordt.  
Kleurt de Renson Sense rood, dan is de grenswaarde voor 
gezonde binnenlucht (1.200 ppm) overschreden, en moet  
je zo snel mogelijk intensief verluchten door je ramen en  
deuren open te zetten. Dat doe je tot de Sense weer in  
blauwe modus gaat.

Behalve het CO2-gehalte kan de Sense ook luchtvochtig heid, 
temperatuur, licht, geluid en de concentratie van Vluchtige  
Organische Stoffen (VOS) meten. Ook handig: je kan alle  
parameters in real time volgen via de bijbehorende app  
op je smartphone én ook de historiek oproepen. De Sense  
kost 179 euro inclusief btw. 

www.renson.be 

Met de ViCare App van Viessmann kan je vanop afstand je 
verwarming bedienen en regelen. Gelijk waar ter wereld,  
en voor elke kamer afzonderlijk. 

Je kan in één oogopslag de status van je verwarmings-
systeem bekijken, de gewenste kamertemperatuur en  
warmwatertemperatuur instellen, de buitentemperatuur 

oproepen, de temperatuurgeschiedenis van de laatste  
dagen weergeven, en voor elke dag verschillende schakel-
tijden vastleggen, afhankelijk van je behoefte. De functie  
geofencing detecteert aanwezigheid. En als je de comfort-
modus selecteert, blijft je verwarming langer branden  
wanneer je gasten op bezoek hebt en het langer warm wil  
houden. Activeer je de snelkies modus, dan kan je bijvoor-
beeld de temperatuur wat lager zetten als je onverwacht  
een dagje afwezig bent. Het resultaat: meer comfort en  
een lager energieverbruik. 

Ook voor het verzekeren van periodiek onderhoud of het  
oplossen van problemen is de ViCare App een handige tool.  
Bij een groen veld is alles in orde. Geel betekent dat je ver-
warmingssysteem aan onderhoud toe is. Een rood veld waar-
schuwt voor een probleem. In dat geval krijg je de contact-
gegevens van een installateur naar keuze te zien. Indien je 
dat wil, kan de digitale technologie er ook voor zorgen dat er 
automatisch een melding naar hem wordt gestuurd. Je instal-
lateur weet dan welke wisselstukken hij moet meebrengen.  
En soms zal hij het probleem vanop afstand kunnen oplossen.

www.viessmann.be 

Bedien en regel je verwarming vanop afstand

Slimme sensor voor gezonde binnenlucht

https://www.renson.eu/nl-be/pre-order-renson-sense?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
https://www.viessmann.be/nl/viessmann-apps/vicare-app.html?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
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Extra lekker en gezond dankzij 
extra magnesium 
Kalk kan je bestrijden met een waterverzachter, maar ook  
via kalkneutralisatie — een technologie waarbij elektrische  
impulsen worden afgegeven die het calcium in het water  
omvormen tot minuscule kalkkristallen. Zo voorkom je zowel 
kalkaanslag in leidingen, boilers en douchekoppen als  
corrosie op gegalvaniseerd staal. 

Vergeleken met een waterontharder heeft de BWT AQA Total 
Energy-kalkneutralisator belangrijke voordelen: hij verbruikt 
geen zout, er is geen afvoer voor spoelwater nodig, en je 
kraantjeswater blijft alle essentiële mineralen behouden.  
Bovendien voegt het toestel extra magnesium toe, waar - 
door water nog gezonder wordt en ook lekkerder smaakt. 
Magnesium is immers niet alleen een mineraal waaraan veel 
mensen een tekort hebben, het is tevens een smaakdrager.

www.bwt.com 

Gebruiksvriendelijk prekader
systeem voor een perfect  
luchtdichte raamaansluiting

Met SoudaFrame SWI heeft Soudal een duurzaam prekader-
systeem voor de installatie van buitenschrijnwerk ontwikkeld. 
SoudaFrame is gemaakt uit gvk, een zeer sterke, met glas-
vezel versterkte kunststof met een hoge thermische isolatie-
waarde. In dit gebruiksvriendelijke prekadersysteem worden 
de raamkaders rechtstreeks in het prekader vastgeschroefd. 
Bijkomende tussenstappen of metalen verbindingen zijn dus 
niet nodig. Naast een snelle en eenvoudige installatie verze-
kert SoudaFrame een optimale thermische afdichting, zonder 
koudebruggen, en staat het garant voor naadloze, luchtdichte 
raamaansluitingen. Hierdoor worden onnodige warmte- en 
energieverliezen vermeden, wat leidt tot een lager energie-
verbruik. 

www.soudalluchtdicht.be 

Allinonepakket  
voor hellende daken
Goede thermische isolatie en een goede winddichtheid zijn  
de eerste voorwaarden voor een energiezuinig hellend dak.  
Recticel Insulation pakt uit met een totaaloplossing: Euroroof, 
een isolatiepakket bestaande uit thermische isolatieplaten,  
een onderdakfolie (Rectivent) en schroeven (Rectifix). 

De isolatieplaten zijn beschikbaar in drie diktes (100, 120 en 
140 mm) en twee afmetingen (1.200 x 1.200 mm en 2.400 x  
1.200 mm), zodat snijafval op de werf kan worden beperkt.  
De afwerking rondom met een tand-en-groefsysteem zorgt  
ervoor dat er geen wind tussen de isolatieplaten kan blazen en 
dat de plaatsing ervan heel gemakkelijk gaat. De onderdakfolie 
beschermt het dak tegen regen, lichte sneeuwval en stof.

www.recticelinsulation.com/be-nl/euroroof 

http://www.soudalluchtdicht.be/?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
https://www.bwt.com/nl-be/products/bescherming-tegen-kalk/bwt-aqa-total-energy-2500/?utm_source=magazine&utm_medium=benomagazine&utm_campaign=benomagazine-2021&utm_content=link-aqa-total-energy-2500
https://www.recticelinsulation.com/be-nl/euroroof?utm_source=mijn%20benovatie&utm_medium=magazine&utm_campaign=mijn%20benovatie%20BE-NL%202021&utm_content=euroroof
https://www.recticelinsulation.com/be-nl/euroroof?utm_source=mijn%20benovatie&utm_medium=magazine&utm_campaign=mijn%20benovatie%20BE-NL%202021&utm_content=euroroof


VOOR ELKE KLUS 
DE BESTE GIPS
KARTONPLAAT

 ▼
⊲ De zolder afwerken tot een aantrekkelijke leefruimte?  

Een voorzetwand plaatsen, of een vals plafond aanbrengen?  
Een toilet ophangen? Bekabelingen of leidingen verbergen?  
Een gemene muur geluidsdichter maken? Een ruimte op-
splitsen in twee slaapkamers? Of een badkamer bouwen? 
Wat je ook wil doen, voor elke klus bestaat er een geschikte 
gipskartonplaat. Alleen: voor welke toepassing gebruik je 
welk type van plaat? 

Gipskartonplaten zijn met stip de meest gebruikte 
bouwmaterialen voor plafonds en muren binnens-
huis. Ze bestaan uit een kern van onbrandbaar 
gips — dat zorgt voor de hardheid — en zijn aan 
beide zijden bekleed met een sterk, meestal  
gerecycleerd karton. Dit karton zorgt voor de 
stabiliteit van de platen. 

Gipskartonplaten worden wel eens verward met 
gipsvezelplaten. Deze laatste worden onder hoge 
druk geperst uit een combinatie van gips en 
papier vezel of gips en glasvlies. Een gipsvezel-
plaat heeft een harder oppervlak en is zwaarder 
en steviger, maar is tegelijk duurder en moeilijker 
te verwerken en te monteren dan gipskarton. 

Gipskartonplaten bestaan in diverse afmetingen 
en in diverse types, elk met hun specifieke eigen-
schappen. Dat maakt ze geschikt voor quasi elke 
ruimte binnenshuis, en voor tal van toepassingen. 

BENO| 41

▼ Beeld: Gyproc®
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STANDAARD GIPSKARTON

Het basisassortiment is bedoeld voor de bekle-
ding van muren en plafonds in ruimtes waarin  
de luchtvochtigheidsgraad minder is dan 75%. 

Standaard gipsplaten vind je zowel met als zonder 
een speciale boord. Dat is van belang voor de  
afwerking van de voegen. Het meest gebruikte 
type voor muren zijn ABA- of 4xABA-platen.  
Een ABA-plaat heeft 2 afgeschuinde kanten,  
bij een 4xABA-plaat zijn ook de kopse (de korte) 
kanten afgeschuind. Bij platen met afgeschuinde 
kanten kan de naad tussen twee platen worden 
afgewerkt met voegband en voegpasta. 

