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Voorwoord
Dromen van een eigen woning... Een
plek waar je tot rust kan komen, waar
je je thuis kan voelen. Plan je binnenkort een renovatie- of nieuwbouw project? Wellicht zal je zelden in het leven
zoveel hard verdiende centen uitgeven... Een reden te meer om je op een
correcte manier te laten begeleiden. De
keuze van een architect is daarbij niet
onbelangrijk, deze zal je bouwproject
mee helpen realiseren en jouw belangen steeds verdedigen. Toch zal je heel
wat keuzes moeten maken en dat is
niet altijd even gemakkelijk. Dit handboek is dan ook samengesteld om jou
als bouwheer een grondig en neutraal
overzicht te geven van alle beschikbare
bouwmaterialen en technieken.
De bouwmarkt is de laatste jaren
enorm geëvolueerd op het vlak van
ecologische-, energiebesparende- en
duurzame bouwmaterialen. Heel wat
producenten doen enorme inspanningen om een woning op een betaalbare
manier uit te rusten met systemen die
het wooncomfort verbeteren. Van de
voorbereiding tot de uitvoering en afwerking, gewapend met deze bouwgids
kunt u uw woonwensen volledig realiseren!
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1
1.1 De aankoop van
een bouwgrond

voorbereiding

Voordat je een voorlopige overeenkomst
voor de aankoop van een bouwgrond ondertekent, raden we je aan om de volgende
zaken goed na te gaan.

Wat je moet weten voor je vastgoed koopt
Als je een woning of een bouwgrond onderhands (rechtstreeks tussen verkoper
en koper) wilt kopen, moet je je ogen en je oren goed openhouden. De meeste
verkopers brengen een affiche aan op het vastgoed dat te koop staat en plaatsen een advertentie in kranten, vakbladen of op borden van grootwarenhuizen
en boekenwinkels. Ze kunnen het onroerend goed ook aanbieden via websites,
vastgoedkantoren of notarissen. Van de tekoopstelling tot de voorlopige koopovereenkomst mag iedereen zelf handelen. De tussenkomst van een notaris is pas
verplicht vanaf de opstelling en de ondertekening van de verkoopakte.
Bij de keuze van een woning of een bouwgrond moet je rekening houden met de
ligging en de aankoopprijs.
De Belgische woningmarkt is niet overgewaardeerd. Bakstenen zijn nog altijd
de beste belegging. Sinds 1975 is de gemiddelde prijs van een woning vertienvoudigd. Vastgoed kopen kun je dus niet
bestempelen als een onbezonnen daad.
Zowel nieuwbouw als bestaande gebouwen bieden voor- en nadelen. Neem je tijd
om alles tot in de puntjes te onderzoeken
en er goed over na te denken. Het gaat immers om een belangrijke beslissing die je
gezinsleven jarenlang zal bepalen.

De ligging
speelt een rol bij het woon-werkverkeer
en verplaatsingen die je met de auto of andere vervoermiddelen moet maken, de afstand naar de school of de sportclub van je
kinderen, de nabijhei d van winkels, de beschikbaarheid van een parking, de leefomgeving, geluidshinder of andere overlast.

De aankoopprijs
varieert vaak van regio tot regio.
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De stedenbouwkundige voorschriften
van de stad of de gemeente waar de bouwgrond zich bevindt. Deze voorschriften zijn
op eenvoudig verzoek bij de dienst Stedenbouw te verkrijgen. Ze bepalen onder
andere de keuze van de materialen (bakstenen, tegels, schrijnwerk, … ), de kroonlijsthoogte, de hoogte-gevelverhouding
(breedte en diepte), de rooilijn en de vorm
en de helling van het dak.
Het grondplan is opgesteld door een
landmeter. Deze deskundige moet de perceelsgrenzen en de exacte oppervlakte
controleren, en ook de oriëntatie, de vorm,
de topografie en de inplanting van de woning.
Het gemeentelijk plan voor ruimtelijke
ordening kun je op eenvoudig verzoek bij
de dienst Stedenbouw aanvragen. Dit plan
moet onaangename verrassingen vermijden zoals de mogelijke bouw van een chemische fabriek, een grote verkeersweg of
een spoorweg achter je perceel of in de
buurt.
De topografie of het reliëf van de bouwgrond bepaalt de inrichting van je toekomstige woning. De hellingshoek van de
grond kan immers een financieel (de bouw
van een bijkomende verdieping) of een esthetisch nadeel inhouden.
De geografische ligging van de grond ten
opzichte van de eventuele afvoer van water
en modder, mogelijke geluidshinder (wegen, treinen, vliegtuigen) of visuele hinder
(hoogspanningslijn, stortplaats), de kans
op steenslag of het risico op overstromingen.
Info: www.geopunt.be
Voorbereiding - www.bouwinfo.be - Compleet Wonen 2021
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Het bodemattest is bij de verkoop van een
bouwgrond of een woning vereist. Neem
de inhoud van het bodemattest al op in een
eventuele onderhandse verkoopovereenkomst. Het attest bepaalt de bodemkwaliteit en wordt uitgereikt door OVAM aan de
verkoper of de notaris.
De oriëntatie van de grond is – vooral vandaag de dag – een zeer belangrijke
factor bij de inrichting van de woning. Het
is een uitdaging om zo veel mogelijk energie te besparen (als de glazen onderdelen
naar het noorden zijn gericht) en het risico
op oververhitting te voorkomen (als de zon
rechtstreeks op de glaspartijen schijnt).
Nazicht van de eventuele kosten om de
grond bouwklaar te maken. Denk maar
aan de toegang tot de grond, de afbraak
van oude constructies en het rooien van
bomen.

Nazicht van de uitrusting en de bestaande voorzieningen zoals de verlichting, de
gas-, de elektriciteits- en de telefoonaansluiting.
Indien de bouwgrond zich in een verkaveling bevindt, moet je nagaan tot welke
datum je een aanvraag voor een bouwvergunning kunt indienen. Vaak duurt het lang
voor de projectontwikkelaar de verkavelingsvergunning ontvangt.

Save-the-Date

Het advies van de buren over specifieke
punten waarmee je moet rekening houden.
Het eventuele advies van een architect of
een deskundige.
Je merkt het, de keuze van de bouwgrond
voor het huis van je dromen is zeer belangrijk voor het verdere verloop van het
bouwproject.

27/02/21 07/03/21
Neem virtueel deel aan BATIBOUW!

Advertentie ???

De perfecte gelegenheid om de exposanten live te ontmoeten,
zich te laten inspireren en vooral om te genieten van de
BATIBOUW voordelen en condities voor het uitbouwen van
uw project. En dit alles gezellig knus vanuit uw eigen stek!

GRATIS TOEGANG!
Praktische informatie op www.batibouw.com
Bron: Wienerberger
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De oriëntatie van de woning of het appartement is – vooral vandaag de dag – een
zeer belangrijke factor bij de inrichting van
de woning of het appartement om zo veel
mogelijk energie te besparen.
De vaste kosten zoals grond- en andere
belastingen, verzekeringen en mede-eigendomskosten in het geval van een appartement.
De omgeving met mogelijke erfdienstbaarheid en mede-eigendom, en ook de
afstand tot de werkplek, de school, de
winkels en de haltes van het openbaar
vervoer.
Het grondplan met de inplanting en/of de
gedetailleerde plannen van de woning.
Het advies van de buren over specifieke
punten waarmee je moet rekening houden.

1.2 De aankoop van een woning
of een appartement
Voordat je een voorlopige overeenkomst voor de aankoop van een woning of een appartement ondertekent, raden we je aan om de volgende zaken goed na te gaan.
Nazicht van de algemene staat van de
woning (schrijnwerk, verwarming, isolatie van het dak en de sanitaire leidingen,
opstijgend vocht in de muren, barsten,
aanwezigheid van huiszwam, elektrische
installatie). Kijk bijvoorbeeld ook het onderhoudsboekje van de verwarming en de
schoorsteen na. Controleer eveneens de
staat van alle sanitaire voorzieningen (kranen, waterspoeling, lawaai van de afvoer,
kalkaanslag op de wanden van de badkuip
of de wc, voegwerk). Dit alles geeft je een
duidelijk beeld van de algemene staat van
de woning.
Voor een appartement, loft of gemeenschappelijke woning moet je het reglement van de eventuele beheerder, de
gemeenschappelijke lasten en de onderhoudskosten nazien. Controleer ook de
ouderdom en de historiek van onder meer
de verwarming en de lift. Op die manier
kun je je een beeld vormen van de staat ervan en achterhalen of ze op korte termijn
moeten worden vervangen.

Een kopie van het kadastraal inkomen en
het eigendomsbewijs.
Het gemeentelijk plan voor ruimtelijke
ordening voorkomt onaangename verrassingen zoals de mogelijke bouw van een
chemische fabriek, een grote verkeersweg
of een spoorweg achter je perceel of in de
buurt. Dit plan kun je op eenvoudig verzoek bij de dienst Stedenbouw aanvragen.
De stedenbouwkundige voorschriften
van de stad of de gemeente voor eventuele
verbouwingen of uitbreidingen. Deze voorschriften zijn op eenvoudig verzoek bij de
dienst Stedenbouw verkrijgbaar.

Het eventuele advies van een deskundige
over mogelijke verbouwings- of renovatiewerken.
Controleer het energieprestatiecertificaat (EPC) van de woning.

NIEUW vanaf 2018 =
de Woningpas
de Woningpas is een digitaal paspoort dat
alle relevante informatie van een woning
bevat: energetische aspecten, de bodem,
de vergunde werken, de woningkwaliteit,…
kortom alle data en attesten waarover de
overheid beschikt. Aanvankelijk zullen alleen de eigenaars en de bevoegde instanties de Woningpas kunnen raadplegen,
later ook kopers, huurders, energiedeskundigen, architecten, enz. Je zal op termijn ook zelf informatie kunnen toevoegen
over energetische investeringen, en daarna je energiescore updaten.

Raadpleeg de gemeentelijke
dienst Stedenbouw
De aankoop van vastgoed is een belangrijke stap in je leven. Neem contact op met
de dienst Stedenbouw van je stad of gemeente in verband met de ligging van de
bouwgrond of de te renoveren woning.
Om op voorhand te weten of de beoogde
werken zijn toegelaten, volstaat het bij de
betrokken stads- of gemeentedienst – op
basis van een voorontwerp (zie het hoofdstuk over de architect) – een aanvraag voor
een stedenbouwkundig attest in te dienen.
Zo ken je de bestemming van de bouwgrond en de stedenbouwkundige voorschriften voor eventuele bouwwerken. De
aanvraag van de bouwvergunning moet
pas later worden ingediend, voor de aanvang van de werkzaamheden.

Bescherm je tegen het risico op
overstromingen
Schade als gevolg van overstromingen
komt steeds vaker voor. De oorzaak is
meestal te wijten aan een combinatie van
factoren zoals het bodemtype, de bodembezetting, de topografie en uiteraard de
regenval. Dit laatste heb je niet in de hand,
maar over de andere punten kun je je informeren bij de online Databank Ondergrond Vlaanderen.
(www.dov.vlaanderen.be)
Je vindt er ruimtelijke gegevens die een
beeld geven van onder andere de erosiegevoeligheid en de grondverschuivingen.

De geografische ligging van de grond ten
opzichte van de eventuele afvoer van water
en modder, mogelijke geluidshinder (wegen, treinen, vliegtuigen) of visuele hinder
(hoogspanningslijn, stortplaats), de kans
op steenslag of het risico op overstromingen.

Info: www.geopunt.be
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Hou rekening met je woonplaats

Uitgebalanceerd ontwerp

Kostenoptimaal bouwen begint in de
eerste plaats bij de keuze van je woonplaats. Die heeft direct en indirect een invloed op je toekomstige woonkosten. Een
bouwgrond in de Westhoek of in hartje
Haspengouw is meestal een stuk goedkoper dan een gelijkaardig perceel in de
Vlaamse Ruit, het gebied dat ingesloten
ligt tussen de grootsteden Brussel, Leuven, Antwerpen en Gent. Verkies je een
woonst op het platteland? Dan kun je wellicht niet zonder auto. Een goede inplanting in de stadsrand of in het centrum op
wandelafstand van winkels, de school en
het openbaar vervoer heeft vaak een hoger
prijskaartje, maar weegt dan weer minder
zwaar op je verplaatsingskosten en verhoogt je leefcomfort. Vergeet ten slotte de
lokale belastingen niet, ook zij maken voor
een deel de rekening.

Bezin eer je begint. Door slimme keuzes te
maken bij het ontwerpen van je woning kun
je achteraf een flinke som geld besparen.
Een compact gebouw heeft bijvoorbeeld
minder warmteverliezen via de ramen of
de buitenmuren dan een huis met tal van
hoeken of uitspringende volumes. Een woning waarin elke vierkante meter optimaal
is benut, kan een uitkomst bieden op het
ogenblik dat de gezinstoestand om een
extra kamer vraagt. Als je doordacht omspringt met de raamoppervlakte benut je
maximaal de warmte van de zon. Dat levert
je tijdens de koude wintermaanden gratis
warmte-energie op waardoor je bespaart
op de verwarmingskosten. Een luifel, een
overkapping of een zonwering voorkomt in
de zomermaanden oververhitting in huis.
Dankzij deze ingrepen is het niet nodig om
te investeren in een duur koelingssysteem.

Tuin delen en samenhuizen

Bron: Dewaele

1.3 Nieuwbouw of renovatie?
In 2021 moeten alle nieuwe woningen in ons land bijna-energieneutraal zijn. Heel wat Belgen stellen zich nu al de vraag of een eigen stekje dan nog wel betaalbaar is. En hoe zit het
met een renovatie, waarbij je vandaag verplicht bent om het energieverbruik drastisch te
beperken? Velen hebben de klok horen luiden, maar weinigen weten waar de klepel hangt.
Bouwers en verbouwers staan meer dan ooit voor de uitdaging om de juiste keuzes te
maken.

Nieuwbouw
Kostenoptimaal bouwen, dat loont!
Als bouwheer tracht je het maximum uit je
bouwbudget te halen. Wie energiebesparende maatregelen neemt, wil uiteraard
weten welke investeringen lonen en vanaf
welk punt de kosten niet meer opwegen
tegen de baten. Om kostenoptimaal te
bouwen, moet je rekening houden met een
aantal pijlers: de bouwkost, de inkomsten
uit premies en belastingverminderingen

en last but not least de uitgaven voor het
energieverbruik, het onderhoud van de
woning en de noodzakelijke herstellingsen vervangwerkzaamheden. Breng alles
zo nauwkeurig mogelijk in kaart voor een
periode van 30 jaar. Je bekijkt dus niet alleen welk budget je vandaag nodig hebt
om je woning te bouwen, maar ook welke
invloed je keuzes in de loop van de tijd hebben op het wooncomfort en de energie- en
leefkosten. Zijn al die elementen goed in
balans, dan bouw je kostenoptimaal.
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Zijn nieuwe woonvormen iets voor jou?
Een tuin delen met de buren bijvoorbeeld
beperkt de oppervlakte van je bouwgrond
en dus ook de aankoopprijs van het perceel. Andere voordelen? Je staat samen in
voor het onderhoud en betaalt gezamenlijk voor een speeltuig of misschien zelfs
een zwembad. Cohousing gaat nog een
stap verder. Deze vorm van samenhuizen
is een betaalbare en duurzame manier van
wonen. Je spreekt met je toekomstige medebewoners af welke voorzieningen in het
gebouw gemeenschappelijk zijn – zoals
een centrale verwarming of een berging
– en welke privaat. De beslissingen die
je neemt, bepalen zowel de ontwerp- en
bouwkosten als de uiteindelijke gebruikskosten.

Kies je voor een hellend dak, dan kan dit de
compactheid van je woning en het binnenvolume ten goede komen, en dit tegen een
minimale bouwkost. Besteed je verder ook
aandacht aan de maximale inval van het
daglicht binnenshuis, dan bezuinig je op
de verlichting en op het elektriciteitsverbruik. Je merkt het, elke beslissing die je
neemt tijdens het ontwerpen van je woning
speelt een rol in het totale kostenplaatje.
De kunst bestaat erin toekomstgerichte
keuzes te maken die zo goed mogelijk zijn
afgestemd op jouw portemonnee.

Voorbereiding - www.bouwinfo.be - Compleet Wonen 2021
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Alle neuzen in dezelfde richting
Heb jij je zinnen gezet op een houtskeletbouw, een staalconstructie of een andere
bouwmethode dan traditioneel metselwerk? Klop dan aan bij een architect die
hiermee de nodige ervaring heeft. Je betrekt ook best van in het begin een aannemer bij het ontwerpproces. Dankzij de
expertise en de bedrevenheid van de verschillende bouwpartners, zit het ontwerp
van je woning op één lijn met de bouwtechniek die je voor ogen hebt.
De kans is groot dat je met deze aanpak de
kosten van het bouwproject en bovendien de
timing in de hand houdt. Hoe meer aannemers bekwaam zijn in een bepaalde bouwmethode, hoe weliger de concurrentie op de
markt en hoe gunstiger de kostprijs. Als je
zelf de handen uit de mouwen wilt steken
om de kosten te drukken, weet dan dat de
ene bouwmethode zich hiertoe beter leent
dan de andere. Iedere techniek gaat gepaard met specifieke technische kenmerken. Zo vraagt een houtskelet bijvoorbeeld
om andere toepassingen dan cellenbeton.

Bewaak het totale kostenplaatje
De totale kost die je als eigenaar van een
woning moet financieren, is de som van de
bouwkost, de energiekosten en de onderhoudskosten. Als bouwheer sta je daar op
voorhand nauwelijks bij stil. Toch kan je al
tijdens de ontwerpfase het aandeel van de
energie- en de onderhoudskosten in je budget in belangrijke mate bepalen. Voor een
doorsnee gezinswoning bedraagt de gemiddelde onderhoudskost voor noodzakelijke
herstellings- en vervangwerkzaamheden –
onder meer aan het dak en de centrale verwarming – om en bij de 1250 euro per jaar.
Tel daarbij de jaarlijkse energiekosten van
zo’n 2250 euro voor gas en elektriciteit. Dat
geeft op jaarbasis een totale gebruikskost
van zowat 3500 euro of 105.000 euro over
een periode van 30 jaar, goed voor bijna 45%
van de totale eigenaarskost.

Bron: Conrete House

Het gebruik van duurzame en toekomstgerichte materialen kan de gebruikskost verminderen. Daarom loont het de moeite om
nauwgezet na te gaan in welke mate een
duurder materiaal over de gebruiksduur
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van 30 jaar een lagere onderhoudskost met
zich meebrengt. Zo staan keramische daken gevelmaterialen bekend om hun onderhoudsvriendelijke eigenschappen en lange
levensduur.

Combineer de juiste technieken
Woningen moeten vandaag de dag voldoen
aan strikte eisen om zo efficiënt mogelijk
om te gaan met energie. Je doet er goed aan
om alle aspecten die een invloed hebben op
het energieverbruik onder de loep te nemen
want dit kan je op lange termijn veel geld
besparen. Het komt erop aan om de juiste combinatie van isolatie, luchtdichtheid,
ventilatie, verwarming en hernieuwbare
energie te maken. Naarmate je bijvoorbeeld
meer isoleert, verbruik je minder energie.
Maar bij een bepaalde isolatiedikte bereik je
het punt waar de daling van het energieverbruik de meerkost van het isoleren niet meer
compenseert. Dit omslagpunt is voor elke
woning verschillend. Niet alleen voor de isolatiedikte, maar ook onder andere voor het
type beglazing en het verwarmingssysteem.
Er bestaan honderden varianten waarmee je
de opgelegde energie-eisen kan behalen. Je
laat dan ook best je architect of je EPB-verslaggever de nodige berekeningen maken
zodat je de juiste keuze kan maken.
Een tip? Ga verder dan de minimumeisen
op het vlak van isolatie en combineer dit
met de juiste technieken. Als je de focus op
de bouwschil legt, heb je geen dure technieken nodig die achteraf nog onderhoud
blijven vergen. Zo biedt een rationeel gekozen ventilatie- en verwarmingssysteem
een hoog wooncomfort in ruil voor een
minimaal energieverbruik. Dat garandeert
een levenslange besparing in de vorm van
een lagere energiefactuur. Ga ook na of
je in aanmerking komt voor premies voor
energiebesparende investeringen. Stel je
geplande groene investering niet uit en
geniet zo veel mogelijk van financiële tegemoetkomingen.

Minder energie verbruiken
Wie in Vlaanderen bouwt of verbouwt, is
verplicht om de EPB-eisen te respecteren. EPB staat voor ‘EnergiePrestatie en
Binnenklimaat’. De energieprestatie van

een woning wordt uitgedrukt in het E-peil.
Hoe lageFenergiewoningr het E-peil, hoe
minder energie je woning verbruikt. Het
E-peil hangt af van de thermische isolatie,
de luchtdichtheid en de compactheid, maar
ook van de oriëntatie en de bezonning van
het gebouw en de bewuste ventilatieverliezen. Verder spelen de vaste installaties
een rol: verwarming, warmwatervoorziening, ventilatie en koeling. Het E-peil van
een nieuwe woning is sinds 1 januari 2020
maximaal E30. Een E30 is niet noodzakelijk
duurder dan een E40, de eis van 2020. Voor
sommige huizen kan het zelfs goedkoper
zijn om voor een E30 te gaan. Een juiste
kosten-batenanalyse is hierbij cruciaal om
tot een kostenoptimale oplossing te komen.

Spaarzaam omgaan met water
Bij het ontwerpen van een woning wordt
nog altijd te weinig aandacht geschonken
aan het waterbeheer. Hoe we met water
omgaan heeft immers een steeds groter
effect op het kostenplaatje van de woning.
Wie nu al maatregelen neemt om drinkwater te besparen en zo veel mogelijk gebruik
te maken van regenwater, plukt daar over
enkele jaren ongetwijfeld de vruchten van.
Want één ding is zeker: de prijs van ons
drinkwater zal in de toekomst alleen maar
stijgen. Je hebt er dus alle belang bij om
van in de ontwerpfase te zoeken naar oplossingen om het verbruik van drinkwater
tot een minimum te beperken. Waterbesparende en zuinige douchekoppen, kranen of
toiletten zijn een stap in de goede richting.
Dat geldt ook voor het opvangen van regenwater. Door hemelwater maximaal te
hergebruiken of te infiltreren op je terrein,
loos je minder in de riolering. Op die manier
draag je bij tot een betere waterzuivering
en help je het risico op overstromingen bij
hevige regenval mee te beperken. De kans
is bijzonder groot dat overheden je hiervoor vroeg of laat belonen in de vorm van
bijvoorbeeld een lagere afvalwaterheffing.
Bouwheren die de winning van regenwater
niet incalculeren, zouden op termijn wel
eens kunnen worden afgerekend met een
hogere waterbelasting. Kostenoptimaal
bouwen gaat dus ook gepaard met een
goed waterbeheer, zoveel is duidelijk.
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Weg met die oude ketel!
Het Energierenovatieprogramma 2020
heeft ook de ambitie om verouderde verwarmingsketels uit onze woningen te bannen. De vervanging van oude verwarmingsketels is evenwel niet verplicht. Zolang je
cv-ketel niet defect is, mag hij in gebruik
blijven op voorwaarde dat je installatie voldoet aan de verplichtingen voor keuring en
onderhoud.

Bron: Conrete House

Renovatie
Energievriendelijk renoveren
Vanaf 2020 moet je een aantal verplichtingen nakomen op het vlak van renovatie.
Doe je dat niet, dan riskeer je strafpunten
en dreigt je woning ongeschikt of onbewoonbaar te worden verklaard. De maatregelen kaderen in het Energierenovatieprogramma 2020 van de Vlaamse overheid dat
bestaande woningen in een energiezuinig
jasje wil steken.

Isolatie boven je hoofd
Alle daken van woningen en huurwoningen moeten volgens de Vlaamse dakisolatienorm sinds 1 januari 2020 voorzien zijn
van isolatie. De verplichte dakisolatie dient
te voldoen aan de R-waarde of warmteweerstand van minstens 0,75m² K/W. Dat
komt overeen met een isolatielaag van drie
tot vier centimeter dik, afhankelijk van het
isolatiemateriaal dat je gebruikt. Is je zolderverdieping onbewoond of onverwarmd,
dan volstaat het dat je de zoldervloer isoleert.
De aanwezigheid van dak- of zoldervloerisolatie kan je aantonen aan de hand van
het energieprestatiecertificaat (EPC) of
het postinterventiedossier dat bij je woning hoort. Het agentschap Wonen-Vlaan-

deren staat in voor de technische controle
en brengt advies uit aan de burgemeester.
Is de dakisolatie niet in orde, dan kan dat
een reden zijn om je woning ongeschikt te
verklaren. Vanaf 15 strafpunten wordt je
woning zelfs onbewoonbaar bevonden.

Glas met hoog rendement
Elke woning moet voortaan beschikken
over ramen met minstens dubbel glas. Ga
je meteen voor hoogrendementsbeglazing
met een U-waarde van max 1,0 W/m²K, dan
beloont de netbeheerder je met een premie
van 16 euro per vierkante meter. Bovendien
kan je aanspraak maken op een totaalrenovatiebonus, indien je samen met deze ingreep nog twee andere energiebesparende
investeringen doet. Let wel, de verplichting
om isolerend glas te plaatsen geldt enkel
voor de leefruimten, keukens, slaapkamers
en badkamers van je woning. Traphallen,
inkomhallen en gangen ontsnappen aan de
maatregel.
Als bij een woningonderzoek blijkt dat
dubbel glas ontbreekt, krijg je strafpunten
toegekend: drie strafpunten voor een raam
met enkele beglazing en negen strafpunten voor meer dan een raam met enkele
beglazing.
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Als je een nieuw verwarmingstoestel installeert, moet het beantwoorden aan de
minimumvereisten die de Europese Ecodesign-verordening voorschrijft. Sinds
2018 zijn de eisen aangescherpt. Nieuwe
cv-ketels die nu op de markt komen, stoten nog minder stikstofoxide uit. Een gewone hoogrendementsverwarmingsketel
volstaat dikwijls niet meer. In de meeste
gevallen wordt dan een condensatieketel
geplaatst, maar je kan ook kiezen voor
andere milieuvriendelijke technologieën
zoals een warmtepomp, zonneboiler of
micro-WKK.
De Vlaamse regering heeft overigens
aangekondigd dat vanaf 2021 geen stookolieketels meer worden toegelaten bij
nieuwbouw en ingrijpende energetische
renovaties. Dit is een van de aangekondigde stappen om het gebruik van fossiele
brandstoffen voor verwarming te verminderen.
De maatregelen die de overheid met het
Energierenovatieprogramma 2020 treft,
werpen niets dan voordelen af. Ze verminderen het energieverbruik van de gemiddelde Vlaamse woning met 30 procent,
verhogen de waarde van de woning en
dragen bij aan een beter energieprestatiecertificaat bij verkoop of verhuur.

Haalbaar en betaalbaar?
Ook bij de renovatie van woningen ligt de
klemtoon vandaag op een drastische vermindering van het energieverbruik. Verbouwers mikken hoe langer hoe meer op
een lage-energie- of bijna-energieneutrale (BEN) woning of op een passiefhuis. Het
verbeteren van de energieprestaties van
een bestaande woning ligt echter niet altijd voor de hand. Of dit een haalbare – en

vooral ‘betaalbare’ – kaart is, hangt af van
onomkeerbare factoren zoals de ligging
en de oriëntatie van het gebouw. Er is en
blijft een groot verschil tussen de theorie
en de praktijk. Compleet Wonen maakt je
wegwijs in de huidige mogelijkheden en
technieken die de renovatiemarkt je aanreikt.

Hogere energie-eisen
Sinds 1 januari 2015 legt de Vlaamse overheid eisen op aan een zogenaamde ‘ingrijpende energetische renovatie’. Het gaat
om een renovatie waarbij de technische
installaties volledig worden vervangen.
Daarnaast moet minstens driekwart van
de bestaande en de nieuwe scheidingsconstructies die grenzen aan de buitenomgeving worden (na)geïsoleerd. Vloeren op
volle grond en boven een (kruip)kelder vallen niet onder deze scheidingsconstructies, daken en gevels wel. De concrete
eisen waaraan moet worden voldaan zijn
een E-peil van E90, minimale ventilatievoorzieningen in alle ruimten net zoals bij
nieuwbouw en maximale U-waarden voor
nieuwe, vernieuwde en na-geïsoleerde
constructiedelen. Sedert begin 2019 zijn
de eisen eens te meer verstrengd en moet
er een aandeel hernieuwbare energie van
15 kWh/m² per jaar worden geproduceerd.

Huis-tuin-en-keukengebruik
De energie-eisen leggen meteen een hele
boterham op je bord. Op de markt tref je
een brede waaier van technieken aan zoals
warmtepompen, zonneboilers en windmolens voor huis-tuin-en-keukengebruik.
Verder kun je ook de verschillende bouwcomponenten een stuk energiezuiniger
maken door meer te isoleren, bewuster
te ventileren, luchtdicht te verbouwen of
hoogrendementsbeglazing en performant
schrijnwerk te voorzien.

Drie stappen voorwaarts
Je vraagt je nu ongetwijfeld af: welke maatregelen neem ik eerst om mijn bestaande
bouw energiezuinig te maken? Daarvoor
kun je teruggrijpen naar de trias energetica, een driestappenplan ontwikkeld door
een Nederlandse universiteit, om energie
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“

Investeer in
isolatiemateriaal

optimaal te benutten. In de eerste stap onderzoek je hoe je het energieverbruik in je
woning kunt beperken. Dat doe je al tijdens
de ontwerpfase van de verbouwing of de
renovatie. Mits enkele ingrepen kun je het
verbruik voor de verwarming, de koeling
en de verlichting in je woning tot een minimum beperken.

Alle bouwdelen in één keer
Eerst en vooral beperk je de energievraag
door het dak, de muren, de vloeren en de
beglazing te isoleren. Al deze bouwdelen
pak je best in één keer aan, maar voor het
merendeel van de verbouwers is dit financieel niet haalbaar. Begin daarom met het
isoleren van het dak omdat daar vaak het
grootste warmteverlies optreedt. Bovendien is het dak meestal goed bereikbaar
en zijn isolatiewerken hier relatief makkelijk uit te voeren. Als de dakstructuur volstaat om een volledig isolatiepakket aan te
brengen, kan ze behouden blijven. Is dat
niet het geval dan moet er een bijkomend
regelwerk worden aangebracht. Liefst aan
de binnenzijde van het dak, maar je kan ook
opteren voor een sarkingdak waarbij de
isolatie op de bestaande structuur wordt
bevestigd. Hou er eveneens rekening mee
dat er een inwendige condensatie kan ontstaan als je verschillende isolatiematerialen en -pakketten gebruikt.

Investeer in isolatiemateriaal
Een voordelige manier om een bestaande
woning energiezuiniger te maken, is het
na-isoleren van de spouwmuren. Dat doe
je best langs de buitenzijde. Het is daarbij
belangrijk dat je de spouw volledig opvult
met isolatiemateriaal om tochtstromen
tussen de muren te voorkomen. Want die
zijn nefast voor de isolatiewaarde. Vergeet
ook niet na te vragen of je een stedenbouwkundige vergunning nodig hebt voor
deze werken. Overweeg je om tevens de
vloeren te vervangen? Investeer dan zeker
in harde, drukvaste isolatie met een dikte
van minstens zeven centimeter.

Energieverliezen beperken
Bron: Dewaele
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Ook isolerende beglazing is een goede remedie tegen energieverlies. Zeker

wanneer het buitenschrijnwerk in slechte
staat is of wanneer het nog enkel glas bevat. Denk eraan dat de glaskeuze op één
lijn zit met de andere isolatie-inspanningen. Want een drievoudige beglazing heeft
geen enkel nut als de muren niet of nauwelijks zijn geïsoleerd. Door een goede
luchtdichtheid na te streven in de delen die
je verbouwt, beperk je de energieverliezen
nog meer. Een luchtdichte folie tussen de
raamkaders en de muren werkt helend.
Let wel, isolatie gecombineerd met luchtdichtheid geeft natuurlijke verluchting
geen kans. Om de relatieve vochtigheid
binnen de perken te houden, moet je de
woning ventileren. Een te hoge luchtvochtigheid veroorzaakt immers schimmelvorming en condensatie.

Er warmpjes bij zitten
Nog meer tips die je bestaande woning
energiezuinig maken? Breid je de woning uit met nieuwe delen of pas je de
raamopeningen aan, probeer dan in te
spelen op de oriëntatie van het gebouw. Op
die manier kun je profiteren van passieve
zonne-energie en je huis gratis verwarmen. Breng eveneens zonweringen aan
die in de zomer oververhitting tegengaan,
zorg voor daglichtsystemen en installeer
een douchewarmtewisselaar waarmee je
tot 60% kunt besparen op je sanitair warm
water. Pak je de zaken goed aan, dan heeft
je woning na zo’n renovatie nauwelijks verwarming en al helemaal geen airconditioning nodig. Bovendien volstaat het om de
verlichting in huis enkel ‘s avonds te laten
branden. En dat scheelt een slok op de
borrel!

Lagere energiefactuur
Voor de tweede stap van de trias energetica ga je op zoek naar de hernieuwbare of
de duurzame energiebronnen die je voor
jouw woning kunt inzetten. Denk onder andere aan zonne-energie, bodemwarmte en
wind. Het is zaak de benodigde energie zo
energiezuinig mogelijk op te wekken. Fotovoltaïsche zonnepanelen liggen nog altijd in de bovenste schuif. Dit komt wellicht
omdat de prijzen van grijze stroom blijven
stijgen, terwijl zonnepanelen alsmaar
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goedkoper en efficiënter worden. Als je de
thermische panelen aansluit op een condenserende verwarmingsketel, kun je een
groot deel van het jaar warm water produceren zonder één druppel fossiele brandstof te gebruiken. Sla je de gegenereerde
warmte op in een buffervat, dan blijft die
langer beschikbaar in vergelijking met een
traditionele boiler. Met een aardwarmtewisselaar kun je dan weer de binnenkomende lucht voorverwarmen voordat die
in het ventilatiesysteem terechtkomt. Het
resultaat? Minder verwarmen en dus een
besparing van energie! Een zonneboiler in
combinatie met een douchewarmtewisselaar drukt ook de energiefactuur. Je winst?
50 tot 70% van het sanitair warm water in
huis wek je op door de warmte van de zon.
Zonder dat het je ook maar één cent kost.

Nood breekt wet
De laatste stap in het stappenplan is zoveel als een noodoplossing. Als het niet
anders kan, maak dan zo efficiënt mogelijk
gebruik van eindige energiebronnen zoals
aardolie en aardgas. Dat doe je door je
toevlucht te zoeken in vloer- en/of wandverwarming of een andere lagetemperatuurvariant. Verwarm je met gas? Kies
dan voor een condenserende gasketel die
nauwkeurig is afgesteld. Ben je aangewezen op elektriciteit? In dat geval brengt
een warmtepomp met een zo hoog mogelijk prestatiegetal (COP) soelaas. Een
oude ketel vervang je bij voorkeur door een
pelletketel. Massakachels, tigchelkachels
en houtvergassers zijn spaarzame houtkachels. Ga ook slim om met je verlichting en schakel over op led- en tl-lampen.
Energiezuinige A++- en A+++-toestellen
ten slotte doen ook een duit in het zakje.

1.4 De rol van de architect
Voor werken waarvoor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
nodig is, is in principe ook de medewerking van een architect verplicht.
In de praktijk is de rol van de architect niet
beperkt tot het opmaken van plannen, nodig voor het aanvragen van de vergunning,
en het controleren van de uitgevoerde
werken. Ze omvat ook de praktische begeleiding doorheen het bouwproces op basis
van de specifiek overeengekomen architectenopdracht.
De architect is uw vertrouwenspersoon
die uw wensen omzet in werkelijkheid. Hij
staat u bij in de keuze van bouwmaterialen en kan u helpen bij het opvragen en
vergelijken van offertes, daarbij rekening
houdend met de vakbekwaamheid en referenties van de uitvoerders en uw financiële
slagkracht.
De architect is op de hoogte van de wettelijke en reglementaire bepalingen die van
toepassing zijn op de constructie en inrichting van het gebouw. Hij controleert de
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kwaliteit van de werkzaamheden en of de
werken uitgevoerd zijn conform de plannen, het bestek en conform de regels van
de kunst. Tijdens het gehele bouwproces
is de architect uw onafhankelijke adviseur
die u bijstaat met objectieve informatie over materialen, technieken (sanitair,
elektriciteit, verwarming, ventilatie…) en
de geldende regelgeving.