De dikte van een standaard gipskartonplaat  
varieert van 6,5 mm — om er ronde vormen mee  
te kunnen bekleden — tot 18 mm, voor extra ste-
vige constructies. Voor plafonds worden meestal 
platen van 9,5 mm gebruikt, terwijl 12,5 mm de 
beste keuze is voor wanden. Platen van 12,5 mm 
dik zijn steviger, waardoor voor het regelwerk 
waarop ze bevestigd worden een tussenafstand 
van 60 cm mogelijk is. Voor platen van 9,5 mm 
geldt een tussenafstand van 40 cm. Met 12,5 mm 
dikke gipskartonplaten bespaar je dus werkuren 
en materiaalkosten voor de onderstructuur.  
Dat compenseert een deel van de meerprijs. 

VOCHTWEREND

Standaard gipskartonplaten zijn gevoelig voor 
vocht. Voor ruimtes waar de luchtvochtigheid  
tijdelijk kan oplopen, bijvoorbeeld tijdens het  
koken of het douchen, gebruik je daarom vocht-
werende gipskartonplaten. Je herkent deze  aan 
hun groene kleur en aan het opschrift WR  (Water 
Resistant). 

De gipskern van vochtwerende gipsplaten wordt 
minder vochtabsorberend gemaakt door toevoe-
ging van siliconen. Om schimmels op muren of 
plafonds te vermijden, worden er ook schimmel-
werende producten bijgevoegd. 

Gebruik WR-platen om de muren of het plafond 
van een badkamer mee te bekleden. Ook voor  
in de keuken zijn ze heel geschikt. 

⊳ ABA-plaat

4xABA-plaat ⊲

WR ABA-plaat ⊲

⊲ Beeld: Gyproc®

https://hubs.ly/H0Gq8p10?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
https://hubs.ly/H0Gq8n-0?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
https://hubs.ly/H0Gq8p10?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
https://hubs.ly/H0Gq8n-0?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
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EXTRA STOOTVAST EN STEVIG 

Kinderen botsen ertegenaan met hun speelgoed, 
wij stoten ertegen als we stofzuigen of de zitbank 
verplaatsen… Binnenwanden krijgen het soms 
hard te verduren. Fabrikanten ontwikkelden  
daarom gipskartonplaten met een extra grote 
weerstand tegen herhaaldelijke stoten.

Ook de massa van deze platen is hoger. Daar-
door zijn ze tot vijf maal sterker dan bepaalde 
andere traditionele bouwmaterialen. Je kan er 
per ophangpunt een voorwerp tot 15 kg aan 
ophangen, zonder speciale pluggen of speciaal 
gereedschap. Het ophangen van een schilderij, 
een boekenplank, gordijnroedes, wandrekken, en 
zelfs keuken kasten wordt zo kinderspel. Een flat-
screen? Met twee spaanplaatschroeven kan deze 
extra stevige gipsbeplating tot wel 60 kilo aan. 

Door hun hogere densiteit hebben deze platen 
ook betere akoestische kwaliteiten. Gebruik ze 
daarom in scheidingsmuren tussen woningen of in 
het plafond tussen ruimtes in je woning. Het beste 
geluidsisolerende resultaat krijg je in combinatie 
met minerale wol en een metalen regelwerk of 
plafondhangers. Een 100 mm dikke wand houdt 
meer geluid tegen dan een traditionele bakstenen 
wand van 200 kg/m², terwijl het gewicht van de 
wand minder dan een kwart bedraagt dan dat  
van de stenen muur. 

GELUIDSWEREND 

Wil je nog beter akoestisch isoleren? Verhoog 
dan de massa van de constructie door twee lagen 
gipskartonplaten te gebruiken, pas een zo breed 
mogelijke spouw toe, en vul de spouw volledig  
of gedeeltelijk met bijvoorbeeld glaswol. 

Er bestaan ook gipskartonplaten die meer massa-
dichtheid hebben dan normale gipsplaten en 
daardoor extra geluidswerend zijn. Wanden met 
deze geluiddempende platen worden op dezelf-
de manier opgebouwd als een standaard wand 
met een metalen regelwerk. Alleen gebruik je 
hiervoor speciale profielen en schroeven. Bij een 
scheidings wand bereik je de beste resultaten  
met twee lagen, geschrankt geplaatste geluids-
werende platen boven elkaar, geschroefd op  
een metalen structuur én met tussenliggende 
glaswolisolatie. 

Geluiddempende gipsplaten hebben meestal een 
lichtblauwe kleur. 

LUCHTZUIVEREND 

In combinatie met ventilatie kunnen  
bepaalde types gipsplaten ook bijdragen  
tot een gezonde luchtkwaliteit binnenshuis. 

De technologie van luchtzuiverende gipskarton-
platen steunt op bepaalde stoffen die tijdens de 
productie van de platen aan de gipskern worden 
toegevoegd. Deze additieven hebben geen scha-
delijke impact op de omgeving, maar ze kunnen 
er wel voor zorgen dat tot driekwart van de VOS 
(vluchtige organische stoffen) in de binnenlucht, 
meer specifiek de aldehyden, wordt opgenomen 
en geneutraliseerd. VOS komen vrij uit onder meer 
bouwmaterialen, meubilair, onderhoudsproducten 
en verbrandingsprocessen. 

De additieven zorgen ervoor dat aldehyden 
worden aangetrokken en binnen in de gipsplaten 
worden gebonden en vastgehouden, zodat die 
later niet meer vrijkomen. Simulaties tonen aan dat 
de platen hun luchtzuiverende werking behouden 
gedurende minstens 50 jaar.

GEMAKKELIJKER HANTEERBAAR

Al eens geprobeerd om een standaard gipskarton-
plaat via een smalle traphal in je eentje tot op zol-
der te dragen? Dat is niet zo eenvoudig. Gelukkig 
bestaan er ook gipskartonplaten met een kleiner, 
beter handelbaar formaat (1.200 x 600 mm) en een 
laag gewicht. Bijzonder handig als je een  klus 
alleen moet klaren. 

Je werkt er in een handomdraai wanden en pla-
fonds mee af, ook op moeilijk bereikbare plaatsen 
zoals zolders. Deze plaat is ook geschikt voor 
vochtige ruimtes. 

▼ Gyproc® Habito ▼ Gyproc® Handyboard

https://hubs.ly/H0Gq8rj0?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
https://hubs.ly/H0Gq8md0?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
https://hubs.ly/H0Gq8vP0?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
https://hubs.ly/H0Gq8rw0?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
https://hubs.ly/H0Gq8mf0?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
https://hubs.ly/H0Gq8rw0?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
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Handige BENOvatie-
apps & tools
Leer BEter reNOveren op www.mijnBENOvatie.be 

Door nog energiezuiniger te BENOveren 
(BEter te reNOveren) dan momenteel 
wettelijk is verplicht, profiteer je onmid-
dellijk van een extra verlaging van je 
energiefactuur en een verhoging van 
je wooncomfort. Je woning behoudt op 
termijn haar waarde, en je bewijst ook 
het milieu een grote dienst. Maar hoe 
BENOveer je in de praktijk? Dat leer je 
op www.mijnBENOvatie.be.

5 BENOvatiestappen
De meest gevolgde chronologie om  
een woning energiezuiniger te maken,  
is eerst het dak, dan de buitenmuren,  
het glas, de ramen en de deuren,  
vervolgens de vloeren en ten slotte de 
zogenaamde ‘technieken’: verwarming 

en sanitair warm water, huisautomatise-
ring en verlichting, stroomopwekking  
en waterbehandeling… Voor elk van  
die 5 BENOvatiestappen vind je op 
www.mijnBENOvatie.be bruikbare  
informatie en concrete oplossingen. 

Van a tot z
Op www.mijnBENOvatie.be komen niet 
alleen de mogelijke isolatieoplossingen 
aan bod. Er wordt ook ingegaan op 
onder meer ventilatie en luchtdichtheid, 
regenwaterrecuperatie en zonwering, 
en de mogelijke afwerkingen van een 
geïsoleerd dak (zowel aan de buiten- als 
aan de binnenkant) en van geïsoleerde 
buitenmuren.