Voorontwerp uitwerken
De architect maakt een studie van het
bouwproject waarbij hij rekening houdt
met uw wensen en behoeften, uw budget,
het bouwterrein en de voorschriften verbonden aan de omgevingsvergunning. Het
resultaat is een voorontwerp dat u een
eerste beeld geeft van hoe uw toekomstige
woning er kan uitzien.
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Een goed doordacht voorontwerp is van
essentieel belang, het vormt namelijk de
basis voor alles wat volgt. Neem dus ruim
de tijd om het grondig te evalueren. Als
het ontwerp niet beantwoordt aan uw verwachtingen, is dit het geschikte moment
om bij te sturen. Wijzigingen doorvoeren
tijdens het bouwproces kan de werken
vertragen (bijvoorbeeld door het moeten
aanvragen en laten afleveren van nieuwe
vergunningen) en de kosten doen oplopen.
In deze fase beschikt u best al over een
onderzoek van de bodemstabiliteit, de bodemsamenstelling en een correcte opmeting en uittekening van het perceel of de
bestaande toestand van een gebouw. Bespreek dit tijdig met uw architect.

Omgevingsvergunning aanvragen
Op basis van het goedgekeurde ontwerp
en na eventuele raadpleging van de betrokken diensten, stelt de architect de
plannen op voor de aanvraag van de omgevingsvergunning.

De aanvraag moet digitaal ingediend worden op het omgevingsloket.
De voorwaarden en procedure vindt u terug
op www.omgevingsloketvlaanderen.be

Uitvoeringsdossier opmaken
Wanneer u de omgevingsvergunning hebt
ontvangen, maakt de architect een uitvoeringsdossier op dat naast de uitvoeringsontwerpplannen en de detailtekeningen
eventueel een bestek (lastenboek) en een
samenvattende of gedetailleerde meetstaat kan bevatten. Deze kunnen hun nut
bewijzen bij het opvragen van prijsoffertes
en bij de controle op de uitvoering van de
werken. Voor het ontwerp van technieken
en stabiliteitsstudies kan de bouwheer in
overleg met de architect een beroep doen
op een ingenieur stabiliteit en technieken.
Het bestek beschrijft de rechten en plichten van de partijen voor de uitvoering; het
omvat onder andere contractuele bepalingen met de aannemers over de uitvoering,
kostprijs en uitvoeringstermijn. Het tech-

nische bestek omschrijft alle bijzonderheden van het gebouw, de aard en uitvoering
van de werken en de kwaliteit en verwerking van de materialen. Detailtekeningen
kunnen bepaalde constructie-elementen
verduidelijken. In de meetstaat staan de
hoeveelheden van alle materialen die gebruikt worden.
Aan de hand van het uitvoeringsdossier
kunnen de aannemers een gedetailleerde offerte opstellen. Dring er bij de aannemers op aan een gedetailleerde offerte
op te maken met vermelding van alle eenheidsprijzen.

Uitgevoerde werken controleren
Eenmaal het aannemingscontract getekend is, kunnen de werken echt van start
gaan. De architect is wettelijk verplicht om
de uitgevoerde werken te controleren. Dit
betekent dat hij geregeld de uitgevoerde
werken van de aannemer inspecteert, zijn
aandacht vestigt op eventuele uitvoeringsfouten en samen met hem mogelijke problemen voorkomt en deze desgevallend
oplost.
In een werfverslag kan de architect noteren en vastleggen wat op de werf gebeurt
en wat er wordt besproken. Bij eventuele
discussies kunnen werfverslagen dienen
om bepaalde zaken te helpen bewijzen.

Voorlopige en definitieve
oplevering
Eenmaal de aannemer van oordeel is dat
zijn werkzaamheden beëindigd zijn, kan
hij de voorlopige oplevering aanvragen. Bij
het aanvaarden van de voorlopige oplevering neemt de opdrachtgever de bouwwerken in ontvangst. Vanaf dan draagt hij de
volle verantwoordelijkheid als eigenaar.
Een jaar na de voorlopige oplevering kan
een definitieve oplevering plaatsvinden.
Dit kan, wanneer dit zo contractueel is bepaald, ook stilzwijgend gebeuren.

Bron: Dewaele
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De architect levert u bijstand bij de voorlopige en definitieve oplevering met de aannemer(s). Van de voorlopige en definitieve
oplevering wordt best een gedateerd proces-verbaal opgemaakt op datum dat door

alle partijen wordt ondertekend. Als bouwheer heeft u het recht om opmerkingen te
formuleren of om de voorlopige of definitieve oplevering gemotiveerd te weigeren.
Een voorwaardelijke weigering houdt in dat
de aannemer de eventuele gebreken die u
vaststelt moet herstellen binnen een op
dat moment te bepalen termijn, vooraleer
u de werken kan aanvaarden en het goed
of de woning betrekken. Dit op straffe van
een daaraan gekoppelde waarborgsom als
garantie voor de correcte uitvoering. Opgelet: als u de woning zonder voorbehoud
betrekt, kan dat beschouwd worden als
een onvoorwaardelijke stilzwijgende aanvaarding van de voorlopige oplevering.

Bescherming tegen misbruik
De woningbouwwet van 9 juli 1971, beter
bekend als de wet Breyne, biedt de bouwer
van een huis en de koper van een te bouwen woning (verkoop op plan, aanneming
sleutel-op-de-deur) een uitgebreide bescherming op verschillende vlakken.
De wet Breyne is bedoeld om misbruik
door verkopers, bouwpromotoren en aannemers tegen te gaan. Deze wettelijke regeling is van dwingend recht, wat betekent
dat de verkoper er niet zomaar van kan
afwijken en u een andersluidend contract
kan voorleggen. U moet een duidelijk contract krijgen waarin een aantal verplichte
vermeldingen moeten worden opgenomen. De verkoper is ook tien jaar aansprakelijk voor fundamentele gebreken aan het
gebouw.
Als de wet Breyne van toepassing is, of als
dit zo contractueel is bepaald, gebeurt de
oplevering in twee fasen: de voorlopige
oplevering en de definitieve oplevering. De
tienjarige aansprakelijkheid start meestal
bij de voorlopige oplevering.
Na verloop van een termijn, maximum één
jaar na de voorlopige oplevering, volgt de
definitieve oplevering. De definitieve oplevering kan stilzwijgend verlopen of gepaard gaan met een laatste bezoek aan
de woning, waarbij nog eventuele onvolkomenheden en gebreken die tijdens dat jaar
zichtbaar zijn geworden, kunnen worden
vastgesteld en verholpen.
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1.5 Gezocht: aannemer
Vraag naar referenties

De algemene aannemer realiseert een
volledig afgerond bouwproject tegen de
prijs en binnen de termijn die in het contract zijn bepaald. Een van de voordelen
van deze formule is dat er slechts één persoon verantwoordelijk is voor alle bouwwerken, onder toezicht van de architect.
Als de algemene aannemer niet alle
bouwwerken door zijn teams laat uitvoeren, moet minstens de ruwbouw worden
aangepakt. In dat geval adviseert de architect de algemene aannemer, stelt hij de
voorontwerpen en de plannen op, en houdt
hij toezicht op de bouwwerken. De bouwheer sluit een eenmalig contract af met de
algemene aannemer, die alle werken volgens de plannen en onder leiding van de
architect uitvoert.
De algemene aannemer moet de wet

Breyne naleven. Indien hij dit niet doet,
kan het contract geheel of gedeeltelijk ongeldig worden verklaard. Sommige bouwondernemingen nemen in hun contracten
een verzoeningsclausule op en bieden ook
bouwgronden aan.

BIS-BEURS
da’s bouwen
aan een
warme thuis

Voordelen
Als enige tussenpersoon zorgt de aannemer
voor alles, ook voor de coördinatie van de
werken onder toezicht van de architect. Dit
beperkt het risico op een vertraging van de
bouwwerken.
De architect is onafhankelijk.
De toepassing van de wet Breyne bij een
volledige opvolging.

Nadelen
Deze formule is vaak duurder.
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by EASYFAIRS

Algemeen aannemer

BISBEURS.BE

Sleutel-op-de-deur formules
Aannemers die sleutel-op-de-deur formules aanbieden, hebben soms enkel
bedienden in dienst en besteden dan alle
werkzaamheden uit aan onderaannemers.
Ze moeten de wet Breyne naleven. Doen ze
dit niet, dan dreigt het contract geheel of
gedeeltelijk nietig te worden verklaard.
Sommige bouwondernemingen die sleutel-op-de-deur formules aanbieden, nemen
in hun contracten een verzoeningsclausule op en verkopen ook bouwgronden. Je
kunt hun kijkwoningen bezichtigen en catalogi en websites raadplegen om en idee
te krijgen hoe de woning eruitziet.
De architect, die als freelancer of als bediende bij de onderneming werkt, stelt de
voorontwerpen en de plannen op, en houdt
het toezicht op de bouwwerken.
De bouwheer ondertekent een eenmalig contract met de onderneming die de
sleutel-op-de-deur formule aanbiedt. Het
bedrijf voert alle werken volgens de plannen en onder leiding van de architect uit.
Op die manier levert de onderneming een
volledig afgerond bouwproject af tegen de
prijs en binnen de termijn die in het contract staan.

Voordelen

Afzonderlijke aannemers

Deze formule is geschikt voor wie onvoldoende tijd heeft om het bouwproject op te volgen.

Je kunt ook rechtstreeks in zee gaan met
diverse afzonderlijke aannemers. Dat
is niet alleen zeer tijdrovend, je bent op
die manier niet door de wet Breyne beschermd. De opdracht van de architect is
bij deze werkwijze dezelfde als bij de algemene aanneming, en wordt al dan niet met
toezicht uitgevoerd. Je sluit afzonderlijke
contracten af met de verschillende aannemers.

Er zijn slechts twee tussenpersonen: de
commercieel verantwoordelijke en de projectverantwoordelijke die onder toezicht van
de architect staat.
De prijs ligt op voorhand vast. Houd echter
rekening met de verborgen opties, de indexering en de kostprijs van de funderingen.
De toepassing van de wet Breyne bij een
volledige opvolging.

De indexering wordt berekend op basis
van de datum waarop het contract is ondertekend en de datum waarop de werf
van start gaat.

Nadelen
Minder persoonlijk betrokken bij de uitvoering en de organisatie van de werken.
Geen onafhankelijke architect, tenzij je deze
zelf hebt gekozen.
Sommige ondernemingen brengen hun klanten laattijdig op de hoogte van ‘logische en
verantwoorde’ supplementen, waardoor je in
een lastige financiële situatie kunt belanden.
De toepassing van de wet Breyne bij een
volledige opvolging.

Deze formule is vaak goedkoper, maar
houdt veel meer risico’s in die onder meer
te maken kunnen hebben met de financiën,
de termijnen en de garanties.

Controleer of de aannemer erkend is op
www.economie.fgov.be (kies je taal > klik
op : Ondernemingen > Specifieke sectoren > Kwaliteit in de bouw > Erkenning van
aannemers > Databank erkende aannemers). Op deze website kun je achterhalen
of de aannemer het stelsel van de financiële garantie – de zogenaamde wet Breyne
– naleeft.
De registratie van de aannemers is afgeschaft sinds 1 september 2012.

Zelfbouw

Voordelen
Meestal interessanter vanuit financieel
oogpunt.

Nadelen
Je hebt meer tijd nodig om informatie op te
zoeken en te vergelijken.
Je moet nog vaker op de werf aanwezig zijn.
Deze formule vereist een vlekkeloze organisatie en de opvolging van de werf brengt de
nodige stress met zich mee.
De wet Breyne is niet van toepassing.

In ieder geval...
... raden we de bouwheer sterk aan de
afzonderlijke aannemers uit voorzorg te
controleren, om zo veel mogelijk problemen en tegenslagen te voorkomen. Doe dit
zeker voordat je een contract ondertekent
en voor de aanvang van de werken. In de
bouwsector zijn er 17 gereglementeerde
beroepen. Algemene aannemers maken
hiervan geen deel uit.
Controleer of de aannemer is ingeschreven op www.confederatiebouw.be of
www.buildyourhome.be.
Beschik je over het btw-nummer van de aannemer? Dan kun je bellen naar de infolijn
FOD Financiën op het nummer 02 572 57 57,
elke werkdag van 8.30 tot 17 uur. Als de aannemer niet is ingeschreven, kan het zijn dat
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je de gewestelijke premies en het verlaagde
btw-tarief voor woningen ouder dan vijf jaar
niet zal genieten.

Je kunt ook een beroep doen op een zelfbouwbedrijf. Heel wat ondernemingen hebben deze nieuwe trend goed begrepen. Ze
bieden je tegen een forfaitaire prijs specifieke begeleiding, een gebruiksaanwijzing
op dvd en technische bijstand op de werf
aan. Op basis van de plannen van je architect geven zelfbouwbedrijven enerzijds
technisch advies en anderzijds advies bij de
keuze van bepaalde materialen, die ze jou
leveren naarmate de werken vorderen.
We stellen vandaag de dag vast dat steeds
meer mensen hun woning zelf willen bouwen, als gevolg van de financiële en de
economische crisis. Daarvoor heb je wel
enige technische bouwkennis nodig en
moet je een ervaren doe-het-zelver zijn.

25 tot 45 % goedkoper
De zelfbouwformule duikt ook op bij de installatie van lagetemperatuurverwarming,
thermische zonnecollectoren en buffervaten, warmtepompen, ventilatie, sanitaire
leidingen, regenwater en waterbehandeling. Zelfbouwbedrijven pakken uit met
handige doe-het-zelf oplossingen en helpen je stap voor stap om te bouwen aan een
energiezuinige woning.
Wie zelf de handen uit de mouwen wilt steken en tijd kan vrijmaken, bespaart met
een zelfbouwconcept maar liefst 25 tot 45
procent op de volledige energiezuinige installatie, zonder in te boeten op de kwaliteit.
Bovendien ben je niet afhankelijk van de
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wispelturigheid van een aannemer. Je start
wanneer je wilt en hebt de volledige planning zelf onder controle.
Doe-het-zelven betekent niet dat je aan je
lot wordt overgelaten. Integendeel, na de
nodige opleidingen krijg je van het zelfbouwbedrijf een projectleider toegewezen
die je bijstaat met raad en daad. Je kunt
rekenen op een individueel traject op maat
waarbij de projectleider je werkzaamheden in elke fase kritisch opvolgt.

Typecontract van de aannemer
Wil je meer informatie ontvangen of er zeker van zijn dat je over het meest recente
document beschikt? Neem dan contact
op met de diensten van de Confederatie
Bouw: www.confederatiebouw.be voor
Vlaanderen.

Van naaldje tot draadje
Het typecontract moet in het volgende voorzien: het voorwerp van het contract, het
budget voor de werken, de betalingsmodaliteiten, de opschortende voorwaarden, de
uitvoeringstermijn, de beschrijving van de
werken, de bijkomende werken en de mogelijke wijzigingen, de controle op de werken, de verzekeringen van de bouwheer en
de architect, de voorlopige en de definitieve
opleveringen, de eigendomsoverdracht, de
risico-overdracht, de verzekering, de registratie, de verzoeningscommissie bouw en
de waarborg.

Prijsherziening, een tegenvaller!
Het bouwen van een woning neemt meestal meerdere maanden in beslag. Tussen
de aanvang van de werf en het einde van de
bouwwerken kunnen er bepaalde prijswijzigingen worden doorgevoerd. Dit kan het
geval zijn voor de arbeidskosten en de kosten voor de grondstoffen en andere materialen. Een prijswijziging van deze laatste
kosten kan zwaar doorwegen. Daarom
heeft het nut om een prijsherzieningsclausule in de contracten op te nemen. Over
het algemeen is de prijs die in het contract
wordt vastgesteld, gevrijwaard indien de
werken binnen de zes maanden worden
uitgevoerd.
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Bron: Conrete House

1.6 Woningen van vandaag en morgen
Woonculturen kunnen heel uiteenlopend zijn. Wonen in Vlaanderen is anders dan pakweg in
Afrika of Azië. Welke bouwmethoden komen bij ons het meest voor en hoe zal het huis van de
toekomst er uitzien?

Sleutel-op-de-deur

Slechts één aanspreekpunt

Wie kiest voor de sleutel-op-de-deur
formule werkt van het plan tot en met de
afwerking samen met één en hetzelfde
bouwbedrijf. Aan het einde van de rit ben
je de trotse eigenaar van een instapklare
woning.

Door met één bouwbedrijf in zee te gaan,
kun je rekenen op korte uitvoeringstermijnen. Als bouwheer heb je slechts één
aanspreekpunt, verlies je geen tijd met
offertes aan te vragen en te vergelijken,
moet je geen aannemers contacteren en
kun je de coördinatie uit handen geven. Je
weet op voorhand hoe lang de werkzaamheden duren en hoeveel de totaalprijs bedraagt, zodat de kans op onaangename
verrassingen kleiner is. De meeste sleutel-op-de-deurbedrijven doen een beroep
op een vaste architect voor het ontwerpen
van de woningen. Dit heeft niet alleen een
gunstige invloed op de kostprijs, de architect is eveneens tot in de puntjes vertrouwd
met de werkwijze en de technieken van het
bouwbedrijf. Uiteraard ben je vrij om een
architect naar eigen keuze in te schakelen.

Van bouwgrond tot afwerking
Het sleutel-op-de-deurbedrijf staat in voor
het hele bouwproces. Zo kan het bedrijf
starten met voor jou op zoek te gaan naar
de ideale bouwgrond en eindigen met de
interieurinrichting of de tuinaanleg van je
dromen. Deze manier van werken brengt
tal van voordelen met zich mee. Je vertrekt van een standaardwoning op papier
die je tegen een meerprijs kunt aanpassen
aan je wensen en persoonlijke smaak. Om
je keuzes te vergemakkelijken, schotelt
het bouwbedrijf je uitgebreide documentatie en een aantal basisplannen voor. Bezoek ook de kijkwoningen van het bedrijf
om een goed beeld te krijgen van alle mogelijkheden.

Voor de sleutel-op-de-deurformule betaal
je ongeveer even veel als voor een traditionele nieuwbouw. Natuurlijk is een standaard sleutel-op-de-deurwoning goedkoper dan een gepersonaliseerd huis.
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Houtskeletbouw
Houtskeletbouw geniet een uitstekende
reputatie als een gezonde, milieuvriendelijke en snelle manier van bouwen. Een
andere troef is de architecturale vrijheid.
Zowel de binnen- als de buitenkant van
een houtskeletwoning kun je volledig naar
wens afwerken. Houtskeletbouw is níet
duurder dan een traditionele gemetste
bouw. Sterker nog: voor dezelfde prijs is
een houtskeletbouwwoning zelfs beter geïsoleerd. Dat komt omdat het isoleren bij
houtskeletbouw al in de wanden start en
niet pas in de spouwmuur.

Energiezuinig skelet
De basisconstructie van een houtskeletwoning bestaat uit hout en van hout
afgeleide materialen. De wanden zijn opgebouwd uit een raamwerk van kepers
en balken. Dit kader is aan weerszijden
bekleed met gipskartonplaten of een ander plaatmateriaal. Tussen de kepers zit
een dikke laag thermische en akoestische
isolatie, met aan de binnenzijde een dampscherm dat condensatie- en vochtproblemen voorkomt. Ook het daktimmerwerk
en de draagvloeren zijn vervaardigd van
hout, hoewel de vloeren tevens in beton
kunnen worden uitgevoerd. De hele constructie kun je makkelijk koudebrugvrij
houden en is uitermate geschikt om een
energiezuinig gebouw op te trekken.

Zeer korte bouwtermijn
Een groot voordeel van houtskeletbouw is
de zeer korte bouwtermijn. De verschillende onderdelen worden vooraf in het atelier
gemaakt. Daardoor zijn de werkuren op de
werf beperkt en liggen de loonkosten veel
lager. Op slechts een tweetal dagen is je
stekje winddicht en kun je met de afwerking beginnen.

Brandveilig? Jazeker!
Hout is een materiaal dat snel warmte opneemt. Een houtskeletwoning koelt daarom minder snel af. Dat is een voordeel in
de winter, maar een nadeel in de zomer.
Installeer daarom een goed werkend ventilatiesysteem, bij voorkeur in combinatie

met een degelijke zonwering. Veel bouwheren vragen zich af of een houtskeletwoning wel beantwoordt aan de strenge
normen voor brandveiligheid. Reken maar
van yes! Het hout heeft een speciale behandeling gekregen die de vuurvastheid
optimaliseert. Meer nog: de constructie
wordt van onder tot boven bekleed met
brandvertragende materialen. Last but
not least ligt de kostprijs van houtskeletbouw vrij dicht bij die van een traditionele
bouw. Het leent zich uitstekend voor zelfbouw zodat je als handige doe-het-zelver
de prijs nog kunt drukken.

Massieve houtbouw
Snel en droog bouwen
Een massieve houtbouw bestaat uit balken van massief of gelijmd gelamineerd
hout met een tand- en groefsysteem. Bij
deze bouwmethode wordt de isolatie in
een spouw tegen de buitenzijde van de
houten constructie geplaatst en achteraf
weggewerkt met bakstenen of planken.
Aan de binnenzijde van de woning blijft het
hout zichtbaar. Dat zorgt voor de typische
warme en aangename sfeer. Een ander
voordeel van massieve houtbouw is zijn
snelle en droge bouwmethode. Die laat je
toe om op korte tijd in te huizen. Bouwen
met massief hout heeft dus tal van voordelen. De natuurlijke uitstraling staat bij de
meeste eigenaars van een houten woning
met stip op nummer één.
Een massieve houtbouw is opgetrokken uit
balken van massief of gelijmd gelamineerd
hout met een tand- en groefsysteem. Ze
worden op elkaar gestapeld en achtereenvolgens met lange schroeven telkens
aan de onderliggende balk bevestigd. Op
plaatsen waar ze mekaar kruisen, zitten
halfhoutse of mechanische verbindingen.
Deze kruisingen zorgen voor de stabiliteit. De wanden worden met verticale
buizen versterkt om verzakking te voorkomen. Sommige bouwfirma’s plaatsten
de balken zelf verticaal naast elkaar. Dit
systeem vraagt bij de opbouw echter veel
mankracht en is qua luchtdichtheid allesbehalve ideaal.
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Vaak zit de isolatie aan de buitenzijde van
de houtconstructie, in een spouw waartegen bijvoorbeeld bakstenen of planken
worden geplaatst. Het hout binnenshuis
blijft zichtbaar wat een warme en aangename sfeer schept. Door de beperkte reikwijdte van de balken kan je geen
omvangrijke glaspartijen of grote open
leefruimten creëren. Een massieve houtbouwwoning heeft dan ook eerder een gesloten architectuur.
Massieve houtbouw is een snelle en droge
bouwmethode die je toelaat om op korte
tijd in te huizen. Je hebt er alle baat bij op
voorhand de plaats van de leidingen voor
elektriciteit, water, verwarming en domotica goed uit te kienen. Een stopcontact toevoegen of een kraan verplaatsen is na de
werkzaamheden zo goed als uitgesloten.

Passiefhuis
Je kunt er niet omheen: een passiefhuis
is met stip de meest milieuvriendelijke vorm
van wonen. Een passiefhuis dankt zijn naam
aan het feit dat het amper actief met energie moet worden verwarmd. De verwarmingskosten zijn er tot een minimum herleid en vertegenwoordigen slechts 10 tot 15
procent van die van een klassieke woning.

Warme winter, koele zomer
Op het eerste zicht ziet een passiefhuis
er uit als een gewoon huis. Toch is er een
hemelsbreed verschil. Binnenshuis heerst
het hele jaar door een aangenaam klimaat,
zonder dat er een traditioneel verwarmings- of koelsysteem aan te pas komt.
Een passiefhuis is zijn naam waardig als
het jaarlijkse energieverbruik voor de
verwarming er lager ligt dan 15 kWh per
vierkante meter vloeroppervlakte. Om dit
streefdoel te bereiken, wordt het warmteverlies uitermate beperkt en zijn de
muren, de vloeren en het dak supergoed
geïsoleerd. De constructie van het gebouw
is nagenoeg luchtdicht en vrij van koudebruggen. Het komt er ook op aan in een
passiefhuis op alle vlakken energiezuinig
te zijn. Zonnepanelen, een warmtepomp
en een zonneboiler zorgen ervoor dat je
slechts een fractie aan energie nodig hebt.

Compact bouwplan
Verder is het bouwplan compact en hebben de ramen een driedubbele beglazing
en speciale profielen. Ze zijn aan de meest
zonnige kant van de woning geplaatst om
gratis warmte uit het zonlicht te halen.
Een passiefhuis benut zo veel mogelijk
de warmte uit de omgeving: de lichaamswarmte van de bewoners, de warmteverliezen van elektrische apparaten, de
warmte die vrijkomt tijdens het koken en de
warmterecuperatie van het mechanische
ventilatiesysteem, dat de kwaliteit van de
lucht in huis regelt. Door de zeer lage verwarmings- en energiekosten verdien je de
meerprijs van een passiefhuis terug op 5
tot 20 jaar, temeer omdat je in aanmerking
komt voor premies en een vermindering
van de onroerende voorheffing.

Betonbouw
Betonnen woningen zijn in opmars. Bouwen
met beton heeft een pak voordelen die zeer
de moeite waard zijn. Wij zetten ze op een rij
en wijzen ook op enkele beperkingen.

Stabiel en maatvast
Wie bouwt met beton kan gebruik maken
van voorgefabriceerde elementen of van
bekistingen die op de werf worden vol gestort. Er bestaan zowel tijdelijke, herbruikbare bekistingen als permanente systemen
die na het storten ook dienst doen als een
extra isolatielaag. Betonnen muren hebben
een grote draagkracht en dat levert een erg
stabiel en maatvast gebouw op.

Hoge isolatiewaarde
Een huis in beton kun je op zeer korte tijd
neerzetten. Het is vrij snel wind- en waterdicht en zowel de binnen- als de buitenzijde kunnen meteen worden afgewerkt.
Beton onderscheidt zich door zijn hoge
isolatiewaarde en bijgevolg energiezuinige
karakter. De draagvloeren en de buitenmuren sluiten naadloos op elkaar aan wat
zorgt voor een ononderbroken isolatielaag
en de afwezigheid van koudebruggen. Beton staat eveneens bekend om zijn uitstekende akoestische isolatie en zijn thermische inertie, waardoor het warmte opslaat
en geleidelijk aan weer afgeeft.
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Iluzo,
traditioneel
gemetseld
met de look
van gelijmd

Niets dan voordelen?
Wie wil bouwen met beton moet ook rekening houden met beperkingen. Die kun
je counteren, zeker als je ze op voorhand
goed inschat. Zo is het knap lastig om na
het optrekken van de betonconstructie nog
aanpassingen te doen zoals het verplaatsen van ramen of deuren. De prijs van een
betonnen woonst ligt in de meeste gevallen hoger dan die van ander bouwtechnieken. Beton blijft echter relatief goedkoop
voor strakke bouwstijlen met weinig hoekjes en kantjes.

Systeembouw
Bij systeem- of prefabbouw worden de
onderdelen van een woning in de fabriek
gemaakt en in twee weken tijd op de werf in
elkaar gezet. Dat scheelt niet alleen in tijd,
maar ook in werkuren en dus in kosten.

Vooraf goed plannen
De buitenmuren in gewapend beton zijn
opgevuld met een naadloos gespoten isolatielaag. Daardoor worden koudebruggen
vermeden. Aan de binnenzijde zijn de muren glad afgewerkt zodat je ze meteen kunt
verven, behangen of betegelen. Voor de
bekleding van de buitenkant kun je kiezen
uit pleister of gevelstenen, die al in de fabriek zijn gevoegd. Het is eveneens mogelijk een systeembouwwoning op te trekken
in cellenbeton. Ramen, deuren, rolluiken,
dorpels, ventilatieroosters en leidingen
worden vooraf ingebouwd. Dit houdt in dat
je alles op voorhand goed moet plannen.

Bron: Conrete House

Montage op de werf
Bij systeembouw is de kans op uitvoeringsfouten gering. De montage van de
verschillende onderdelen gebeurt met een
soort tand- en groefsysteem op de werf.
Bij het verankeren van de muren komen
ijzeren haken aan te pas. De binnenmuren
worden met mortel op de dekvloer geplaatst en met bouten aan de buitenmuren
bevestigd. Daarna is het de beurt aan de
constructie van de verdieping en het dak.

Architecturale beperkingen
Systeembouw leent zich zowel voor klassieke als voor moderne woningen. Houd er wel
rekening mee dat je op architecturaal vlak
beperkt bent. Ronde muren bijvoorbeeld
zijn niet mogelijk. De bouwfirma werkt vaak
met typeplannen om de kostprijs zo laag
mogelijk te houden. Technische wijzigingen
achteraf zoals het trekken van leidingen en
het plaatsen van bijkomende stopcontacten
brengen ingrijpende werken met zich mee,
tenzij je kiest voor de weinig esthetische
opbouwmodules.
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Dunne voegen zijn populairder dan ooit. Ze geven gevels een massief en homogeen karakter.
En terwijl klassieke voegen een sterke invloed hebben op de kleur van de gevel, is dat bij dunne
voegen minder het geval. Met Iluzo haalt u al deze voordelen in huis. Tegelijk kan de aannemer,
dankzij de uitholling van de steen, aan de slag met zijn vertrouwde metseltechniek.
Ontdek de Iluzo gevelstenen in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk.
Of vraag uw brochure aan via info@wienerberger.be

www.wienerberger.be

BEN-woning
Een BEN-woning, nog nooit van gehoord?
BEN staat voor bijna-energieneutraal.
Bouwen volgens de BEN-normen wordt
vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en zelfs in heel
Europa.

Tips & Tricks
Bouw, verbouw of herbouw je een woning in
het Vlaamse Gewest? Dan heb je altijd een
omgevingsvergunning nodig.

Zelf energie opwekken
Het bijzondere aan BEN-woningen is dat
ze weinig energie verbruiken voor verwarming, ventilatie, koeling en de productie
van warm water. De energie die nog nodig
is, haalt de woning uit hernieuwbare energiebronnen. Een slimme keuze, want door
je energieverbruik terug te schroeven en
zelf energie op te wekken, gaat je energiefactuur gevoelig dalen.

Wat zijn de voorwaarden?
In een BEN-woning ligt het energieprestatiepeil onder E30, bedraagt de thermische isolatie niet meer dan K40 en is de
energiebehoefte voor verwarming maximaal 70 kWh/m2 per jaar. Dat bereik je
door nog beter te isoleren en luchtdichter
te bouwen. Bovendien moet de woning zijn
uitgerust met een hernieuwbaar energiesysteem zoals een warmtepomp, zonneboiler of biomassa. Het spreekt voor zich
dat ook een degelijke zonwering en een
energie-efficiënte ventilatie niet mogen
ontbreken. Alle voorwaarden waaraan een
BEN-woning moet voldoen, vind je terug
op www.energiesparen.be.

Welverdiende beloning
De meerkosten van een BEN-woning
betalen zichzelf terug door de lagere
energiefactuur. Wie nu al voorloopt op
de standaard wordt extra beloond. BEN-bouwheren doen hun voordeel met aantrekkelijke premies, een tegemoetkoming
op de onroerende voorheffing en een extra
voordelig krediet bij sommige banken omdat een bijna-energieneutrale woning een
hogere marktwaarde en lagere energiekosten heeft.
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Voor je de gas-, elektriciteits- en waterkraan
opendraait, moeten je installaties en
leidingen eerst gekeurd zijn.
Vanaf 2020 ben je bij een renovatie verplicht
alle daken te isoleren en enkel glas overal te
vervangen door isolerend glas.
Het verlaagde btw-tarief van 6 procent geldt
enkel voor gebouwen die na de werken als
privéwoning worden gebruikt.
Bij kostenoptimaal bouwen hou je rekening
met onder meer de bouwkost, inkomsten uit
premies en uitgaven voor energieverbruik.
Je architect stelt een contract op voor elke
opdracht die hij uitvoert. Het omschrijft
duidelijk de wederzijdse rechten en plichten.
Controleer voor de aanvang van de werken
of je aannemer ingeschreven en erkend is,
om mogelijke problemen te voorkomen.
Wie BEN bouwt, kan zijn voordeel doen
met aantrekkelijke premies en een
tegemoetkoming op de onroerende
voorheffing.
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Ruwbouw
maak de juiste keuze

Grondige aanpak

Stroken van beton

Om de grondbemaling in gang te zetten
plaats je pompen op het perceel om het
overtollige water weg te pompen. Dat is nodig om plaatselijk en tijdelijk de grondwaterspiegel te verlagen. De grondwerker verwijdert vervolgens alle mogelijke obstakels
uit de bodem zodat het terrein vrij is van bomen, wortels en rotsen. Hij haalt daarna de
zwarte teelaarde weg en stapelt deze naast
de bouwplaats op. Daarna graaft de grondwerker aan de hand van het bouwraam
eventueel de (kruip)kelder en de sleuven
voor de drainage, de fundering en de riolering uit, net als de gaten voor de septische
put en de stookolietank. Zodra deze werken
zijn voltooid, wordt het terrein genivelleerd.

Bij de aanleg van een strookfundering –
ook wel sleuffundering of fundering op
staal genoemd – graaft de grondwerker
sleuven uit in bouwgrond die voldoende
draagkrachtig is. Dat gebeurt precies op
de plaatsen waar de dragende muren van
de woning worden opgetrokken. De stroken hebben over het algemeen een breedte van 40 tot 60 centimeter en een diepte
die minstens 80 centimeter en dus vorstvrij onder het uiteindelijke maaiveld ligt.
Ze worden vol gestort met ongewapend
beton. Daar waar de grond minder draagkracht heeft, geniet gewapend beton de
voorkeur. In zowat alle gevallen ben je met
een strookfundering het goedkoopste af.

Stabiele bodemplaat

3 soorten
funderingen

Bron: Dewaele

Goed begonnen is half gewonnen

De fundering vangt het gewicht van je
woning op. Weloverwogen kiezen voor de
meest geschikte fundering hangt af van
de bodem van de bouwgrond en van de eigenschappen van de woning. Welke zijn de
drie belangrijkste soorten funderingen?

Op minder draagkrachtige percelen wordt
een 20 centimeter dikke gewapende funderingsplaat rechtstreeks op de grond
gegoten. Die is vooraf afgedekt met een
sterke vochtwerende folie. Het is van groot

Voor je aan de ruwbouw van jouw droomhuis kan beginnen, moet het terrein bouwklaar zijn. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar het vraagt wel om een aantal noodzakelijke
voorbereidende werkzaamheden. Wij zetten ze op een rij.

2.1 Tot op de bodem
Op het eerste gezicht lijkt een bodemonderzoek een overbodige uitgave. Toch zijn er twee
goede redenen om zo’n sondering te laten uitvoeren. Lees je even mee?

Advies van je architect
Weet dat een bodemonderzoek in principe niet verplicht is. Je moet er al snel een
dikke 600 euro voor uit je portemonnee
halen. En dat schrikt toch wel af. Maar als
jouw nieuwbouwwoning na verloop van tijd
barsten vertoont die te wijten zijn aan de
slechte kwaliteit van de bodem, wat dan?
Stel dat je in zo’n geval een bodemonderzoek hebt geweigerd tegen het advies van

je architect in. De kans is groot dat je gedeeltelijk mee opdraait voor de schade.
Kosten snel terugverdiend
Zijn de resultaten van een sondering positief en ben je eigenaar van uitstekende
bouwgrond? Dan vermijd je nattevingerwerk en kan de aannemer de benodigde
hoeveelheid beton en materialen uiterst
nauwkeurig inschatten. De kost van het
bodemonderzoek is zo snel terugverdiend.
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belang dat de draagkracht van de bodem
over de volledige oppervlakte van de plaat
gelijk is. Anders kunnen er veel differentiële spanningen in de constructie optreden
wat het risico op barsten en scheuren vergroot. Doe een beroep op een stabiliteitsingenieur om de dikte en de wapening van
de plaat te berekenen, in overeenstemming met de grond en de woning. Vergeet
ook geen betonnen vorstbalk aan te leggen. Zo vermijd je dat bevroren grondwater de funderingsplaat omhoog duwt.