De website geeft eveneens een over-
zicht van alle BENOvatiepremies en 
financieringsadvies. Je vindt er ook tal 
van tips om – zelfs als je woning al volle-
dig geBENOveerd zou zijn – verstandig 
met energie om te gaan.

www.mijnBENOvatie.be is niet alleen 
de eerste website die de Vlaamse 
kandidaat-BENOveerder toelicht hoe hij 
kan BENOveren. Het is ook de meest 
volledige, want hij preciseert van a tot z 
hoe een logisch BENOvatietraject kan 
worden gevolgd.

https://www.mijnbenovatie.be/?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
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Hoe energie(on)zuinig is je woning? Ontdek het 
met de BENOvatietest 
10 cm isolatie in mijn hellend dak, 
volstaat dat wel? Dubbel glas met een 
Ug-waarde van 2,8 W/m²K, isoleert dat 
genoeg? Schimmel in de badkamer,  
hoe los ik dat op? Een slechte epc-score 
doordat ik elektrisch verwarm, hoe maak 
ik dat goed? Ik heb geen mechanisch 
ventilatiesysteem, is dat erg? Ik heb 
geen waterontharder of regenwaterfilter, 
is dat een probleem? 

Surf naar www.mijnBENOvatie.be, vul 
de vragenlijst in, en op basis van je 
antwoorden ontvang je in je mailbox 
een BENOvatierapport waarin staat hoe 
goed – of slecht – je woning scoort op 
het vlak van dak-, gevel-, schrijnwerk- 
en vloerisolatie, verwarming en sanitair 
warm water, ventilatie, rationeel energie-
gebruik, stroomopwekking, waterbehan-
deling en regenwaterrecuperatie. 

Samen met dit verslag krijg je – gratis en 
volledig op maat – info over de BENO-
vatiedoelstellingen, de beste oplossin-
gen om die doelstellingen te bereiken, 
een link naar mogelijke plaatsers en ver-
delers van bouwmaterialen en -systemen 
om je woning energiezuiniger te maken, 
en een overzicht van de subsidies en 
premies die je hiervoor kan krijgen. 

www.mijnBENOvatie.be/nl/BENOvatietest 

https://www.mijnbenovatie.be/?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
https://www.mijnbenovatie.be/nl/BENOvatietest?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
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Vind de geschikte  
gipsplaat voor je project 

Hoe maak je de juiste keuze in het uitgebreide aanbod van 
gipsplaten en -systemen? De Gyproc® Configurator kan je 
hier bij helpen. Deze tool navigeert je door een virtueel huis, en 
stelt vragen over de bouwdelen die je wil aanpakken, het doel 
van de wand, de vloer of het plafond, en over de ondergrond. 

Op basis van je antwoorden kom je te weten welke oplossing 
het beste past bij jouw project. Je krijgt ook een gedetailleerde 
lijst met de hoeveelheden die je nodig hebt. Deze materialen-
lijst kan je meenemen naar je Gyproc®-verkooppunt.

www.gyproc.be/nl/configurator 

Hoeveel kan jij uitgeven 
aan een woning? Doe de 
simulatie 
Een woning kopen brengt tal van kosten met zich mee.  
Vaak is het moeilijk in te schatten hoe hoog die zullen zijn.  
Op axabank.be/woonplannen vind je een handige simulator 
die op basis van je gegevens een inschatting maakt hoeveel 
je kan uitgeven aan de aankoop van je woning, en hoeveel  
de extra kosten zullen bedragen. 

Woon je al in je eigen woning maar wil je deze graag energie-
zuiniger maken? AXA Bank kan je daarbij helpen met een 
groene lening. Doe een kosteloze simulatie met de groene-
leningsimulator.

www.axabank.be/woonplannen 

Configureer je eigen 
ramen en deuren
Je weet niet wat kiezen: Elegant, de nieuwe serie ramen  
en deuren in kunststof, of Decalu, de aluminiumreeks van  
Deceuninck? De nieuwe Winspirator inspireert en informeert, 
zodat je goed beslagen naar een showroom of dealer  
kan stappen.

Je kiest je woningstijl, configureert het design van je ramen 
en deuren, het materiaal en je favoriete kleur, en binnen  
no time krijg je in een 3D-visualisatie je voorkeuren te zien.  
Het beeld kan 360° gedraaid worden en je kan de ramen  
en deuren zowel vanbinnen als vanbuiten bekijken.

Overtuigd van het resultaat? Je krijgt je volledig dossier  
gratis in je mailbox of je kan het rechtstreeks doorsturen 
naar een Deceuninck-partner voor een prijsofferte.

winspirator.deceuninck.com 

https://hubs.ly/H0Gq8C-0?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
www.axabank.be/woonplannen?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
http://winspirator.deceuninck.com/?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
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Benieuwd hoe je gevel, terras of oprit er kan uitzien? Doe de 
test met de online BIM/Textuur-generator van Wienerberger. 
Dankzij de nieuwste versie van deze slimme tool vind je nog 
gemakkelijker de gevelsteen of kleiklinker die het best bij je 
huis past. 

Met de textuurgenerator van Wienerberger kan je niet alleen 
inspiratie opdoen. Je krijgt ook levensechte beelden te zien 
van gevelstenen en kleiklinkers in een specifiek verband of 
met een specifieke voeg. Zo kan je je uitstekend voorstellen 
hoe een steen er in je gevel of op je oprit zal uitzien. Voor 
gevelstenen kan je met de generator het type gevelsteen,  
het formaat, de voegdikte, de voegkleur en het metselwerk-
verband met elkaar combineren. Voor kleiklinkers kan je  
een selectie maken op het type kleiklinker, het formaat en  
het legverband. 

Dankzij de extra mogelijkheden laat de generator nu enkel nog 
technisch haalbare combinaties van voegdiktes, metselwerk- 
of legverbanden, stenen/klinkers en formaten toe. De uitvoer-
baarheid van het resultaat is dus altijd gegarandeerd. Indien je 
dat wil, kan je de stenen herverdelen met een ‘reshuffle-optie’. 
Ben je helemaal tevreden? Dan kan je via de download-knop  
je gewenste textuur vastleggen in een pdf.

Online textuurgenerator met nog 
meer mogelijkheden

Inspirerende en informe
rende woonvideo’s

Wil je bouwen of verbouwen? Zoek je informatie over  
de keuze van de architect, welke premies je kan krijgen 
of hoeveel een notaris kost? Of wil je veeleer inspiratie  
voor je ramen, dak pannen, keuken, badkamer of vloer?  
Dan ben je bij QUOON op het juiste adres. Via korte  
video’s wordt uitgelegd waarop je moet letten en  
krijg je ideeën om je droomproject te realiseren. 

www.quoon.be 

De nieuwe BIM/Textuur-generator op de website van  
Wienerberger vind je terug op elke productdetailpagina 
voor gevelstenen en kleiklinkers, en ook via 

www.wienerberger.be/textuurgenerator 

Ben je benieuwd hoe anderen hun BENOvatie hebben aan-
gepakt? Zoek je bewijzen dat een BENOvatie niet alleen resul-
teert in een energiezuinige woning — die veel beter is voor je 
energiefactuur en voor het milieu —, maar ook in een mooiere 
en comfortabelere woning die in waarde stijgt? Surf dan naar 
de BENOvatieblog op www.mijnBENOvatie.be. Of download  
er vorige edities van het BENOmagazine. 

www.mijnBENOvatie.be 

BENOvaties in beeld

https://www.wienerberger.be/textuurgenerator/?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
https://www.quoon.be?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
https://www.mijnbenovatie.be/nl/benovatieblog/?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine


BENO48 |

Welk energielabel 
heeft je woning?

De Vlaamse Regering wil dat tegen 2050 elk huis en elk  
appartement een A-label behaalt. Momenteel hebben  
appartementen gemiddeld een C-label, en eengezinswonin-
gen een E-label. De renovatiegraad moet dus flink omhoog. 
Een belangrijke stap is bewustwording: wat is het energie-
label van een woning, en hoe goed of slecht is dat? 

Om op deze vraag snel een antwoord te kunnen geven,  
heeft het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (het voor-
malige Vlaams Energieagentschap, VEA) een handige tool 
gelanceerd: Test-uw-epc. Hiermee kan je nagaan hoe een 
woning scoort ten opzichte van gelijkaardige woningen  
in de gemeente, de provincie of in Vlaanderen. Je krijgt  
ook cijfers over het aantal zonnepanelen, zonneboilers  
en warmte pompen in Vlaamse woningen, alsook nuttige  
tips en doorverwijs adressen. 

Heeft een huis al een epc, dan kan je dat onmiddellijk ver-
gelijken met andere woningen. Indien niet, dan krijg je via 
een korte vragenlijst een indicatie van het energielabel,  
en kan je op basis hiervan een vergelijking maken met  
gelijkaardige woningen. 

Voor het werkelijke energielabel moet je wel nog altijd  
een officieel epc laten opmaken door een erkend energie-
deskundige type A.

Je kan Test-uw-epc raadplegen via 

apps.energiesparen.be/test-uw-epc  
woningpas.vlaanderen.be 

Nog meer informatie 
op je woningpas 

Plan je binnenkort BENOvatiewerken? Of wil je je woning  
verkopen of verhuren? Kijk dan zeker eens in je woningpas.  
Dit gratis digitaal paspoort, ontwikkeld door de Vlaamse  
overheid, verzamelt de digitaal beschikbare informatie over  
jouw huis op één centrale plaats. Wil je je woningpas bekijken? 
Surf naar https://woningpas.vlaanderen.be en log in met je eID, 
federaal token of de itsme-app.

Sinds december 2020 geeft je woningpas eveneens een  
overzicht van alle uitgevoerde energetische renovatiewerken 
waarvoor je netbeheerder sinds 2012 een premie heeft 
toegekend. Als eigenaar kan je daaraan zelf renovatiewerken 
toevoegen in één overzichtelijke tijdslijn. Zo blijft de woning-
pas van jouw woning up-to-date. Dat is zeker interessant als 
je renovatiewerken hebt uitgevoerd waardoor je woning een 
betere epc-score heeft gekregen. 

woningpas.vlaanderen.be 

https://woningpas.vlaanderen.be/?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
https://woningpas.vlaanderen.be/?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
https://apps.energiesparen.be/test-uw-epc?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
woningpas.vlaanderen.be?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine


Heeft je gasketel meer dan 20 jaar op de teller 
staan? Vervang hem dan door een nieuwe 
condenserende verwarmingsketel op gas.  
Je wint zo niet alleen aan comfort. Je stoot  
minder CO2 uit. En je kan elk jaar tussen de 
440 en 700 euro besparen op je energie-
factuur. Met een premie van minstens  
500 euro geeft gas.be je nog een positief-
energie-duwtje-in-de-rug daarbovenop. 

Een betere investering dan een gas conden-
satieketel bestaat er nauwelijks. Condensatie-
ketels zijn zuinig én milieuvriendelijk. Ze halen 
de warmte uit de waterdamp van de verbran-
dingsgassen en gebruiken die in de ketel.  
Bij oude cv-ketels gaat die warmte verloren  
via de schoorsteen. Nieuwe condensatie ketels 
halen een rendement dat hoger ligt dan 100%. 
Oude ketels hebben een rendement van hoog-
uit 80 à 85%. Dat je verwarmings installatie  
minder energie verbruikt, merk je aan je  
verwarmingsfactuur. 

Terug 
de vonk 
aansteken?
met een nieuwe 
#gasketel en #premie

terug
de vonk
aansteken?
met een nieuwe
#gasketel en #premie

Lees de ervaring van Guy en tal van  
anderen die hun ketel vervingen op  
positieveenergiepositive.be

Met een nieuwe ketel bespaar je gemiddeld 
zo’n 440 tot 700 euro per jaar. 

Moderne gasketels zijn daarenboven liever 
voor ons milieu. In ver ge lijking met een oude 
ketel stoten ze 30 tot 48% minder CO2 uit.  
Bovendien zijn ze perfect combineerbaar  
met een zonneboiler, een warmtepompboiler,  
een warmtepomp of een andere vorm van 
hernieuwbare energie. 

Niet verwonderlijk dat investeren in een 
nieuwe condenserende gasketel alleen maar 
kan worden aangemoedigd. Gas.be doet daar 
nog een financieel ruggensteuntje bovenop en 
geeft voor de vervanging van een gasketel die 
meer dan 20 jaar geleden werd geïnstalleerd 
een premie van 500 euro.

Benieuwd naar de motivatie en ervaringen  
van wie zijn oude ketel al heeft vervangen?  
Surf naar positieveenergiepositive.be 

Vervang je gasketel en krijg 500 euro

meer info? 
Lees dan ook zeker  
het artikel op de  
#volgende pagina!
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Een condenserende gasketel 

Is je woning aangesloten op het gasnetwerk? Dan is de 
meest budgetvriendelijke verwarmingsoplossing vandaag 
een condensatieketel op gas. De Vlaamse regering heeft 
aangekondigd dat voor nieuwbouw en voor wie ingrijpend 
energetisch renoveert, een ketel op stookolie binnenkort 
verboden zal worden. 

Wie een oude elektrische boiler heeft, of een  
cv-ketel van pakweg 20 jaar oud, begint het best 
op tijd na te denken. Een verwarmingsinstallatie 
vervangen is immers niet in een-twee-drie gebeurd. 
Stap je over naar een andere brandstof? Wil je de 
radiatoren behouden, of overschakelen naar vloer-
verwarming? Wil je een warmtepomp? En misschien 
ook extra tappunten? 
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Je cv-ketel of boiler  
is aan vervanging toe?  
Dit zijn de beste investeringen

Nadat je het dak en de buitenmuren hebt geïsoleerd, de ramen vervangen,  
en de luchtdichtheid aangepakt, zijn de warmteverliezen van je woning  
drastisch gedaald. Maar zelfs dan heb je nog steeds verwarming nodig.  
En je hebt natuurlijk ook nog behoefte aan warm water om te douchen  
of af te wassen. In de toekomst zullen we misschien verwarmen met een  
brandstofcel, een micro-warmtekrachtkoppelingssysteem, of met gas van  
hernieuwbare oorsprong. Of, naar Deens voorbeeld, via een warmtenet.  
Maar zo ver zijn we nog niet. Wie zijn verwarmingsinstallatie wil vervangen,  
moet nu al keuzes maken. Welke duurzame, toekomstgerichte verwarmings-
technieken zijn vandaag reeds voorhanden?



BENO| 51

Gascondensatieketels hebben een hoger terugwinnings-
potentieel dan stookolieketels. Dat verklaart waarom de 
condensatietechniek eerst voor deze brandstof werd 
ontwikkeld. Condensatie is een fenomeen dat optreedt 
wanneer de waterdamp die in de rookgassen aanwezig  
is, overgaat van gasvormige naar vloeibare toestand.  
Gedurende die overgang komt er energie – dus warmte – 
vrij. In een klassieke cv-ketel gaat een deel van die warmte 
via de schoorsteen verloren, en hebben de verwarmings-
gassen bovendien zeer hoge temperaturen, tot wel 250 °C. 
Dat is veel te warm om te kunnen condenseren. In een 
condensatieketel komen de rookgassen eerst in een 
warmtewisselaar, waardoor hun temperatuur daalt, en er 
condensatie kan optreden. Op die manier kan een deel 
van de energie uit de verbrandingsgassen worden gere-
cupereerd, waardoor het rendement van de verbranding 
verhoogt. Oudere verwarmingsketels die nu nog in ge bruik 
zijn, hebben een rendement van minder dan 90%. De 
nieuwste condensatieketels halen rendementen tot 109%. 
Die extra warmte maakt een groot verschil, ook voor je 
portemonnee.

Bij de vervanging van een oude cv-ketel door een conden-
serende ketel zal je meestal een buis met een kleinere 
diameter in het afvoerkanaal moeten laten plaatsen, om 
condensatie in de schoorsteen te vermijden. En voor het 
lozen van het condenswater zal er een afvoerbuis nodig 
zijn die wordt aangesloten op de riolering. 

Aangezien de grootste verbruikswinst voortvloeit uit 
conden satie, is het ook belangrijk dat de temperatuur van 
het water dat in het verwarmingssysteem vloeit, laag ge-
noeg is. Vloerverwarming is daarom een ideale oplossing, 
aangezien die werkt op heel lage temperatuur (30 à 
35 °C). Dat betekent niet dat je je bestaande radiatoren 
altijd zal moeten vervangen door lagetemperatuurradiato-
ren of ventiloconvectoren. Veelal mag je ze laten staan. 
Vroeger werden zowel verwarmingsketels als radiatoren 
immers bijna altijd overgedimensioneerd, waardoor het 
stralingsoppervlak van de bestaande radiatoren mogelijk 
groot genoeg is om voldoende warmte te kunnen afgeven. 
Bekijk dit met een verwarmingsinstallateur, een energie-
deskundige of je architect. 

Een warmtepomp

Is je woning goed geïsoleerd en is de warmtevraag be-
perkt? Dan kan een warmtepomp een rendabele investe-
ring zijn. Warmtepompen werken op elektriciteit of op gas. 