Putten of palen
Is de draagkracht van de bouwgrond zeer
gering zoals bij een drassige moerasgrond?
Of biedt de grond onvoldoende weerstand?
Dan kan je niet buiten een putten- of een
paalfundering. De puttenfundering is aangewezen wanneer de draagkrachtige zandof mergelgrond zich dieper dan 120 centimeter of onder het kelderniveau bevindt.
Als de draagkracht zelfs meer dan vijf meter diep schuilt, moet je een paalfundering
toepassen. De stabiliteitsingenieur bepaalt
op voorhand de cruciale punten waar de betonputten of de boor-, schroef- of heipalen
van gewapend beton en staal worden voorzien. Het zal niet verbazen dat de prijs van
deze hoogwaardige dieptefundering hoog
kan oplopen.

Kelder, overbodige luxe
of juist niet?
Denk je eraan je nieuwbouwwoning te onder
kelderen? Of vind je dat weggegooid geld?
Over het nut van een kelder zijn de meningen sterk verdeeld. Zo’n extra ruimte
neemt een flinke hap uit je budget en heb
je niet per se nodig, maar ze is toch mooi
meegenomen en het overwegen waard.

Hoger prijskaartje
Aan een kelder hangt een prijskaartje.
Naast bijkomende grondwerken en bouwmaterialen moet je wellicht ook een bronbemaling en zelfs dure raamconstructies
op je boodschappenlijstje noteren. Een
niet-geïsoleerde gemetselde kelder is
het goedkoopst. Iets duurder, maar sneller klaar is de kelder uit geprefabriceerde
wanden. Beide zijn ideaal voor een koele
voorraadkamer, speel- of hobbyhoek, wasplaats of garage. Een geïsoleerde gegoten
kelder kan op zijn beurt perfect worden ingericht als een leefruimte. Daarbij dikken
investeringen in ventilatie, elektriciteit en
verwarming het prijskaartje onvermijdelijk aan. De waterdichtheid van een kelder
blijft een heikel punt, zeker nu bouwgronden schaars zijn en vochtigere percelen
veelal het aanbod bepalen.

Bron: ETIB
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Belangrijke meerwaarde
Een kelder of een kruipkelder met een
hoogte van 70 tot 80 centimeter is vlot toegankelijk om technische leidingen te herstellen of uit te breiden. Kruipkelders zijn
weliswaar geventileerd wat leidt tot thermische verliezen. Tegenwoordig wegen de
relatief lagere kosten voor een kruipkelder
alsmaar minder op tegen de voordelen van
een volwaardige kelder. Da’s goed om weten want last but not least geeft een kelder
ook een belangrijke meerwaarde aan je
woning.
Als je kiest voor een volwaardige extra
woonruimte, heb je de keuze tussen een
gegoten kelder of een prefabkelder. Een
gegoten kelder bestaat uit contouren die
opgetrokken zijn in een speciaal bekistingssysteem, waartussen ter plaatste gewapend beton gegoten wordt. Deze snelle
bouwwijze heeft perfect gladde muren en
quasi geen kans op lekken als resultaat.
Het nadeel is dat het relatief duur is voor

kleinere kelders omdat er vaste kosten
aan verbonden zijn die hetzelfde blijven,
ongeacht het volume van de kelder. Je
moet beginnen denken aan prijzen vanaf
20.000 euro zonder btw. Voor kleinere kelders kan je opteren voor een volledig geprefabriceerde kelder. Deze kant-en-klare
kelder bestaat uit zelfverdichtend beton
waardoor hij eveneens volledig waterdicht
is, mooi afgewerkt en bovendien een zelfdragende functie heeft. Wel moet je er rekening mee houden dat er bij het leveren
zwaar materiaal (bv. een grote kraan) aan
te pas komt, dus de werf moet goed toegankelijk zijn. Voor grotere kelders met
lange muren heb je nog de mogelijkheid
van geprefabriceerde wanden. Dit zijn
holle betonnen wanden die op voorhand
in een fabriek geproduceerd worden. Op
de werf worden ze tegen elkaar geplaatst,
voorzien van de nodige wapening, en vervolgens volgestort met beton.
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Kijk. Droom. Kies.

Je vindt je favoriete bakstenen
en dakpannen in onze showrooms.

Welkom in één van onze showrooms:
Kijk naar maar liefst 600 gevelstenen, kleidakpannen en kleiklinkers.
Droom van een afgewerkt resultaat dankzij echte plaatsingssituaties.
Kies je favoriete stalen om mee te nemen naar huis.
Meer weten? Onze vakmensen helpen je graag op weg!
Ontdek onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk
of via www.wienerberger.be/showrooms

Openingsuren:
ma., di. en do.: 9-18u - woe. en vrij.: 9-19u
zat.: 9-16.30u
Showroom Kortrijk
Kapel ter Bede 88
B-8500 Kortrijk
T 056 24 95 88

Showroom Londerzeel
A12 - Koning Leopoldlaan 1
B-2870 Breendonk
T 052 31 10 10

Torenhoge isolatiewaarde
Extra isolerende snelbouwstenen winnen terrein. Dat heeft alles te maken met
de trend om energiezuinig te bouwen en
met de energieprestatieregelgeving voor
nieuwbouw en renovatie. Isolerende snelbouwstenen hebben grotere perforaties
en zijn samengesteld uit keramisch materiaal met een speciale schuimstructuur.
Dankzij de ingesloten lucht bereiken deze
stenen een aanzienlijk hoger isolerend
vermogen. Hun warmtegeleidingscoëfficiënt of lambdawaarde ligt rond de 0,26 W/
mK, wat aansluit bij de EPB-regelgeving.
De afmetingen en de verwerking zijn gelijkaardig aan die van de klassieke snelbouwstenen, toch worden ze best verlijmd
met een kleine voeg in plaats van gemetseld.

Betonnen welfsels
Geef toe, betonnen welfsels zijn niet echt
sexy. Toch staan ze met stip op nummer
één als de meest gegeerde oplossing voor
dragende vloeren in onze woningen. Ze
verleiden ons dan ook met hun uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding en snelle
plaatsing.

Gewapend of voorgespannen
Een welfsel is een geprefabriceerd en
hol betonnen vloerelement, verkrijgbaar
in verschillende diktes afhankelijk van de
vereiste belasting en overspanning. Een
bouwheer heeft de keuze uit twee varianten: gewapend of voorgespannen. De eerste kent de meeste aftrek in de woningbouw. Bij dit type wordt het beton gestort
nadat de wapening is aangebracht. Met
een gewapend welfsel heb je de goedkoopste oplossing op zak. Bij een iets
duurder voorgespannen welfsel brengt
men slechts een deel van de wapening op
spanning alvorens het beton te storten.
Dat maakt dit vloerelement supersterk
waardoor het grotere overspanningen en
zwaardere belastingen aankan.

Ruwe of gladde onderkant
De welfsels worden op de werf geleverd
met een kraanwagen en de chauffeur
plaatst ze rechtstreeks op de draagstructuur. Het is raadzaam om op de welfsels
een betonnen druklaag te storten van on-

geveer vijf centimeter dik. Dit voorkomt
scheurvorming in pleisterplafonds. Verder
kan je kiezen uit welfsels met een ruwe –
de perfecte ondergrond voor pleisterwerk
– of een gladde onderkant.

Dragende bouwstenen
Blokken die hun steentje bijdragen
Wat zijn dragende bouwstenen en welke
varianten vind je op de markt? Een overzicht van het assortiment, de mogelijkheden en de voor- en nadelen.

Keramische snelbouwstenen
Rode keramische snelbouwstenen staan
bekend om hun goede thermische en
akoestische eigenschappen, uitstekende
druk- en brandweerstand en opmerkelijke duurzaamheid. De grote bouwblokken
bestaan voor minstens 20% uit perforaties – de gaten in de steen – waarvan de
vorm verschilt van fabrikant tot fabrikant.
Ze kunnen snel veel water opnemen en
ook weer afgeven, de buitengewone vormstabiliteit voorkomt scheuren. De stenen
zijn bedoeld om achteraf te bepleisteren.
Ze worden gemetseld of verlijmd en zijn
beschikbaar in verschillende diktes. Niet
verwonderlijk dat snelbouwstenen veruit
het meest gebruikte materiaal zijn voor de
binnenmuren van een woning.
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Fabrikanten slagen erin de isolerende
snelbouwsteen nu en dan opnieuw uit
te vinden. Door bijvoorbeeld het perforatiebeeld te draaien, krijgt zo’n steen
een hogere isolatiewaarde en daalt de
lambdawaarde tot 0,185 W/mK, terwijl de
draagkracht dezelfde blijft. Deze snelbouwsteen is iets duurder, maar geleidt
een pak minder warmte dan zijn voorgangers waardoor je kan besparen op de dikte
van je isolatie.

Muren hebben oren
In een woning met een goede akoestische
isolatie is het aangenaam om te leven. Storende omgevingsgeluiden van het verkeer
of de buren maken er geen kans en tegelijk
blijft je eigen geluid binnenskamers. Zowel
je wooncomfort als je privacy varen er wel
bij. Sinds 2008 legt de norm voor akoestisch comfort een minimale geluidsisolatie van 54 of 58 dB op. Dit betekent dat
80 dB geproduceerd in een woning wordt
gedempt tot 26 of 22 dB in een aanpalende
woning. Het geheime wapen is de akoestisch isolerende snelbouwsteen. In combinatie met het juiste isolatiemateriaal
rekent deze massieve keramische steen
niet alleen af met geluidsoverlast, hij zorgt
ook voor een perfecte thermische isolatie.
Ideaal dus voor rij- en halfopen woningen.
Steen met een hoekje af

Bron: Wienerberger
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Heb je eerder last van overvloedige hitte
in huis? Zonwerend glas is dan de remedie. Dit type beglazing laat veel licht door,
maar beperkt de zonnestralen en de zonnewarmte en dus meteen ook het serre-effect. Toch behoudt het glas in de winter
een zeer hoge isolatiegraad. Je hebt de
keuze uit meerdere varianten, die van elkaar verschillen naargelang de reflectie.
Zonwerende beglazing met veel weerspiegeling neemt een zilveren tint aan, de variant met minder weerspiegeling heeft een
blauwgrijze kleur.

Buitenschrijnwerk

Fotografie : © fclama.be
Bron: sapa-ramen
Architect : ANTE Architecten
Constructeur : Alu Verschueren

Een andere categorie van dubbele beglazing is veiligheidsglas, dat bestaat uit een
of twee platen in gelaagd of gehard glas.
Gelaagd glas is samengesteld uit meerdere lagen. Een doorzichtige veiligheidsfolie
voorkomt dat het glasblad in duizend stuk-

jes uiteenvalt bij een glasbreuk. Omdat de
plaat heel blijft, kun je je ook niet verwonden aan glasscherven of binnenvallend
glas. De folie zorgt er tevens voor dat bij
een val of een inslag van een kogel geen
openingen in het glas ontstaan. Bovendien
vormt veiligheidsglas een extra hindernis tegen inbrekers en vandalen. Gehard
glas is dan weer thermisch behandeld
om de breuksterkte te verhogen. Krijg je
te maken met een glasbreuk, dan vliegt
het glas in ontelbare onscherpe stukjes
uit elkaar waardoor je minder risico loopt
om gekwetst te raken. Nog een ander type
veiligheidsglas ten slotte is brandwerend
glas. Dat beschermt je tegen vuur omdat
het, afhankelijk van zijn structuur, de hittestraling 30 tot 120 minuten tegenhoudt
of beperkt.

Ramen renoveren, snel terugverdiend!
5.1 Ramen renoveren?
Dat loont!
Als je woning toe is aan een opknap- of renovatiebeurt, dan loont het de moeite om eveneens na te gaan of je energie kunt besparen door de ramen te vervangen. Ramen zijn nu
eenmaal een van de grootste verliesposten van warmte in huis. Zeker als ze dateren uit
de jaren tachtig of zeventig. Is het raamwerk nog in goede staat, dan kan het volstaan om
alleen de beglazing te upgraden. Dat geldt absoluut voor enkel glas, maar ook gewone
dubbele beglazing heeft stilaan zijn beste tijd gehad.

Van enkel naar dubbel
Wie van enkel glas overstapt op dubbel
glas houdt vier tot zes keer meer warmte
in huis. Het is een investering die zichzelf
vrij snel terugverdient dankzij premies van
netbeheerders en de besparing op je energieverbruik. Dubbel glas is vandaag de dag
het absolute minimum.
Naargelang je specifieke behoeften kun
je de beglazing opwaarderen of zelfs zelf
samenstellen bij de betere glasfabrikan-

ten. Woon je bijvoorbeeld langs een drukke weg, dan is geluidsisolerend of akoestisch glas een goede optie. Het houdt de
geluidsoverlast van voorbijrazend verkeer
tegen. Geluid bestaat uit verschillende
toonhoogten. Daarom is akoestische beglazing opgebouwd uit glasplaten met
verschillende diktes. Een extra middeltje
tegen storend geluid is een gelaagde beglazing, die wordt aangebracht op één of
op beide glasplaten.
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Van dubbel naar superisolerend
Overgaan van gewoon dubbel glas – dat ouder is dan 10 jaar – naar hoogrendementsglas rendeert ook. Vaak kun je de profielen zelfs behouden. Hoogrendementsglas
heeft een U-waarde van 1,1 of 1,0 W/m²K
en isoleert dus tot bijna drie keer beter dan
gewoon dubbel glas. De vervanging heb je
redelijk snel terugverdiend door de daling
van je energieverbruik en de premies die
netbeheerders uitkeren.
Hoogrendementsglas is geassembleerd
uit twee glasbladen met een spouw ertussen. Het heeft een dun isolerend metaallaagje aan de binnenzijde van een van de
glasbladen. De spouw kan worden opgevuld met een edelgas zoals argon. Daardoor blijft enerzijds de warmte in huis en
kunnen anderzijds de zonnestralen nog
binnendringen. Dit leidt tot minder grote
temperatuurschommelingen in de onmiddellijke omgeving van het raam wat zorgt
voor een hoger wooncomfort.
Sinds enkele jaren kun je ook je toevlucht
zoeken tot dubbele beglazing, die nog beter isoleert dan de ondertussen standaard
hoogrendementsbeglazing. Dit superisolerende glas triomfeert met een U-waarde
van 0,8 W/m²K. Deze lagere waarde wordt
bereikt door een extra coating aan te brengen. De ruimte tussen de glasbladen is
opgevuld met een duurdere edelgasmix.
Superisolerend glas is zeker geschikt om
enkel glas te vervangen. De terugverdientijd bedraagt gemiddeld zes jaar.

Van enkel of dubbel naar
drievoudig
Het glas van de toekomst is drievoudige
beglazing. Bij dit glas kan de U-waarde
oplopen tot 0,5 W/m²K. Drievoudig glas is
aan het doorbreken. Het brengt weliswaar
hogere aankoop- en plaatsingskosten met
zich mee. Bovendien is dit glas dikker en
zijn oude profielen niet berekend op het
zwaardere gewicht. Bij de omvorming van
een bestaande woning tot een laagenergiewoning of een passiefhuis moet je dan
ook het raamwerk vervangen door aangepaste raamprofielen en is er een voldoende diepe sponning nodig. Maar misschien
is het wel tijd om te kiezen voor strakkere
of anders gekleurde profielen zodat je huis
met drievoudig glas een complete metamorfose kan ondergaan?

Twijfels over aluminium voor je
buitenschrijnwerk? Benieuwd naar
de verschillende mogelijkheden?
SAPA Aluminium Vakmannen waar
je terecht kan voor een professionele
productie en plaatsing?

Vraag het aan
Sabine van SAPA

Drievoudige beglazing bestaat uit drie
glasbladen en twee luchtledige spouwen.
Deze techniek verbetert zowel de thermische als de akoestische isolatie. De middelste glasplaat voorkomt condensvorming aan de binnenzijde van het raam. Ze
doet immers dienst als een buffer tussen
de koude buiten en de warmte binnen. Let
wel, drievoudig glas komt enkel tot zijn
recht in een woning die uitstekend is geïsoleerd. De beglazing op zich kan een totaal energieprobleem niet oplossen. Drievoudige beglazing is dan ook helemaal op
haar plaats in woningen die volledig energiezuinig zijn opgebouwd, denk aan passiefhuizen. Daarnaast kan drievoudig glas
interessant zijn als je het vermogen van de
verwarming wilt beperken, bijvoorbeeld
in het geval van een warmtepomp. Anders dan bij een centrale verwarming op
stookolie of aardgas staat de prijs van een
warmtepomp sterk in verhouding tot het
gewenste vermogen. Een warmtepomp
met een lager vermogen zal je bijgevolg
een pak minder kosten.

SAPA aluminium buitenschrijnwerk op maat
De juiste keuze maken inzake uw aluminium ramen en deuren is niet
makkelijk. Stel al je vragen aan Sabine van SAPA:

0800 13 133
sabine@sapa.be
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fb.me/saparamenendeuren

Ramen - Deuren - Schuifsystemen

www.sapa.be

Fotografie : © fclama.be
Bron: sapa-ramen
Architect : Nathalie De Leeuw
Constructeur : Alstanox

BELISOL.
RAMEN EN DEUREN
ZONDER ZORGEN.

5.2 Maak van je raam een eyecatcher
dankzij het gepaste raamprofiel
Aangezien de gevel het uithangbord is van je woning, moet je weloverwogen je ramen gaan
uitkiezen. Belangrijk hierbij zijn de raamprofielen. Afhankelijk van je budget en welk type
raam bij jouw architecturaal plaatje past, heb je de keuze uit drie materiaalsoorten: hout,
aluminium of pvc.