Elektrische warmtepompen bestaan in vier soorten. 
Lucht-lucht- en lucht-waterwarmtepompen halen warmte 
uit de (buiten)lucht, terwijl grond-water- en water-water-
warmtepompen energie onttrekken uit de bodem of het 
grondwater. Elektrische warmtepompen halen ongeveer 
twee derde van de warmte die ze leveren uit de omgeving 
en één derde uit de elektrische energie die ze verbruiken. 
Naargelang van de gebruikte technologie en de gekozen 
warmtebron uit de omgeving kan dat oplopen tot een 
verhouding van drie vierde hernieuwbare energie en één 
vierde elektriciteit. Grond-waterwarmtepompen halen de 
hoogste rendementen. Zij halen de warmte uit de bodem, 
en daar blijft de temperatuur doorheen de seizoenen 
relatief constant. Elektrische lucht-waterwarmtepompen 
kunnen bij lage buitentemperaturen hun rendement 
aanzienlijk zien dalen. 

Een elektrische warmtepomp is vooral voordelig in combi-
natie met zonnepanelen. Heb je geen zonnepanelen, en 
ben je ook niet van plan om er te laten leggen? Dan is een 
gaswarmtepomp een interessante energiebron. Aardgas  
is primaire energie, terwijl elektriciteit voornamelijk ge-
produceerd wordt in centrales. Gaswarmtepompen stoten 
momenteel ongeveer 20% minder CO2 uit dan elektrische 
warmtepompen. Op termijn kunnen ze worden gevoed  
met een mengsel van aardgas en groen gas, waardoor  
het aandeel van duurzame energie nog zal toenemen. 

Een gaswarmtepomp wordt aangestuurd door een  
gasbrander. Die zorgt voor een drukverhoging die  
hete dampen veroorzaakt in de buizen. 
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Net zoals een elektrische warmtepomp zorgt een gas-
warmtepomp voor ruimteverwarming en voor de productie 
van sanitair warm water. Bij renovatie heeft een gaswarm-
tepomp het voordeel dat de bestaande (hogetemperatuur)
radiatoren hierop perfect aangesloten kunnen worden. 
Met gaswarmtepompen zijn immers watertemperaturen 
tot 65 °C mogelijk, zelfs bij buitentemperaturen van -10 °C. 
Warmtepompen die op elektriciteit werken, renderen het 
best in verbinding met een afgiftesysteem op lage tempe-
ratuur zoals vloer verwarming. 

Een zonneboiler 

Een zonneboiler – niet te verwarren met zonnepanelen 
voor de productie van elektriciteit – kan voorzien in 40  
tot 60 procent van de behoeften aan sanitair warm water 
van een gezin. Hij verwarmt dus enkel sanitair water,  
niet je woning. 

Een zonneboiler bestaat uit zonnepanelen en een tank 
voor de opslag van het warme water. De zonnepanelen 
bevatten een vloeistof die de warmte van de zon opvangt, 
en die vervolgens overdraagt naar een opslagvat. Het 
hoogste rendement haal je met zonnepanelen die op een 
hellend dak zijn geplaatst en naar het zuiden zijn gericht. 
Maar ze kunnen ook tegen een gevel worden geïnstal-
leerd, op een plak dak of op de begane grond. 

Een warmtepompboiler

Nog een manier om sanitair warm water aan te maken  
met hernieuwbare energie, is door middel van een  
warmte pompboiler. Zo’n toestel is eenvoudig te installeren 
en verbruikt tot drie keer minder dan een gewone elektri-
sche boiler. 

Een warmtepompboiler werkt volgens hetzelfde principe 
als een lucht-waterwarmtepomp voor woningverwarming, 
maar dan om sanitair water op te warmen. Net als een 
warmtepomp haalt hij zijn energie uit de lucht die hem  
omringt. Die omgevingswarmte geeft hij af aan een koel-
vloeistof die verdampt. Het geproduceerde gas gaat  
vervolgens onder hoge druk (door middel van een 
compressor) naar een condensor, waar het zijn warmte 
afgeeft aan het water in de warmtewisselaar. Tijdens die 
energieoverdracht koelt het gas af en wordt het opnieuw 
vloeibaar. 

Gezien het lage vermogen (tot 1,5 kW) kan bij de vervan-
ging van een elektrische boiler door een warmtepomp-
boiler de bestaande elektrische kring worden gebruikt.  
De enige extra vereiste is voldoende opstelruimte. 
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Een hybride systeem 

Een hybride verwarmingssysteem gebruikt, net zoals een 
hybride auto, verscheidene energiebronnen, waarvan  
minstens één hernieuwbaar is. Concreet betekent dit dat 
je je bestaande – of nieuwe – condenserende gasketel 
koppelt aan een warmtepomp. Of aan een zonneboiler. 
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 gas.be/positieveenergie

Vervang je 
   oude gasketel 
& bespaar €500
+20 
jaar 
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Zelfs de combinatie van een gascondensatieketel met een 
warmtepomp én een zonne boiler is mogelijk. Het leeuwen-
deel van de warmwater behoefte wordt dan geleverd door 
de gratis energie van de omgevingswarmte of de zon.  
De condenserende gask etel springt bij wanneer het zeer 
koud is, of wanneer je snel sanitair warm water nodig hebt.  
Combineer je een hybride installatie met fotovoltaïsche 
zonnepanelen, dan kan je zelf elektriciteit produceren,  
en kunnen je elektriciteitsfactuur én je ecologische voet-
afdruk nog verder verlagen.

Het brein van een hybride systeem is een slimme regeling. 
Die bepaalt op basis van de buitentemperatuur, de ge-
wenste comforttemperatuur en de prijs van elke energie-
bron op ieder moment van de dag of de nacht welke 
energiebron het best is. Bij bijvoorbeeld een hoge elek-
triciteitskost schakelt het systeem zelfstandig over op gas. 
En andersom. Zo ben je altijd zeker van de goedkoopste 
energiefactuur. Tevens draag je bij aan een beter klimaat, 
want bij een hybride installatie ligt de CO2-uitstoot tot  
40% lager dan bij een klassieke verwarmingsinstallatie. 

Voor een zonneboiler, een warmtepomp-
boiler en een warmtepomp heb je recht 
op een premie via netbeheerder Fluvius. 
Beschermde afnemers en prioritaire doel-
groepen van de Vlaamse energielening 
krijgen ook een premie voor de installatie 
van een nieuwe gascondensatieketel. 

⊲ Meer info op fluvius.be/premies 

Gas.be geeft bovenop de premies van 
Fluvius een premie van 500 euro als  
je een gasketel die meer dan 20 jaar  
geleden werd geïnstalleerd, vervangt 
door een condenserende gasketel,  
een hybride ketel of een warmtepomp. 
Voor de vervanging van een oude  
gasgeiser of boiler krijg je een premie  
van 200 euro. 

⊲ Meer info op premie.gas.be

Vraag de premies aan!

https://www.fluvius.be/premies?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
https://premie.gas.be/?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
http://gas.be/positieveenergie?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine


Wat je met een slimme elektrische installatie  
kan doen? Heel erg veel. Noem het en het  
is (bijna) mogelijk. In vergelijking met een  
klassieke elektrische installatie kan een  
huisautomatiseringssysteem zorgen voor  
meer comfort, meer veiligheid en minder  
energieverbruik. En dat zonder kappen of  
breken. Je vervangt eenvoudig je klassieke  
schakelaars en stopcontacten door geconnec-
teerde versies, en klaar is Kees. Ze werken  
meteen, zonder bijkomende programmatie.  
En later kan je je installatie gemakkelijk  
uit breiden met draadloze schakelaars die  
je plaatst waar je maar wil. Geef toe,  
gemakkelijker kan moeilijk.

Checklist voor 
een slimme  
elektrische  
installatie
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Voor elke activiteit 
de juiste sfeer 

Vooreerst kan je simpelweg alle lichtpunten 
bedienen en dimmen, apart van elkaar,  
maar ook samen. Zo baken je ruimtes af  
en creëer je sfeer. 

Via een afzonderlijke instelling kan je ook 
voor elke activiteit een welbepaald gevoel 
oproepen. Een romantisch avondje? Met één 
druk op de knop krijg je de stemming die je 
hierbij wil: het licht gedimd, de verwarming 
een graadje hoger, de rolluiken dicht. Heb je 
nog wat papierwerk voor de boeg? Eén tik op 
de knop en het licht springt op volle sterkte. 

In één keer alles uit 

Je wil de deur uitgaan, maar twijfelt of je strijk-
ijzer of de verlichting in je slaapkamer wel is 
uitgeschakeld? Met een alles uit-knop in de 
inkomhal zet je in één handeling alle lichten 
en stopcontacten uit die wanneer je niet thuis 
bent geen stroom moeten geven. 

Moet je overhaast ergens naartoe, en je denkt 
pas aan het strijkijzer of de verlichting als je al 
een tijdje de deur uit bent? Dan kunnen alle 
gewenste toestellen en stopcontacten die 
niet aan moeten staan, op non-actief worden 
gezet via je smartphone of tablet. 

Geen verlichting waar 
het niet nodig is 

In het toilet, de bergruimte of de kelder blijft 
het licht weleens onnodig aan. Dat kan je 
verhelpen met een bewegingsmelder. Wan-
neer een bewegingsmelder geen beweging 
meer detecteert, gaat het licht uit. Zo blijft 
het nooit branden wanneer dat niet nodig is. 
Zodra iemand de ruimte binnenkomt, gaat de 
verlichting weer aan.

Ook buiten je woning heeft een bewegings-
melder nut. Wanneer je op de oprit komt, 
springt de verlichting aan de voordeur en/
of de oprit automatisch aan. Zo bespaar je 
energie, want je buitenverlichting hoeft niet 
constant te branden. En je schrikt er ongeno-
de gasten mee af.

Een veiliger gevoel

Hoor je ’s nachts iets verdachts? Met één druk 
op de paniektoets naast je bed kan je in één 
keer alle buitenverlichting en/of de verlichting 
op de benedenverdieping aanfloepen.

Ga je met vakantie? Aanwezigheidssimulatie 
kan de lichten in je huis op verschillende 
plaatsen en tijdstippen automatisch laten 
branden. Of de rolluiken ’s morgens omhoog 
en ’s avonds weer omlaag laten gaan. Zo doet 
je huis net alsof je er bent.

▲ ⊲ Beelden: Niko
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Kruis aan welke functies je 
graag wil en neem dit lijstje 
mee naar je installateur,  
aannemer of architect.  
Zo past je slimme installatie  
volledig bij jouw manier  
van leven. 



Meten is weten. 
Weten is besparen. 

Vertrek je ’s ochtends naar het werk, dan kan 
je met een druk op de ecotoets je woning in 
ecomodus schakelen. Zo doven bijvoorbeeld 
alle lichten en gaan de verwarming en ventila-
tie naar een lagere stand. 

Op een ecodisplay kan je op elk moment 
van de dag zien hoeveel energie je gezin 
precies verbruikt. En op je smartphone, tablet 
en touch screen kan je ook je dag-, week-, 
maand- en jaarverbruik, en de evolutie van  
je verbruik aflezen. Zowel in kosten als in  
absolute cijfers. Is er ergens een lek? Je ziet 
het direct aan de verbruiksgegevens. 

Met een huisautomatiseringssysteem kan je 
op je touchscreen en smartphone niet enkel 
het totale verbruik van elektriciteit, water 
en gas opvolgen. Dankzij geconnecteerde 
stopcontacten kan je ook per toestel nagaan 
hoeveel het verbruikt. Bij een ongewoon hoog 
verbruik krijg je een melding op je smartphone. 

Door het systeem te koppelen aan de digitale 
meter en de omvormer van je zonnepanelen, 
kan je ook de productie van je eigen zonne- 
energie opvolgen. Zo kan je zien hoeveel 
energie je zonnepanelen produceren en hoe-
veel van die energie je zelf gebruikt. Wanneer 
je meer energie produceert dan je verbruikt, 
kan een slimme elektrische installatie bepaal-
de toestellen inschakelen. Zo ben je zeker 
dat je zoveel mogelijk energie van eigen dak 
gebruikt en minder moet terugplaatsen op  
het net.

⊳ ▲ Beelden: Niko
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Altijd controle 
over je voordeur

Kom je niet graag uit je stoel wanneer de bel 
gaat? Zonder ingrijpende veranderingen kan 
je een video foniesysteem met buiten- en 
binnenpost op de bestaande bekabeling van 
je klassieke deurbel laten installeren. Op je 
touch screen en ook buitenshuis op je smart-
phone kan je dan zien wie er voor de deur  
staat, en kan je met je bezoeker praten  
vooraleer je beslist hem binnen te laten. 

Er stonden mensen aan de deur, en je hebt 
hen gemist? De videobuitenpost registreert 
wie er is langs geweest. Zo kan je bij je thuis-
komst bekijken wie er heeft aangebeld. 

De postbode komt een pakketje leveren en 
je bent niet thuis? Geen zorgen, je krijgt een 
melding op je smartphone en kan de post-
bode vragen om het pakketje bij je buurman 
af te geven. Of je kan, in combinatie met een 
elektronisch slot, vanop afstand de deur  
opendoen.



In elke kamer de 
gewenste temperatuur 

Niet alle kamers in huis hoeven even veel en 
op hetzelfde moment te worden verwarmd. 
Een functie zoals zoneverwarming maakt het 
mogelijk om iedere kamer apart te verwar-
men, op verschillende temperaturen en tijd-
stippen – bijvoorbeeld de badkamer alleen 
tussen 7 en 8 uur. 

Wil je dat je huis aangenaam warm is wanneer 
je uit vakantie terugkomt? Via je smartphone 
of tablet schakel je de verwarming in waar je 
ook bent.

Slimme ventilatie 

In je installatie kan je ook ventilatiesturing 
integreren. Is er iemand in de badkamer of 
schakel je de verlichting boven het aanrecht  
in je keuken aan? Dan gaat de ventilatie auto-
matisch naar een hogere stand. Ga je weg  
van huis? Dan ventileert het systeem in de 
laagste stand. 

⊳ ▲ Beelden: Niko

Automatisch bediende 
rolluiken, zonwering 

en gordijnen

Indien je dat wil, kan je huisautomatiserings-
systeem ook je rolluiken, zonwering en 
gordijnen bedienen. Je zonwering gaat dan 
bijvoorbeeld naar beneden van zodra de  
zon te hard schijnt, en in de winter gaan  
de rolluiken of gordijnen automatisch dicht.  
Dat bespaart je heel wat heen-en-weerge-
loop. En je kan ook voorkomen dat je in de 
zomer airco nodig hebt om je kamers af te 
koelen, of dat je in de winter onnodig moet 
verwarmen. 
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Klei is voor de gevel nog altijd de nummer één.  

Daar zijn goede redenen voor. Het materiaal is  

duurzaam, sterk, onderhoudsvriendelijk, stootvast  

en vormstabiel. Het heeft weinig last van vocht,  

en de robuuste en authentieke uitstraling is door  

niets te evenaren. Dat maakt keramische producten 

niet enkel uitstekend geschikt voor nieuwbouw.  

Bakstenen, steenstrips en kleidakpannen bieden  

ook prima oplossingen voor de na-isolatie van  

bestaande gevels.

V
oldoende en correct isoleren is de allereerste 
vereiste voor een energiezuinige, comfortabele 
en duurzame woning. Isolatie helpt energie 

besparen, zorgt voor een aangenamer binnenklimaat 
en maakt een woning blijvend meer waard omdat de 
energieprestatie toeneemt en ook de kwaliteit van de 
bouwconstructie sterk wordt verbeterd. 

Isolatie aan de buitenkant:  
bouwfysisch de beste manier
Bouwfysisch de beste manier om buitenmuren na te 
isoleren, is isoleren aan de buitenkant. Doordat het isola-
tiemateriaal ononderbroken geplaatst kan worden, is het 
risico op koudebruggen veel kleiner dan bij isoleren aan 
de binnenkant. Bij buitengevelisolatie verlies je boven-
dien geen nuttige binnenruimte. Tijdens de werken hoef 
je niet te verhuizen. En met een nieuwe gevelbekleding 
ziet je huis er veel beter uit. 

Een mogelijk pijnpunt bij buitenmuurisolatie is dat de 
gevel in dikte kan toenemen. Dit is vooral zo wanneer  
de oorspronkelijke gevel een volsteense muur is, of wan-
neer bij een spouwmuur de gevel niet wordt afgebroken. 
In het geval van een rijhuis, met een gevel die uitgeeft 
op het voetpad, en bij een halfopen bebouwing, omwille 
van de overgang naar de woning van de buren, kan 
na-isoleren aan de buitenkant betekenen dat de rooilijn 
(dat is de grens met het openbare domein) overschreden 
wordt. Dat kan botsen op verzet van stedenbouw. 
Volgens het rooilijndecreet mag het totaalpakket van 
de nieuwe gevelafwerking — isolatie plus afwerking — 
maar ten hoogste 14 cm over de rooilijn gaan. Sommige 
gemeenten laten weliswaar afwijkingen toe. Informeer  
je hierover. 

Ben je niet gebonden aan een rooilijn, of speelt dikte 
geen rol? Dan kan je tegen de bestaande gevel — of 
dat nu een spouwmuur is, of een massieve muur — een 
nieuw gevelsysteem laten aanbrengen. Zo vermijd je 
afbraakkosten.