Aluminium: de huidige klassieker
onder de moderne woningen
Tegenover het traditionele hout, heb je het
trendy aluminium. Aluminium is een sterk,
duurzaam en onderhoudsarm materiaal.
Het is zo populair in de huidige strakke stijl
omdat het zich uitstekend leent voor extra
grote raamoppervlakten, schuifdeuren,
lichtdakconstructies... Je kunt uiteraard
in minder moderne woningen ook kiezen
voor deze slanke aluminium profielen,
aangezien je qua afwerking alle kanten uit
kunt. Zo kan je de metaallook behouden of
kiezen voor een van de vele kleurmogelijkheden. Dit kan zowel met anodisatie waardoor je een gladde slijtvaste laag krijgt

als met een krasbestendige structuurlak.
Waar je wel mee moet oppassen, zijn speciale raamvormen. Hier is aluminium niet
echt geschikt voor en, moest je hier toch
voor kiezen, dan gaan deze ramen erg
duur uitvallen. Qua isolatie scoort aluminium over het algemeen iets minder goed
dan hout en pvc. De duurdere aluminiumklasses zijn echter wel volledig warmteen geluidsisolerend. Pluspunten zijn een
lage uitzettingscoëfficiënt en een grote
stabiliteit. Bovendien vormen aluminium
raamprofielen een extra veiligheid tegen
inbrekers omdat de ramen die opendraaien of een draaikip-stand hebben, standaard voorzien zijn van stalen sluitnokken
met meerpuntsluitingen.
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Al meer dan 40 jaar kan je rekenen op de expertise van Belisol.
Iedere dag opnieuw plaatsen we ramen en deuren bij 150 gezinnen.
Zij hebben vertrouwen in Belisol omwille van de vakkundige opmeting en
plaatsing. Ook jij kan kiezen uit vele verschillende materialen, stijlen en
kleuren. Onze adviseurs begeleiden je bij iedere stap: van de technische
vereisten tot jouw persoonlijke voorkeuren.
Maak een afspraak op belisol.be voor gratis advies bij je thuis of bezoek
een Belisol showroom in je buurt.

Belisol. Meer dan 40 jaar ramen en deuren zonder zorgen.

Hout - de eeuwige klassieker
Vroeger was hout het materiaal bij uitstek voor raamprofielen. Hout is immers
van nature uit een vocht – en warmteregelaar en het zorgt voor een uitstekende
thermische en akoestische isolatie. Ook
esthetisch gezien blijft hout door zijn natuurlijke en warme uitstraling nog steeds
een populaire klassieker. Er zijn diverse
natuurlijke houttinten en daarbovenop heb
je nog een uitgebreid kleurenpallet voor
handen. Voor een langdurige bescherming
tegen zonlicht, weersinvloeden en ongedierte moet hout wel goed behandeld worden met niet altijd even milieuvriendelijke
producten. Het blijft dus redelijk onderhoudsintensief en je moet er ook rekening
mee houden dat de houtprijzen de laatste
jaren in stijgende lijn zitten. Wat dan weer
een pluspunt is, is het feit dat het zich gemakkelijk laat bewerken. Wanneer je dus
speciaal gevormde ramen wilt of een afwerking met fantasietjes, dan is hout het
ideale materiaal.

PVC - de toekomstige klassieker?
Dit laatste aspect is ook een pluspunt van
pvc, traditioneel beschouwd als het goedkoopste materiaal. Tegenwoordig vind je
pvc-raamprofielen echter in verschillende
prijsklasses, aangepast aan alle soorten
glastypes. De vooroordelen over een beperkte duurzaamheid en kleinere stabiliteit zijn dan ook niet langer van toepassing
op de kwalitatievere pvc-raamprofielen.
Daarnaast is pvc heel onderhoudsvriendelijk en zorgt het voor een uitstekende geluids – en thermische isolatie. Qua looks
heb je een brede keuze, variërend van
de standaardkleuren tot elke RAL-kleur.
Daarnaast kan je nog kiezen voor een folie of verf met een natuurlijke hout- of
staallook. Specialere vormen kan je dan
wel niet uitvoeren in pvc, maar dit kan je
eventueel opvangen door sierlijsten aan te
brengen. Deze zijn er in verschillende varianten, zodat je voor elke bouwstijl toch een
passend pvc-raamprofiel vindt.
Genoeg stof om na te denken en het perfecte raamprofiel te kiezen!
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Welke trend past bij uw woning?
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Ontdek ons tijdens onze opendeurdagen op 26 & 27 oktober

Ontdek ons tijdens onze opendeurdagen op 26 & 27 oktober
NIEUWE SHOWROOM TE MERELBEKE

Bron: Belisol

Netjes afgewerkt!
De kwaliteit van je ramen is belangrijk, net
als de plaatsing. Maar ook voor de afwerking moet je kunnen rekenen op vakmanschap. Wat komt daar zoal bij kijken?

Finishing touch
Bij een renovatie moet zowel de binnenals de buitenafwerking van je ramen piekfijn in orde zijn. De afwerking zorgt niet alleen voor de finishing touch van je gevel en
interieur, ze oefent ook een invloed uit op
de isolatiewaarde van je woning.

Waterdicht geheel
Gewoonlijk gebeurt de plaatsing met
raamdoken, die het raam stevig verankeren in de muur. De ruimte tussen het
raam en de gevel wordt opgevuld met
purschuim of hout. Een zwelbandje zorgt
voor de aansluiting van het raam met de
buitensteen, zodat het geheel waterdicht
is. Kleine dorpels aan de buitenkant vangen eventueel het hoogteverschil tussen
het geplaatste raam en de aansluiting met
de blauwe of keramische steen op. Specifiek voor raamprofielen in pvc worden
afkastingsprofielen gebruikt in hetzelfde
materiaal en dezelfde kleur als het buitenschrijnwerk. De opening tussen de gevelsteen en het raam wordt daarbij met een
siliconenvoeg afgewerkt.

Gemak heeft zijn prijs
Hoe gaat de binnenafwerking van het geplaatste raam in zijn werk? Voor een strak
resultaat ligt gyproc of modern pleisterwerk het meest voor de hand. Daarnaast
kan je ook kiezen voor een afkasting in
pvc, hout of mdf. Dit laatste materiaal is de
voordeligste oplossing, maar brengt achteraf wel nog wat schilderwerk met zich
mee. Pvc is dan weer een kant-en-klaar
product. Eens geplaatst, zit het werk er
voor iedereen op. Een verfborstel is niet
nodig, want je kiest op voorhand de kleur
die je wenst. Bovendien vraagt pvc nauwelijks onderhoud. Af en toe veeg je het oppervlak af met een vochtige doek en alles
blinkt weer als nieuw. Dat gemak heeft wel
zijn prijs. Een eindafwerking in pvc is iets
duurder dan in mdf. Houd er bovendien rekening mee dat je door het kleurverschil
tussen de nieuwe pleister en de oorspronkelijke binnenmuur je hele wand moet
herschilderen.
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Bron: Frager

5.3 Val met de voordeur in huis
Kamerhoge, robuuste voordeuren passen perfect in het plaatje van hedendaagse nieuwbouwwoningen. Zij stelen de show met hun moderne design en hun hoogte tot wel drie
meter. Een voordeur vervult meer functies dan je denkt. Ze verleent niet alleen toegang
tot je huis, maar verwelkomt ook bezoekers en biedt bescherming tegen weer en wind en
ongewenste indringers.

Winddicht en geisoleerd
Een functionele voordeur houdt koude
temperaturen buitenshuis en laat de binnenwarmte niet ontsnappen. Ze is zowel
bovenaan, langs de zijkanten als onderaan winddicht en uitgerust met een lage
drempel. Energiebesparing in de woning
is tegenwoordig zeer belangrijk. Een goede thermische isolatie en een nauwkeuri-

ge plaatsing van de voordeur beperken de
warmteverliezen.
Deurbladen met een dikte van 46 en 65
millimeter die volledig met onschadelijk
PU-hardschuim zijn gevuld, zorgen voor
een uitstekende warmte-isolatie. De algemene thermische waarde van een nieuwe
voordeur – de U-waarde – moet lager of
gelijk zijn aan 2 W/m²K. De meeste profie-
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MAGNETISME LOST PROBLEEM
VAN KROMTREKKEN OP.
Iedereen die een voordeur heeft geplaatst, kent het
probleem. Zodra er een warme periode is, komen
de telefoons binnen van klanten die klagen over hun
voordeur, die door de warmte is kromgetrokken.
Daar bestaat tegenwoordig een unieke oplossing voor:
Magnetude®. Het unieke vleugeloverdekkende systeem
voor zowel aluminium als pvc zorgt ervoor dat het
gekende bimetaaleffect en zijn gevolgen helemaal
van de baan zijn.

GEEN KROMTREKKENDE DEUREN MEER
DANKZIJ VLEUGELOVERDEKKEND
SYSTEEM OP MAGNETISME.
• Het probleem van dilatatie is opgelost. Het principe
om te werken met magnetisme, is een verbazingwekkend eenvoudige oplossing voor het alomgekende
probleem rond dilatatie.

Bron: Frager

Aluminium of staal?
Een aluminium voordeur oogt strak, elegant en modern en ziet er na jaren nog als
nieuw uit. Voor de samenstelling van de
deur van je dromen kun je putten uit een
arsenaal van kleuren, designs, motieven
en handgrepen. Net als aluminium voordeuren kunnen ook deuren in staal op een
innovatieve en effectieve manier worden
geïsoleerd. Staal heeft als bijkomende
voordelen dat het goedkoper is dan aluminium en zowel bij de stijl van een eigentijds
als een karakteristiek huis past. Dit enorm
sterke materiaal verschaft extra veiligheid
en maakt het inbrekers bijzonder moeilijk.

Door een veiligheidsstrip in een stalen
deur te integreren, kan ze niet worden opgetild. Staal is ook nog eens onbrandbaar.
Dat maakt een voordeur in staal ook erg
geschikt voor zij-ingangen naar je woning.
Je huis is immers maar zo goed beveiligd
als de zwakste schakel.

• Grote tijdwinst. Bij dit systeem wordt het sandwichpaneel op glasmaat gemonteerd, waarna de buitenplaat
via magnetisme wordt geplaatst. Alles bij elkaar duurt dit
amper 6 minuten.
• Dubbele kostenbesparing want dankzij Magnetude®
zal de schrijnwerker minder kosten moeten maken omdat dilatatie niet langer een probleem is.
En bij Magnetude® wordt het vulpaneel als voorlopig
paneel geplaatst, waarna de uiteindelijke vleugelopdekplaat de dag voor oplevering door één man kan worden
gemonteerd.

Mee met de tijd
Voordeuren halen ook goede punten op het
vlak van akoestische isolatiewaarden. Een
voorbeeld? Een isolatielaag van 60 millimeter maakt een voordeur geluidswerend
tot 45 decibel. Mits een secuur productieproces, waarbij de toleranties tot een minimum worden herleid, biedt zo een deur
ook een zeer goede weerstand tegen onaangename geuren.
Ben je helemaal mee met de tijd? Dan is
een app waarmee je de voordeur kunt bedienen beslist een kolfje naar je hand. Met
dit technologische snufje zie je van op afstand of de deur open of gesloten is en kun
je ze ontgrendelen of sluiten.
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• De beste grip: De Magnetude®-deuren kunnen perfect
gecombineerd worden met een nieuwe reeks deurtrekkers. Deze zijn niet doorgaand bevestigd, waardoor de
binnenzijde van de deur een perfect egaal vlak is, zonder
visueel storende elementen.
• Iedereen wint. Bouwpromotoren geraken meer en
meer overtuigd. Voor de schrijnwerker is er de besparing
op restauratiekosten en de eindklant is altijd tevreden.

CDeSIGN.be

len en panelen die fabrikanten aanbieden,
beantwoorden aan deze norm. Voordeuren
met U-waarden van maximum 1,1 W/m²K
zetten de toon en deuren met ten hoogste
0,82 W/m²K voldoen aan de eisen die aan
lage-energiewoningen worden gesteld.
Een van de absolute koplopers onder de
voordeuren haalt zelfs 0,47 W/m²K!

HARINCK s.a.
Heirweg 95, 8710 Wielsbeke, België
T +32 (0)56 67.40.50 | F +32 (0)56 67.40.51
info@frager.be | www.frager.be

Bron: Frager

Welke veiligheidsklasse kiezen?
Elke dag zijn in België ongeveer 275 inwoners het slachtoffer van een woninginbraak. Sinds kort is een nieuw type
versterkte buitendeur in opmars die de
hoogste weerstand biedt tegen inbraak
en zware agressie. De huidige standaard
EN 1627: 2011 – veiligheidscategorie RC
– heeft de oude norm uit 1999 vervangen. Voorheen volstond het dat één enkel
willekeurig punt van de buitendeur werd
getest op inbraakweerstand. De nieuwe
standaard vereist dat het volledige deuroppervlak op de proef wordt gesteld, punt
per punt en dit elke 10 tot 20 centimeter.
Ieder punt moet gedurende 10 minuten de
test doorstaan om te beantwoorden aan de
hoogste veiligheidsklassen.
In Europa zijn er zes veiligheidsklassen
van kracht. Zo moet een buitendeur met
veiligheidsklasse 4 weerstand bieden tegen een ervaren inbreker, die is uitgerust
met zwaar inbrekersmateriaal aangevuld
met een drilboor, een elektrische zaag en
breek- en kapgereedschap. Om tot klasse
4 te worden toegelaten, is het noodzakelijk
dat minstens één slot in de deur voldoet
aan de weerstandsklasse 7. Het gepantserde driewegslot wordt beschermd door
twee boorbeveiligde mangaanplaten en is
gemonteerd in een stalen behuizing.

“

Met de deur
in huis.

Bron: Hörmann

5.4 Het gemak van garagepoorten
Een nieuwe garagepoort koop je met verstand van zaken. Ze bergt niet alleen je auto en

Gepantserde constructie

fietsen op, maar blinkt bovenal uit in veiligheid en gebruiksgemak. Een duurzame, esthe-

Hoe is een buitendeur met veiligheidsklasse RC4 geconstrueerd? In de vakhandel
kun je onder meer terecht voor een model
met een speciaal gevormd L-frame met
een dikte van 115 millimeter. Dit frame is
niet alleen veel breder dan de gewone veiligheidsdeur, maar bestaat ook nog eens
uit acht extra geplooide profielen. Die
verhogen in extreme mate de rigiditeit en
voorkomen dat het deurblad tijdens een
inbraakpoging vervormt. De buitendeur
wordt geplaatst met 17 bevestigingsankers en deze zijn op hun beurt beschermd
door 24 millimeter dikke hulzen. Hierdoor
kan de deur in bijna elk type muur worden
verankerd. Zeg nu zelf, dat geeft toch een
gerust gevoel van geborgenheid!

tische en goed isolerende garagepoort is een aanzienlijke meerwaarde voor je woning.
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Kantelpoort
Een klassieker onder de garagepoorten
– en meteen ook de goedkoopste – is de
kantelpoort. Ze bestaat uit één enkele grote plaat, die met behulp van een veer naar
boven wordt gekanteld. De poort rust horizontaal op rails onder het plafond wanneer
de garage open is.
Kantelpoorten zijn uitgerust met verschillende beveiligingen en functies. De
meervoudige vergrendelings- en verensystemen bieden een optimale veiligheid.
Flexibele beschermkappen over de hefarmen en flexibele kunststoflijsten tussen
het poortblad en het kozijn verminderen

het gevaar voor ongewild knellen of inklemmen van personen of voorwerpen.
Weet wel dat de hefarmen aan beide zijkanten van de garageopening nogal wat
plaats innemen, waardoor de doorrijruimte versmalt.
De poort kan ook worden voorzien van
ventilatieopeningen. Voor extra gemak
kun je de kantelpoort bedienen met een
handzender, dan hoef je de auto niet meer
uit om de poort te openen. Moet je dikwijls
in de garage zijn, zonder dat je de kantelpoort helemaal wilt openen? Kies dan voor
een poort met een loopdeur, zodat je snel
de garage kunt binnen- en buitenstappen.
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Sectionale poort
Een sectionale poort opent verticaal naar
boven. Daardoor win je meer plaats in en
voor de garage en blijft de doorrijruimte
volledig vrij. Dit maakt het parkeren van
je auto een stuk eenvoudiger! De poort is
samengesteld met stevige geïsoleerde
panelen, die onderling verbonden zijn met
scharnieren en apart van elkaar bewegen.
Tijdens het openen schuiven de panelen
horizontaal op rails onder het plafond. Een
mechanische beveiliging zorgt ervoor dat
de poort onmiddellijk stopt met sluiten
bij contact met onvoorziene hindernissen
zoals lichaamsdelen of voorwerpen. Een
sectionale poort is trouwens uitstekend
beveiligd tegen inbraak. Eenmaal de poort
goed is afgesloten, lukt het niet meer om
ze aan de buitenkant op te tillen en kun je
op je twee oren slapen.
Sectionale poorten zijn geschikt voor zowel brede als smalle doorgangen. Beschik
je niet over een standaard garageopening?
Geen nood! Een sectionaalpoort kun je
gemakkelijk op maat laten maken en dus
in elke ruimte inbouwen. De vorm van
de poortopening speelt geen rol. Die kan
rechthoekig of afgeschuind zijn, met een
segmentboog of met een rondboog. De
sectionaalpoort is dan ook zeer geschikt
voor renovatieprojecten.

Zijdelingse sectionale poort
Kun je geen gewone sectionaalpoort installeren omdat er te weinig ruimte is onder het plafond van de garage? Dan is een
zijdelingse sectionale poort een pasklare
oplossing. Een dergelijke poort opent zijwaarts zodat de ruimte onder het plafond
volledig vrij blijft. Dat is handig om bijvoorbeeld surfplanken of kano’s op te bergen.
Door haar speciale constructie is een zijdelingse sectionale poort ook geschikt om
te plaatsen bij een schuin dak of andere
moeilijke montagesituaties.
Zijdelingse sectionaalpoorten zijn gewoonlijk uitgerust met een zogenaamde
loopdeurfunctie. Dit betekent dat je de
poort manueel of automatisch ook snel
gedeeltelijk kunt openen. Erg handig als

Massieve poort
de garage vaak dienst doet als toegang
tot de woning of als fietsenstalling. Want
dan moet je de poort niet telkens volledig openschuiven om bijvoorbeeld met de
fiets naar binnen of buiten te rijden. Een
zijdelingse sectionale poort kan je vlotjes
openen omdat ze veel lichter over de rails
loopt dan andere garagepoorten. Je kunt
naar wens kiezen voor een links of rechts
wegschuivende poort.