Is het rooilijndecreet wel van toepassing? Of is de gevel 
sterk beschadigd of vorstgevoelig? Bij spouwmuren is 
het afbreken van het buitenste blad van de spouwmuur 
een mogelijke optie. Zo ontstaat een vrije ruimte van 
minstens 10, tot soms 20 cm, die je kan invullen met 
isolatie en een nieuwe gevelbekleding. Maar er zijn  
nog andere mogelijkheden. 

Met 
klei  is 
elke 
gevel 
blij

⊳ Beeld: Wienerberger | Zampone Architectuur – Sint-Jans-Molenbeek
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Nieuwe gevelsteen metselen
Een eerste manier om een gevel na te isoleren, is hem te 
laten staan, op de buitenmuur isolatie aan te brengen, en 
vervolgens een bakstenen muur op te trekken. Zo creëer 
je een nieuwe spouwmuur. Bij bestaande spouwmuren 
is het, om luchtcirculatie uit te sluiten, belangrijk dat de 
oude spouw volledig wordt opgevuld met isolatie en dat 
alle gaten en kieren die op de oude spouw uitgeven, 
zorgvuldig zijn afgedicht. 

Wil je aan de isolatienormen voldoen, dan heb je  
voor deze methode ongeveer 20 cm nodig (baksteen + 
nieuwe luchtspouw + isolatie), wat gezien het Vlaamse 
rooilijndecreet niet altijd mogelijk is. Het aanbrengen 
van isolatie en metselen van een nieuwe gevelsteen is 
bovendien weliswaar een zeer kwalitatieve en duurzame 
oplossing, maar zeker niet de goedkoopste. De funde-
ringsmuren moeten worden verbreed en alle ramen en 
de aansluiting met het dak moeten worden aangepast. 
Dat kan leiden tot een serieuze meerkost. 

Wanneer de gevel van een spouwmuur in zeer slechte 
staat is, kan je ook beslissen om enkel het buitenspouw-
blad af te breken, de eventueel aanwezige (zeer dunne) 
laag isolatie te verwijderen, en direct tegen de binnen-
muren nieuwe isolatie aan te brengen. Daarna wordt een 
nieuwe buitenmuur getrokken. Zo kan je tot 10 cm bijko-
mend isoleren, zonder dat de gevel meer ruimte inneemt 
dan voorheen. Deze techniek heeft het bijkomende 
voordeel dat er geen extra funderingen nodig zijn. 

⊲ Beeld: Wienerberger | 3D-Architecten – Melsele

—
Met een baksteen van slechts 

6,5 cm dik heb je plaats om  
extra te isoleren en kan je  

nog meer energie besparen.
(Beeld: Wienerberger Eco-brick)

https://www.wienerberger.be/gevel/concepten/Eco-Brick.html?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
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Bakstenen van 6,5 cm dik
Moet je woekeren met ruimte en hebben je spouwmuren 
een binnenblad uit keramisch materiaal van minstens 
14 cm? Dan kan je kiezen voor bakstenen van maar 
6,5 cm dik. Zo kan je 2,5 cm extra isoleren, en nog meer 
besparen op je energiefactuur. Ook het milieu zal je 
dankbaar zijn. Want hoe kleiner en lichter een gevelsteen 
is, hoe energiezuiniger de productie, hoe meer stenen 
er per rit vervoerd kunnen worden, en hoe minder 
vervuilend het transport. Smallere en lichtere bakstenen 
laten zich ook gemakkelijk verwerken. 

De dunnere gevelstenen worden op de traditionele 
manier gemetseld of gelijmd, en met gekende gereed-
schappen. Het resultaat is een gevel die niet te onder-
scheiden is van een klassieke baksteengevel en die ook 
alle voordelen heeft van bakstenen met een traditionele 
dikte: weinig of geen onderhoud, een lange levensduur 
en een grote stootvastheid. 

Steenstrips 
Is 6,5 cm nog te breed? Dan zijn steenstrips een  
mogelijkheid. Steenstrips worden vervaardigd door 
uit volle bakstenen stroken van ongeveer 2,2 cm dik 
te zagen, ofwel worden ze al meteen op maat van een 
steenstrip gefabriceerd. De baksteenschijfjes worden 
verlijmd op isolatieplaten, die met lijm en schroefplug-
gen op de buitenmuur worden bevestigd. Grote oneffen-
heden in de ondergrond moeten uiteraard eerst worden 
weggewerkt. Het uiteindelijke resultaat ziet er hetzelfde 
uit als een muur van gewone bakstenen. Eventueel  
kunnen de steenstrips gevoegd worden, maar dat is  
niet noodzakelijk. 

Steenstrips zijn beschikbaar in een ruim palet aan  
kleuren, formaten en texturen (bezand, onbezand,  
generfd…). In vergelijking met metselen met complete 
bakstenen hebben ze het grote voordeel dat er geen 
extra fundering nodig is, en dat de isolatielaag tot 10 cm 
dikker kan zijn. Doordat baksteenstrips zo dun zijn en 
rechtstreeks op de isolatie worden gekleefd, kunnen 
bovendien de ramen en deuren behouden blijven.

https://www.wienerberger.be/gevel/concepten/Eco-Brick.html?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
https://www.wienerberger.be/gevel/concepten/Steenstrippen.html?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine


Kleipannen
Heb je minstens 25 cm beschikbare buitenruimte,  
dan kan je je muren ook afwerken met kleidakpannen. 
Door kleipannen te kiezen voor zowel je dak als je gevel, 
krijgt je huis niet enkel een krachtige, monolithische 
uitstraling. Je creëert ook één doorlopend, regendicht 
isolatieschild. Daarachter, tussen de kleipannen en de 
dragende structuur, kan je zo dik isoleren als je maar  
wil, zonder dat de fundering breder hoeft te worden. 

De plaatsing van kleipannen op een gevel gebeurt 
op vrijwel dezelfde manier als die van pannen op een 
hellend dak, dus op panlatten. Achter de gevelbekleding 
komt doorgaans ook een windscherm. Zo kan de dak-
dekker de volledige buitenafwerking op zich nemen en 
ben je er zeker van dat de overgang van dak naar gevel 
technisch goed wordt uitgevoerd. Voor het mooi afwer-
ken van de buitenhoeken en de overgang van gevel  
naar dak bestaan er tal van accessoires. Ook de aan-
sluitingen aan ramen, deuren en hoeken zijn eenvoudig 
uit te voeren. 

▼ Beeld: Wienerberger | aNNo Architecten – Gent
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Kleipannen voor de gevel zijn dezelfde als die voor dak-
bedekking. Er zijn dus legio vormen mogelijk: tegelpan, 
vlakke pan, holle pan... En een waaier aan oppervlakte-
behandelingen: blauw gesmoord, verweerd, geëngo-
beerd, geglazuurd… De behandeling bepaalt mee het 
kleuraspect van de pan. 

https://www.wienerberger.be/gevel/systemen/kleidakpannen.html?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
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In Vlaanderen is het verplicht om bij nieuw bouw of herbouw  
regenwater op te vangen en te hergebruiken. Maar regenwater  
recu pereren is evenzeer slim als daartoe geen verplichting bestaat.  
Want met regen water kan je veel meer doen dan je toiletten  
door spoelen of je auto wassen. Je kan het tegenwoordig dermate  
goed zuiveren en desinfecteren dat je er ook mee mag douchen. 

Het kan!
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W e verbruiken veel te veel 
leidingwater. Gemiddeld 
110 liter per dag en per 

persoon. Met een groot deel van dat 
kostbare water spoelen we de toiletten 
door, en we wassen er onze kleren mee. 
Door de regen die uit de lucht valt op te 
vangen en regenwater te gebruiken in 
plaats van kostbaar leidingwater, kunnen 
we onze waterfactuur verminderen met 
wel 50 procent. 

Regenwater is niet alleen gratis. Er zit 
geen kalk in. Kalk is schadelijk voor je 
leidingen en verkort de levensduur  
van toestellen. 

Door regenwater op te vangen in een 
regenwaterput help je mee om verzadig-
de rioleringen en onder water gelopen 
kelders en straten te voorkomen. Want 
wat in regenputten terechtkomt, hoeft 
niet meer via de riolen weg te vloeien. 

Eén nadeel: de bacteriologische kwali-
teit van regenwater kan niet worden 
gegarandeerd. Regenwater is geschikt 
als spoelwater van toiletten — in een 
gemiddeld gezin is het doorspoelen  

van het toilet goed voor een derde van 
het waterverbruik —, om de wasmachine 
te laten draaien, schoon te maken,  
de wagen te wassen, kamerplanten te 
begieten, en je tuin te besproeien. Maar 
je mag regenwater nooit gebruiken om 
de vaat te doen, maaltijden te bereiden 
of koffie te zetten. Je mag het ook  
nooit drinken. 

Regenwatersysteem 
Om het water dat op je dak valt te  
hergebruiken, moet je een regenput, 
een pomp en een filter hebben. 

De regen die op het dak valt, wordt via 
de dakgoot opgevangen en afgevoerd 
naar de regenput, in plaats van naar de 
riolering. Een voorfilter houdt bladeren 
en grover vuil tegen, een overloop in de 
regenwaterput zorgt ervoor dat in natte 
periodes het teveel aan water wordt af-
gevoerd, en een terugslagklep vermijdt 
terugslag vanuit de rioolaansluiting of 
de infiltratievoorziening.

Een pomp stuwt het regenwater ver-
volgens via een leidingennet naar de 
verdeelpunten in je huis en de tuin. 

▲ Beeld: BWT

Het regenwater daarna nog eens extra 
filteren, is geen overbodige luxe. Het is 
immers vervuild door deeltjes van dak-
bedekking, stof, vogelpoep… Hoe proper-
der het water uiteindelijk is, hoe minder 
kans op verstoppingen, verkleuringen en 
geuroverlast. Regenwater dat van een 
hellend dak loopt, is doorgaans minder 
vervuild dan wanneer het van een plat 
dak afkomstig is. Op een plat dak blijft het 
water immers wat langer staan en heeft 
het meer tijd om stoffen op te nemen. 
Betonpannen hebben in vergelijking met 
keramische pannen het nadeel dat er als 
gevolg van slijtage gruis kan loskomen. 
Op de plekken waar dit gebeurt, wordt de 
betonpan ruwer, en kan er zich mos gaan 
hechten. Kleipannen zijn veel duurzamer. 

Zuiver, zuiverder, zuiverst 
Welke filters je voorziet, hangt af van 
waarvoor je het regenwater wil gebruiken. 
In elke regenwater installatie zijn minstens 
twee filters nodig: een voorfilter — zo ge-
noemd omdat hij vóór de regenput wordt 
geplaatst — en een nafilter. De voorfilter 
voorkomt dat er grove vuildeeltjes zoals 
bladeren, takken en kleine steentjes  
in de regenwaterput terechtkomen.  
Zo kunnen ze ook niet op de bodem  
van de put gaan rotten. 

Na de voorfilter vinden nog steeds minus-
cule deeltjes zoals aarde en zand hun weg 
naar de regenput. Voordat het water uit 
de put wordt aangezogen, is daarom een 
tweede filtering nodig. Met deze twee  
filteringen is het water van voldoende  
kwaliteit om je tuin te besproeien of je  
auto te wassen. 
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Regenwaterput

Voorfilter
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Het regenwater is nu al twee keer gefilterd, 
maar door het contact met stoffen in de 
lucht en de afvoer naar de regenwatertank 
kan het een vieze geur en een raar kleurtje 
hebben. Wil je met het regenwater je kleren 
wassen en je toilet doorspoelen? Dan kan je 
bijkomend een actieve koolfilter installeren. 
Deze derde filter is in staat om vuiltjes tot 5 
micrometer (een duizendste deel van een 
millimeter), zoals pesticiden en herbiciden,  
te neutraliseren, en ongewenste geuren  
en kleuren uit het regenwater te halen.  
Zo ruiken je pas gewassen kleren lekker fris, 
en zie je geen slijmerige film of gekleurde 
kringen op je toilet. Er bestaan compacte 
modellen met drie filterbokalen in één filter-
kop. Van sommige zijn de bokalen bacterio-
statisch: micro-organismen kunnen er zich 
niet op ontwikkelen. 

Wil je nog een stapje verder gaan, en min-
stens 99% van de bacteriën uit het regen-
water halen? Dan kan je achter de filter 
een uv-lamp installeren. De keuze van de 
uv-lamp hangt af van de hoeveelheid water 
die je wil desinfecteren. 

Gefilterd en bacterievrij regenwater is ge-
schikt voor bad en douche, maar niet voor 
menselijke consumptie. Ervan drinken blijft 
dus af te raden. Maar met gedesinfecteerd 
regenwater heb je wel de heerlijke luxe om 
onder een regendouchekop in een ‘echte’ 
regenbui te kunnen staan. 

MAAK DE 
BEREKENING
Hoeveel regenwater je kan opvangen, hangt in eerste 
instan tie af van je dakoppervlak. Hoe groter je dakopper
vlak, hoe groter je regenwaterput kan zijn. Maar ook de 
vorm van je dak en de soort dakbedekking spelen een rol.  
Met een hellend dak bedekt met kleidakpannen kan je  
tot 95% recupereren van het hemelwater dat erop valt.  
Bij platte daken die met grind zijn bedekt, is dat maar 60%. 
Met een hellend dak kan je dus ruim de helft meer regen
water hergebruiken.

Wil je weten hoeveel leidingwater je kan besparen?  
Surf dan naar www.berekening-regenwaterrecup.be.  
Geef de oppervlakte, de helling en de oriëntatie van je  
dak in, alsook het type dakbedekking, en de tool rekent het 
voor je uit. De besparing wordt zowel uitgerekend in liter 
per jaar als in euro per jaar (uitgaande van een gemiddelde 
basisprijs voor drinkwater). Je krijgt ook info over de ideale 
grootte van je regenput, en over welke toestellen je kan 
aansluiten op je regenwatersysteem.

▲ Beeld: Wienerberger

TOT

95% 60%
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▲  De nieuwste regenwaterfilters hebben behandelde
bokalen. Ze zijn hierdoor onderhoudsvriendelijker 
omdat het vuil zich minder snel kan vasthechten. 
Ook de voorbehandelde filterelementen zorgen 
voor meer hygiëne en nog zuiverder regenwater. 
(Beeld: BWT)

https://www.bwt.com/nl-be/regenwaterrecuperatie/?utm_source=magazine&utm_medium=benomagazine&utm_campaign=benomagazine-2021&utm_content=link-pluvio?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
https://www.berekening-regenwaterrecup.be/?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
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Zoek je info over premies, energiebesparing, duurzaam renoveren? Contacteer:

Nuttige websites
Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
www.energiesparen.be 
of bel gratis 1700 (elke werkdag van 9 tot 19 uur).

Vlaamse overheid – Wonen-Vlaanderen
www.wonenvlaanderen.be 
of bel gratis 1700 (elke werkdag van 9 tot 19 uur).

Renteloze energielening en energieadvies 
www.mijnenergiehuis.be 
of contacteer het Energiehuis in je gemeente

Netbeheerder 
www.fluvius.be 
BENOveren.fluvius.be 
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PROVINCIALE STEUNPUNTEN 

Antwerpen 
Duurzaam Wonen en Bouwen Antwerpen: Kamp C 
www.kampc.be 

Limburg 
DuboLimburg
www.dubolimburg.be 

Vlaams-Brabant 
Steunpunt Dubo Vlaams-Brabant
www.dubovlaamsbrabant.be

Oost-Vlaanderen 
Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen Oost-Vlaanderen 
www.bouwwijs.be

West-Vlaanderen 
Acasus
www.acasus.be

Wat betekent BENOveren in de praktijk? Hoe doe je het, en waarop moet je vooral letten? 
Op www.mijnBENOvatie.be vind je voor elke BENOvatiestap een schat aan informatie,  
concrete oplossingen, premie-updates en financieringsadvies. 

Gas is een zuinige, comfortabele en milieuvriendelijke energiebron die steeds groener wordt.  
Wil je meer weten over condensatieketels op aardgas? Over de rendabele combinatie van gas met  
zonnepanelen, een zonneboiler of een warmtepomp? Over de vervangpremie voor een oude 
gasketel of boiler? Of zoek je getuigenissen van tevreden gasgebruikers? Surf naar Gas.be. 

https://www.energiesparen.be/?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
https://www.wonenvlaanderen.be/?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
https://www.mijnenergiehuis.be/?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
https://www.fluvius.be/?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
https://benoveren.fluvius.be/?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
https://www.kampc.be/?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
http://www.dubolimburg.be/?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
https://www.dubovlaamsbrabant.be/nl/energie-en-wonen/duurzaam-wonen-en-bouwen?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
http://www.bouwwijs.be/?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
http://www.acasus.be/?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
https://www.mijnbenovatie.be/?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
https://www.gas.be/?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
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https://www.energiesparen.be/epcparticulier?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
https://www.energiesparen.be/epcparticulier?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
https://www.energiesparen.be/ikBENOveer?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine
https://www.energiesparen.be/epcparticulier?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine


https://www.mijnbenovatie.be/?utm_source=mijnbenovatie&utm_medium=magazine