Bi-sectionale poort
De bi-sectionale poort ziet er op het eerste gezicht hetzelfde uit als de klassieke
kantelpoort. Ze komt tegemoet aan de stijgende populariteit van monovolume- en
terreinwagens. De poort bestaat uit twee
houten panelen, die bij het openen en sluiten de hoge achterkant van deze voertuigen niet kunnen beschadigen. Liefhebbers
hebben de mogelijkheid om de poort te
verfraaien met een verhoogde plint en andere sierstukken.

Landelijke en pastorijwoningen gaan traditioneel gepaard met massieve garagepoorten. De dubbele naar buiten draaiende
deuren kunnen handmatig of automatisch
met een motor worden geopend en gesloten.

Garage of carport?
Zowel carport als garage hebben hun
voor- en nadelen. Een garage is een volledig afsluitbare ruimte waar de auto veiliger staat tegen diefstal of inbraak en beschermd wordt tegen weer en wind. Bij een
carport is het risico om gezien te worden,

voor iemand met slechte bedoelingen, veel
groter. Het bouwen van een carport of garage is een extra investering. Belangrijk is
de duurzaamheid van de constructie. Geschikte materialen zijn: metselwerk, verduurzaamd hout en gegalvaniseerd metaal of aluminium. Een carport in hout of
metaal is goedkoper dan een gemetselde
garage. Carports zijn modulair opgevat en
kunnen gemakkelijk meegroeien met de
wagen of je kunt er een gesloten gedeelte
aanbouwen als tuinberging. Een begroeide carport integreert dan weer mooi in de
tuin.
Voor zowel garage als carport heb je een
stedenbouwkundige vergunning nodig.

Rolpoort
Wie in zijn garage niet genoeg plaats heeft
om een kantelpoort of een sectionale
poort te plaatsen, kan terugvallen op een
rolpoort. Deze werkt zoals een klassiek
rolluik en rolt op rond een wikkelas. De
aandrijving voor het openen en sluiten van
de poort kan boven of voor de garageopening worden geplaatst.
Rolpoorten staan bekend om hun energiezuinigheid en duurzaamheid. De rolpoort
start en stopt geruisloos door de toepassing van de trekverentechniek. Zo wordt
het aandrijfmechanisme ontzien en heb je
minder geluidsoverlast tijdens het openen
en sluiten. In een noodgeval kan de poort
eenvoudigweg manueel worden bediend
zonder handzwengel. Dubbele kabelgeleidingen beveiligen de rolpoort trouwens
tegen het vallen. En inbrekers, die zijn
eraan voor de moeite. De speciale bevestiging van het rolpoortprofiel op de wikkelas
garandeert een veilige en inbraakwerende
vergrendeling. Dat maakt het nagenoeg
onmogelijk om het poortblad op te heffen.
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Bron: Renson
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Smelt jij ook voor een heerlijk fris huis?
Hou je woning koel met zonwering en nightcooling.

Bron: Renson

5.5 Binnenzonwering,
een sfeervolle lichtbreker
Een interieur is pas geslaagd als het totaalplaatje klopt. Ook de binnenzonwering draagt
haar steentje bij tot sfeervol en gezellig wonen. Uiteraard bestaan er heel wat decoratieve
oplossingen om je ramen tot in de puntjes aan te kleden. De trends? Rolgordijnen en jaloezieën houden techniek en esthetiek strak in balans, de voile krijgt concurrentie van nieuwe
materialen en het klassieke rolluik vindt zichzelf opnieuw uit.

Rolgordijnen
De meest populaire binnenzonwering?
Rolgordijnen, zoveel is zeker! Ze hebben
een vlakke uitstraling en het assortiment
is geschikt voor zeer uiteenlopende doeleinden. Zo heb je de keuze uit een transparant rolgordijn voor een maximale lichtinval of een verduisterend materiaal voor de
slaapkamer. De combinatie van een transparant én verduisterend doek is eveneens

mogelijk, net als een semi-transparante
variant. Een rolgordijn kan zelfs worden
gepersonaliseerd met een lievelingsfoto.
Qua bediening word je in de watten gelegd.
Die kan manueel gebeuren of met behulp
van een wandschakelaar, een afstandsbediening of domotica. Met één druk op de
knop breng je het rolgordijn automatisch
in de gewenste positie. Handig toch?
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-10°C
Ontdek onze oplossingen
op www.renson.eu

Rolluiken

Screens

Koester jij je privacy, streef je naar een
goede thermische en akoestische isolatie
en ben je op zoek naar een extra buffer tegen inbrekers? Dat zijn rolluiken wellicht
jouw ding. Als ze naar beneden zijn, zorgen ze voor een totale verduistering en kan
niemand nog naar binnen gluren. Geluiden
van buitenaf worden eveneens geweerd.
Op het vlak van thermische isolatie zit je
zomer en winter goed. Rolluiken verminderen tevens je stookkosten en dat is uiteraard mooi meegenomen. Ze geven je
ook een comfortabel gevoel van veiligheid.
Want inbrekers laten een woning met rolluiken liever links liggen.

Om de warmte buiten te houden en het
felle zonlicht te temperen, bieden screens
een uitkomst. Je kunt ze handmatig uitrollen, maar ook automatisch en dit bij een
bepaalde temperatuur of lichtsterkte. Met
de screen omlaag is je interieur overdag
nog altijd verlicht, ‘s avonds blijft het doorzicht van buiten naar binnen beperkt tot
contouren. De doorkijk hangt natuurlijk af
van de dikte en de verduisteringsgraad van
het materiaal. Screens kun je eenvoudig
monteren zowel in nieuwbouw als in bestaande woningen. Ze zijn vooral in trek bij
bewoners van moderne huizen met grote
ramen.

Jaloezieen
Wie van sobere klassieke tot minimalistische interieurs met een Scandinavisch
tintje houdt, kan zijn ramen opsmukken
met horizontale of verticale jaloezieën.
Beide ogen tijdloos en modern. Ze behoren zonder twijfel tot de meest veelzijdige
vormen van raamdecoratie. Jaloezieën
zijn samengesteld uit lamellen in textiel,
pvc, aluminium of hout en dit meestal op
maat. Door de lamellen te kantelen of te
oriënteren, kun je de lichtinval naar wens
bepalen en bijvoorbeeld een verduisterend
effect creëren. Zelfs de inkijk van buitenaf
heb je volledig onder controle. Vergeet ook
de isolerende functie van lamellen niet. Ze
houden het binnenskamers in de zomer
lekker koel en in de winter gezellig warm.
Welke afmetingen de lamellen ook hebben,
ze hangen altijd mooi strak en dragen bij
tot de rust in een interieur. Je kunt je hart
ophalen aan allerlei kleuren en verschillende breedtes. Hoe groter het raamoppervlak, hoe beter de bredere lamellen tot
hun recht komen. Lamellen in kunststof
zijn ook nog eens onderhoudsvriendelijk
omdat je ze moeiteloos kunt afwassen. Is
gebruiksgemak een van je stokpaardjes?
Dan is een elektrische bediening zeker
geen overbodige luxe.
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bepaalde hoeveelheid zonnestralen. Op
die manier neemt je ‘smart home’ jou dit
werkje uit handen, of je nu thuis bent of
niet. Natuurlijk kan je de buitenzonwering
ook aansturen via een domoticasysteem.
Dergelijke technologische snufjes voorkomen dat je huis te snel en overmatig
opwarmt. Ze beperken ook de kosten om
je huis terug af te koelen met behulp van
energieverslindende airco- of koelsystemen. Omgekeerd kan je tijdens de koudere
maanden flink profiteren van de zonnewinsten en de verwarmingskosten voor de
woning indijken.

Vast of beweegbaar

Bron: Renson

5.6 Buitenzonwering plaatsen?
Dat is toch zonneklaar!
Zonnestralen houd je best al tegen voor ze het glasoppervlak van je ramen bereiken.
Met grote ramen haal je dan wel veel daglicht in huis, maar op zomerse dagen kunnen
de glaspartijen voor een broeikaseffect zorgen.

Oververhitting tegengaan

Combi met natuurlijke ventilatie

Nog geen buitenzonwering? Dan kan de
zon via het glas rechtstreeks je huis binnendringen. Ze warmt de vloer, meubels,
wanden en andere delen van het interieur
op die op hun beurt de warmte weer afgeven. Deze warmte wordt door het glas
weerkaatst en zit dus eigenlijk gevangen
in huis, wat in een goed geïsoleerde en
luchtdichte woning weinig comfortabel is.
Bij oververhitting vind je binnenshuis geen
afkoeling, slaap je minder goed en wegen
inspanningen zwaar. En dan is er nog de
klimaatverandering. Het aantal warme
dagen per jaar stijgt, waardoor het aantal dagen waarop je de verwarming moet
aanzetten daalt. Zonwering wordt dus alsmaar belangrijker om oververhitting tegen
te gaan en de verwarmingsbehoefte te
verkleinen.

Wil je jouw woning zo koel mogelijk houden, combineer dan de zonwering met natuurlijke intensieve ventilatie om ze kosteloos af te koelen. Dit ventilatiesysteem
maakt gebruik van grote luchtstromen, die
worden ingezet wanneer de buitenlucht
koeler is dan de binnenlucht. Vaak is dit ’s
nachts het geval, waardoor het systeem
ook bekendstaat als nachtkoeling. Om het
in je woning toe te passen, plaats je een of
meerdere roosters aan de buitenkant van
het raam.

Automatische aansturing
Buitenzonwering werkt optimaal als ze
automatisch wordt aangestuurd. Een luxmeter bijvoorbeeld zorgt ervoor dat de
zonwering vanzelf omlaag gaat vanaf een
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Je gevel extra cachet geven met een architecturaal zonweringsysteem? Dat doe
je met lamellen! Die zijn zo ontworpen dat
ze een maximum aan zonlicht tegenhouden en een minimum aan wind opvangen.
Vaste of beweegbare lamellen uit hout of
aluminium worden verticaal voor het raam
bevestigd aan een verankerde draagstructuur op de gevel. Ze zijn regelbaar in verschillende standen en creëren een schaduweffect. In de zomer kan de zon niet
rechtstreeks door het raam schijnen. De
lamellen brengen dan voldoende schaduw
zonder het uitzicht naar buiten te belemmeren. Tijdens de winter, wanneer de zon
lager staat, laten ze het licht en de aangename zonnewarmte door de ruiten piepen.
Binnen het gamma van lamellen komen
verschillende vormen voor. C-vormige en
S-vormige lamellen hebben een schappelijke prijs. Deze lamellen zijn echter
niet de sterkste op de markt en vergen
iets meer onderhoud. Stof, zand, vuil en
spinnenwebben kunnen zich immers aan
de binnenzijde van de lamellen ophopen.
Lensvormige en parallellogramvormige
lamellen zijn steviger en ook geschikt voor
grotere overspanningen. Hun onderhoud
is een fluitje van een cent. Natuurlijk gaan
al die goede eigenschappen gepaard met
een hoger prijskaartje. Wie uit is op een
maximaal comfort gaat voor lamellen die
zijn uitgerust met een elektrische motor
en een elektronische besturing om ze in
de gewenste positie te draaien.

Bron: Renson
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Een doek voor elk raam
Met doekzonwering regel je het zonlicht op
een dynamische wijze. De knikarm- en uitvalschermen, markiezen, verticale screens
en oplossingen voor schuinliggende of horizontale beglazing worden discreet geïntegreerd in de buitenzijde van je woning en
passen dankzij een uitgebreid kleurengamma bij elke bouwstijl. Ze zorgen het hele jaar
door voor een ideaal binnenklimaat, terwijl
je blijft genieten van het zicht naar buiten.
De mate van doorkijk kan je trouwens zelf
bepalen en met een verduisterend doek
bereik je eventueel het punt van totale verduistering. Fabrikanten van doekzonwering
reiken je verschillende mogelijkheden aan
in functie van de beglazing en het raamtype.
Een kwalitatieve doekzonwering voor verticale beglazing is windbestendig tot windsnelheden van maar liefst 130 kilometer
per uur. Het geleidingssysteem houdt het
doek altijd strak om te voorkomen dat het
scheurt bij het minste zuchtje wind. Als
de screens gesloten zijn, krijgen insecten
geen kans om het huis binnen te dringen.
Glasvezeldoeken scoren het best op het
vlak van strakheid en vormvastheid en zijn
bovendien zeer goed bestand tegen vocht
en warmte. Het doek is ook UV-bestendig,
kleurvast en vraagt enkel een regelmatig
onderhoud met een zacht reinigingsmiddel.
De doekzonwering kan op verschillende
manieren worden gemonteerd en is geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie.
Wil je de zon buitensluiten en tegelijk frisse
lucht binnenlaten? Kies dan voor een windvaste verticale doekzonwering in combinatie met een ventilatietoevoerrooster. Heb
je een veranda of een lichtstraat waardoor
veel daglicht binnenstroomt? Een doekzonwering voor horizontale of schuinliggende
beglazing voorkomt dat het interieur er ongewenst opwarmt. Met één druk op de knop
beheer je het daglicht en de zonnewarmte.
Ook voor schuiframen en hoekramen is
er een pasklare oplossing. Een zijdelings
openschuivende doekzonwering gaat automatisch open in de richting van het raam.
Zo doet het schuifraam ook mét zonwering
dienst als doorgang. En een doekzonwering voor hoekramen ontneemt je zelfs het
panoramische zicht naar buiten niet. Dus

geen hinderlijke kabels of profielen in de
hoek. Beide zijden van deze doekzonwering worden gelijktijdig af- of opgerold.

Schuif de zon aan de kant
Zonwerende verticale schuifpanelen zijn
handige hulpjes om manueel of automatisch
de lichtinval in huis te sturen. Heb je meer
licht nodig, dan schuif je het paneel open.
Is er te veel licht en zonnewarmte of wens
je meer privacy, dan schuif je het paneel
gedeeltelijk of volledig voor de ramen. De
schuifpanelen zijn opgebouwd uit lamellen
of een zonwerende doek en zitten netjes in
een aluminium kader. Dat ziet er niet alleen
knap uit, maar het vergroot ook meteen de
stevigheid. Je kan kiezen uit drie geleidingssystemen. Het enkelvoudig schuifsysteem
laat toe de panelen afzonderlijk en onafhankelijk van elkaar te verschuiven. Bij het
symmetrisch schuifsysteem bedien je één
paneel en gelijktijdig schuift het andere vanzelf mee. Het telescopisch schuifsysteem
doet twee of meer panelen achter elkaar
open en dicht schuiven.
Onthoud dat zonwering een goede investering is en een gunstig effect heeft op je energiefactuur. Want in de winter bespaar je op
verwarmingskosten, in de zomer op uitgaven
voor de ventilatie en de airco. Klop voor het
juiste advies aan bij een specialist. Die schat
de oriëntatie van je woning in en houdt eventueel rekening met de beplanting en andere
schaduwrijke objecten rondom je woning.

Gevel op het zuiden
Om de lichtinval bij een hoogstaande zon
te beperken en om zonwinst in de koudere
maanden te behalen, kan je gebruikmaken
van horizontale luifels boven het raam, vooral in gevels die op het zuiden zijn gericht.

Tips & Tricks
Droom je van speciaal gevormde ramen
of een afwerking met fantasietjes?
Dan is hout het ideale materiaal.
Ramen zijn maatproducten. Laat je goed
begeleiden door vakmensen, zodat je jouw
budget onder controle houdt.
De kwaliteit van ramen is belangrijk, net als
de plaatsing. Ook voor de afwerking moet je
kunnen rekenen op vakmanschap.
Het loont de moeite om te investeren
in energiebesparende maatregelen.
Die zijn goed voor premies en een
lagere energiefactuur!
De isolatiewaarde van een voordeur kan
je kiezen. Val je voor glas, ga dan voor
superisolerende of driedubbele beglazing.
Is de garagepoort een onderdeel van je
woning? Dan heb je er alle belang bij dat de
poort thermisch geïsoleerd en luchtdicht is.
Als je renoveert en nieuwe ramen plaatst,
doe je er verstandig aan om ineens mee te
investeren in rolluiken of screens.
Wil je jouw woning zo koel mogelijk houden,
combineer dan buitenzonwering met
natuurlijke intensieve ventilatie.

De onderhoudsvriendelijke luifels verstoren
het zicht naar buiten niet en worden geconstrueerd met lamellen. Die zijn op, onder of
tussen de dragers gemonteerd. De hellingsgraad van de lamellen is standaard vastgelegd op 60 graden, met het oog op de hoogste zonnestand tijdens de zomer. Systemen
met kantelbare of openschuivende aluminium lamellen zijn het neusje van de zalm.
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Bron: Remeha

6

Bron: Remeha

Verwarming
Ga niet over één nacht ijs
6.1 Welke verwarmingsketel is de juiste?
Of je nu bouwt, renoveert of je oude ketel vervangt door een energiezuiniger model, de keuze voor de juiste verwarmingsketel bepaalt voor een groot stuk je wooncomfort én energiefactuur. Toekomstgerichte ketels en systeemoplossingen hebben uiteraard een streepje voor. Het aanbod bestaat onder meer uit condenserende ketels voor gas en stookolie,
lagetemperatuurketels en warmtekrachtkoppelingsinstallaties. Maar ook hernieuwbare
energiesystemen zoals thermische zonne-installaties voor de opwarming van sanitair water, hybride toestellen en warmtepompen die gebruikmaken van warmte uit de bodem, het
grondwater of de omgevingslucht komen hoe langer hoe meer om de hoek kijken.

Open of gesloten?
Centrale verwarmingsketels zijn verkrijgbaar in verschillende modellen. Je kan een
cv-ketel zowel op de vloer plaatsen als
aan de wand hangen. Welk model de voorkeur geniet, heeft vooral te maken met de
beschikbare ruimte. Beide ketels komen je
tegemoet met verschillende vermogens.
Kies je nu best voor een open of gesloten

verwarmingsketel? Een open systeem put
zijn zuurstof voor de verbranding uit de
directe omgeving. Om zeker te zijn van
een goede toevoer van verse lucht moet
de ruimte waarin de cv-ketel is geplaatst
voldoende worden geventileerd. De hoeveelheid lucht die nodig is, hangt af van het
vermogen van de ketel. Het aanzuigen van
lucht kan wel aanleiding geven tot tocht.
De afvoer van rookgassen gebeurt langs
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een klassieke schoorsteen. Het gesloten
systeem voert rechtstreeks verse buitenlucht aan via een dubbelwandige buis
waarmee tegelijk de rookgassen het huis
uit worden geblazen. Gesloten ketels halen een iets hoger rendement omdat de
koude buitenlucht door de aanraking met
de rookgassen alvast wat opwarmt.
De warmwaterproductie is een belangrijke functie van een verwarmingsketel.
Het water is bijvoorbeeld bestemd voor de
keuken of de badkamer en stroomt naar
de verwarmingstoestellen in huis. Om je
woning van warm water te voorzien, heb je
meerdere mogelijkheden. De doorstroomketel bedient je pas op je wenken wanneer
je om warm water vraagt. En dan nog zal je
er even op moeten wachten. Je verspilt wel
geen energie om het water constant warm
te houden. Deze cv-ketel is vooral geschikt
voor woningen waar niet vaak op eenzelfde moment veel warm water uit de kranen
loopt. De cv-ketel met ingebouwde boiler
houdt voortdurend een hoeveelheid water
warm. Je hebt dus meteen warm water bij
de hand wat behoorlijk veel energie opslorpt. De verwarmingsketel met aparte
boiler is op maat van woningen waar liters
en liters warm water wordt verbruikt, bijvoorbeeld voor regendouches of in meerdere badkamers. Dit systeem voorziet
je snel van warm water op verschillende
aftappunten, zonder dat er temperatuurschommelingen in het sanitair water optreden.
Verwarming - www.bouwinfo.be - Compleet Wonen 2021
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Goede redenen
om te moderniseren
Op zoek naar een maximaal rendement en
een groot warmtecomfort? Dan is de condensatieketel de beste keus. De hogere
kostprijs in vergelijking met een gewone
hoogrendementsketel is snel terugverdiend en bovendien heb je recht op premies.
Condensatieketels werken op aardgas en
mazout. Een condensatieketel gebruikt
niet alleen de warmte die ontstaat bij de
verbranding van gas of stookolie, maar ook
de warmte die bij een klassieke ketel onbenut door de schoorsteen verdwijnt. Met
deze technologie halen condensatieketels
een rendement van wel 98 procent bij de
omzetting van gas of stookolie in warmte.
Ze zijn dus bijzonder energiebesparend en
kunnen je energiefactuur doen dalen met
11 procent.
De condensatieketels van tegenwoordig
leveren warmte af wanneer je erom vraagt.
Ze hebben minimale energieverliezen via
de schoorsteen en lage stralingsverliezen
waardoor de ketels de stookruimte niet
opwarmen. Als je hun optimaal rendement
koppelt aan een moderne brandertechnologie, dan levert dit een zeer lage uitstoot
van CO2-gassen en andere schadelijke
stoffen op. En dat is goed voor de mens en
het milieu.
Sinds 2015 mogen geen andere cv-ketels dan condensatieketels meer worden
geplaatst. Gewone hoogrendementsketels voldoen immers niet langer aan de
verstrengde eisen van de wetgeving. Het
rendement van een gascondensatieketel
is iets hoger dan dat van een condensatieketel op stookolie. De huidige oliecondensatieketels zijn evenwel klaar voor de
toekomst en dus voor de omschakeling
van fossiele olie op stookolie met toevoeging van bio-olie. Daardoor kunnen ze ook
met een aandeel aan hernieuwbare energie werken.
Naast het rendement heeft de rookafvoer
een belangrijke impact op de kostprijs van
de installatie. Voor een condensatieketel
heb je altijd een speciale dubbelwandige
buis nodig om verse lucht aan te zuigen

en vervuilde verbrandingsgassen weer
uit te stoten. Omdat een condensatieketel
condenseert, loop je met minderwaardige
buizen het risico dat de condens bevriest.
Het gevolg is dat je schouw kan verstoppen, met alle nadelen van dien.
In ons land zijn nog ongeveer een half miljoen verwarmingsinstallaties in gebruik
die ouder zijn dan 25 jaar. Deze installaties
verspillen energie. Door hun onnodige CO2-uitstoot belasten ze het klimaat en dragen ze bij aan de opwarming van de aarde.
Wie zijn oude installatie vervangt door een
condenserende hoogrendementsketel en
combineert met zonne-energie, kan tot 35
procent energie besparen. De condensatieketel koppel je moeiteloos aan vloerverwarming, wandverwarming, luchtverwarming, traditionele radiatoren of een
warmtepomp.

Verwarmen en
stroom opwekken tegelijk
Met een warmtekrachtkoppeling (WKK)
of een micro-WKK-module ben je minder
afhankelijk van elektriciteitsleveranciers
en stijgende energieprijzen. Deze innovatieve vorm van decentrale elektriciteitsopwekking heeft een dubbele werking. Een
WKK wekt namelijk elektriciteit op én
maakt efficiënt gebruik van de geproduceerde warmte en energie.

Lage temperatuur,
hoog rendement
Denk je eraan te investeren in een klimaatneutrale woning door verschillende
aanpassingen en verbeteringen te doen?
Dan kan een lagetemperatuurketel je
daarbij helpen. Deze ketel behaalt een hoger rendement dan de oudere generatie
verwarmingsketels – 94 procent tegenover
80 procent – door je woning te verwarmen
met lage temperaturen. Bovendien neemt
zo een ketel minder plaats in en is hij duurzamer.
Hedendaagse nieuwbouwwoningen zijn
beter geïsoleerd dan ooit. Dit heeft als gevolg dat de vraag op het vlak van verwarming is veranderd én verminderd. In een
woning met een lagere vraag naar verwarming komt een lagetemperatuurketel helemaal tot zijn recht. Dit systeem verwarmt
het water tot ongeveer 50 graden Celsius.
Een klassieke cv-ketel klokt af op 70 tot 90
graden, temperaturen die je zelden benut
waardoor er dan ook onnodig veel energie
verloren gaat. Verwarmen met een lage
temperatuur is dus energiezuinig en komt
het milieu ten goede, zonder dat je daarbij
je wooncomfort moet inperken. Want het
systeem laat zich makkelijk combineren
met bijvoorbeeld vloer- en wandverwar-
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ming of aaneengesloten radiatoren. Elke
radiator kan je daarbij afzonderlijk instellen, zodat je in iedere ruimte de gewenste warmte bekomt. Om het hele verwarmingssysteem optimaal te laten renderen,
wordt de werking van de ketel automatisch
geregeld door een buitenvoeler. Wil je nog
meer besparen op je energieverbruik?
Verbind dan je lagetemperatuurketel met
een warmtepomp of een zonneboiler.
De technologie staat niet stil. Fabrikanten
pakken tegenwoordig graag uit met ketels
voor zeer lage temperatuurverwarming.
Hun werking is identiek aan die van de gewone lagetemperatuurketels, maar verschilt erin dat ze het water opwarmen tot
slechts 30 tot 40 graden Celsius, goed voor
een nog lager energieverbruik! Zeer lage
temperatuurverwarming gaat idealiter
samen met een condensatieketel of een
warmtepomp.

Bij de opwekking van elektriciteit ontstaat
warmte. WKK-installaties gebruiken deze
restwarmte voor de verwarming van de
woning en voor het opwarmen van water
voor sanitair gebruik. Zo slagen ze erin
om een totaal energierendement te halen dat dubbel zo hoog ligt dan wanneer
de elektriciteit en de warmte afzonderlijk
worden geproduceerd. Dit leidt tot minder
CO2-uitstoot en bovendien gaat er geen
energie meer verloren tijdens het transport van de elektriciteitscentrale naar de
eindgebruiker. De warmtekrachtkoppeling
in een woning produceert immers haar eigen energie ter plaatse.
De meeste micro-WKK-systemen werken
met behulp van een ingebouwde hetelucht- of stirlingmotor. Deze wordt aangedreven door warmte, opgewekt door
de verbranding van aardgas, stookolie of
biomassa. De warmte zet een cilinder in
de motor in beweging die een generator
aandrijft en de elektriciteitsproductie tot
stand brengt. De opgewekte hoeveelheid
elektriciteit volstaat voor een groot deel
van je eigen verbruik. Overtollige elektriciteit sta je tegen een vergoeding af aan het
openbare elektriciteitsnet.
WKK-installaties gaan een rooskleurige toekomst tegemoet omdat ze vooral geschikt zijn voor renovaties. Bij de
verbouwing van bestaande huizen is de
warmtevraag immers vaak groter dan bij
nieuwbouwwoningen.
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De warmtepomp die men voelt – niet hoort:

Bron: Viessmann

Vitocal 200 van Viessmann

6.2 Gas of stookolie?
De Belg heeft een uitgesproken voorkeur voor gas of stookolie als verwarmingsbron. Beide zijn zo goed als gelijkwaardig. Laat je keuze vooral afhangen van de praktische moeilijkheden die je ondervindt bij de plaatsing. In sommige huizen past een gasinstallatie beter,
elders is een stookolieketel meer geschikt.

Aardgas is een milieuvriendelijke energiebron met een maximum aan comfort en
een minimum aan energieverbruik. Ruim
2,6 miljoen gezinnen maken er dagelijks
gebruik van. Meer en meer huishoudens
kiezen zelfs bewust voor de combinatie
van aardgas en hernieuwbare energie.
Een verstandige keuze, want met aardgas
kun je fors besparen. Bovendien verzekert
aardgas je constant van een aangename
warmte, zonder dat je er een vinger moet
naar uitsteken.

Comfortabele warmte
Met aardgas regel je de temperatuur in
huis precies zoals jij het wilt. De ingebouwde voelers van de toestellen werken

uiterst nauwkeurig, terwijl het energieverbruik minimaal blijft. Je komt nooit zonder
aardgas te zitten, het is altijd voorradig.
De installatie van aardgas is eenvoudig en
verloopt erg vlot, ook als je overstapt van
een andere energiebron. Aardgasketels
kun je makkelijk plaatsen in de garage,
berging of op de zolder. Gesloten ketels
passen zelfs in een keukenkast. De ketels
gaan lang mee en vragen nagenoeg geen
onderhoud, een tweejaarlijks nazicht volstaat.

Op-en-top veilig
Aardgas staat bekend als een veilige energiebron. Het is niet zelfontbrandend en
ook niet giftig. Aardgasketels worden veelvuldig getest en gecontroleerd door onaf-
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Viessmann Belgium b.v.b.a. · Hermesstraat 14 · 1930 Zaventem (Nossegem)

Waarom aardgas?

Dankzij de fluisterstille werking en het moderne
design van de buitenunit past deze warmtepomp
bij zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.

5 Garantie*

De nieuwe lucht/water warmtepomp kenmerkt zich door:
• Fluisterstille buitenunit: slechts 35 dB(A) op 3 meter afstand
• Hoog rendement: SCOP tot 4,64 (gemiddeld klimaat,
lage temperatuur 35°)
• Uitstekende EPB-score
• Natural defrosting
• Circulatiepompen die weinig elektriciteit verbruiken
• Eenvoudige bediening via smartphone met de gratis ViCare
app

* Voorwaarden op www.viessmann.be

Meer informatie op: www.viessmann.be

Jaar

Bron: Remeha

Budget onder controle
Met mazout maak je het jezelf gemakkelijk. Je bepaalt je eigen voorraad en kiest
vrij en zonder verbintenis je leverancier op
het moment dat de stookolieprijs gunstig
is. Geen opsplitsing in vaste kosten, variabele kosten en heffingen. Geen zorgen
over piekverbruik of speciale tarieven. Je
weet op voorhand precies wat je uitgeeft
en houdt zo je budget in de hand.

Bron: Remeha

hankelijke laboratoria. Een bijkomende
waarborg zijn de kwaliteitslabels HR+ of
HR TOP. Zij geven aan dat de ketel beantwoordt aan alle reglementaire voorschriften die in België van toepassing zijn.
Voor de correcte installatie van je gasketel
klop je best aan bij een erkende professionele aardgasinstallateur. Die is op de
hoogte van de laatste technische normen
en ontwikkelingen.

Beter voor het milieu
Aardgas is de meest zuivere fossiele
brandstof. Het stoot bij zijn verbranding
een kwart minder CO2 uit en draagt zo zijn
steentje bij in het terugdringen van broeikasgassen. Bij het verbranden van aardgas wordt geen roet gevormd. Dit scheelt
in het onderhoud van je schoorsteen.
Daarnaast is er nauwelijks productie van
stikstof, dus ook niet van zure regen.
Het gas bereikt je woning via ondergrondse leidingen. Er komt geen wegtransport
aan te pas en dat is een goede zaak voor
het milieu en de mobiliteit. Ook het grondwater en de bodem blijven zuiver omdat
je aardgas niet moet opslaan in een voorraadtank.

Zuinig, dus goedkoper
Als je kiest voor een zuinige hoogrendementsketel op aardgas, lever je zeker een
bijdrage aan een rationeel energiegebruik.

Bovendien kun je zo’n ketel eenvoudig
combineren met gratis zonne-energie.
Een zonneboiler dekt bijvoorbeeld tot de
helft van de warmwaterbehoeften van een
gezin. Voor het overige deel is aardgas een
ideale aanvulling. Last but not least heb
je het voordeel dat je je energiekosten gespreid kunt betalen.

Waarom mazout?
Wie kiest voor stookolie doet zijn voordeel
op lange termijn. De ketels gaan over het
algemeen langer mee. Mazout is dan ook
voordeliger dan je denkt.

Absoluut veilig
Mazout is honderd procent veilig en ontploft niet. Bij een omgevingstemperatuur
van minder dan 55 °C en onder normale
omstandigheden is mazout niet ontvlambaar. Stookolie kun je eenvoudig en zonder
gevaar opslaan, wat een geruststellende
gedachte is.
Nieuwe verbrandingstechnieken, een goede afstelling en het jaarlijks onderhoud
zorgen ervoor dat de mazoutketel optimaal functioneert. Stookolie-installaties
veroorzaken zo goed als geen CO-vergiftiging. Door je centrale verwarmingsinstallatie op te stellen in een aparte ruimte met
aansluiting op een schoorsteen, bouw je
een extra beveiliging in.
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Steeds meer brandstofhandelaars bieden
een gespreide betaling van de stookoliefactuur aan. Je betaalt dan in maandelijkse schijven, die worden berekend op basis
van het verwachte jaarverbruik. Vraag ernaar bij je vertrouwde leverancier.

Extra voordelig
De moderne hoogrendementsketels met
condensatietechniek blinken uit in efficiëntie en rendement. Bovendien kunnen
ze worden gekoppeld aan hernieuwbare
energieën zoals thermische zonnepanelen. En dat levert je extra voordeel op!

Respect voor het milieu
Het milieu sparen begint bij een zuinig
verbruik. De nieuwe mazoutketels zijn
uiterst spaarzaam en maken gebruik
van de meest recente technologieën. Bij
deze modellen is de uitstoot van schadelijke CO2-gassen minimaal. Onderzoek
heeft uitgewezen dat een vervanging van
stookolieketels door aardgastoestellen
niet leidt tot een daling van de uitstoot van
broeikasgassen. Met andere woorden, je
keuze voor stookolie versterkt het broeikaseffect niet!
Ook de nieuwe generatie gele, blauwe en
grijze vlambranders kleurt groen. Deze
branders hebben één gemeenschappelijk doel: het leefmilieu zo veel mogelijk
beschermen. Ze pakken uit met geavanceerde technieken die de verbranding optimaliseren en de uitstoot van schadelijke
stoffen beperken. Zo is er nog nauwelijks
sprake van CO, fijn stof en stikstofoxiden.
Het resultaat: minder roet en minder onderhoud!

“

Ga niet over
één nacht ijs.
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Wat geeft jou
#positieve
energie?
Bron: Remeha

6.3 Warmte in elke kamer
Een krachtige verwarmingsketel scoort het hoogst met efficiënte verwarmingselementen.
Wie van nul mag vertrekken, kan kiezen uit verschillende mogelijkheden.

Stralingswarmte

Convectiewarmte

Radiatoren zijn veruit de populairste verwarmingselementen. Ze geven hun warmte af door straling en convectie. Een goede
verhouding tussen beide zorgt voor een
behaaglijk gevoel in huis en een snelle opwarming van de kamers.

Convectoren kunnen discreet worden
weggewerkt, bijvoorbeeld in een plint of
verdoken in de vloer. De warmte wordt
verspreid via de luchtstroming in de kamer. Nieuwe Low-H2O convectoren zorgen voor een snellere warmteafgifte, een
betere warmtespreiding en meer energiebesparing. Ze werken eveneens met lage
keteltemperaturen, dus ook met een condensatieketel.

Vloerverwarming is onzichtbaar en straalt
over een groot oppervlak een zeer aangename warmte uit, zeker in ruimten met
grote glaspartijen en veel deurramen.
Deze techniek is perfect combineerbaar
met een condensatieketel, lagetemperatuurketel of warmtepomp. Door de langere
opwarmtijd wordt vloerverwarming vaak
aangevuld met radiatoren.

Bespaar tot
700 euro op je
energierekening
dankzij deze tip.
Lees de getuigenis van Guy op
positieveenergiepositive.be

Luchtverwarming
Luchtverwarming combineert verwarming en ventilatie in één centraal systeem.
Vooral in goed geïsoleerde woningen is dit
ideaal. Bij luchtverwarming wordt lucht
aangezogen, gefilterd, bliksemsnel opgewarmd en langs weggewerkte kanalen
over de verschillende kamers verspreid via
roosters in de muur, vloer of het plafond.
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Een nieuwe zuinige gasketel is niet alleen goed
voor je portemonnee, ook het milieu vaart er wel bij.
Gas.be geeft je graag een extra duwtje in de rug.
Ontdek er alles over op positieveenergiepositive.be
#premie #nieuwe #gasketel

