Een ventilatiesysteem

40 tips

Dit document is een eenvoudige checklist. Het
levert je geen ontwerp op. En gaat niet over
moeilijke technische begrippen.
Maar het is wel een handige leidraad.
Via korte tips en vragen, ga je weten:

- waar je aan moet denken
- welk systeem het gaat worden
- wanneer je welke beslissing moet nemen.
Met deze tips weet je waar je aan begint!

A, B, C of D ?
Vermits je dit e-book
gedownload hebt, gaan
we er van uit dat je van
plan bent om een
nieuwbouw te realiseren,
of een ingrijpende
energetische renovatie.
De steeds strengere EPBregels sluiten systemen A
en B zo goed als uit.
Vandaar dat het in deze
tekst voornamelijk gaat
over C en D (en
uitbreidingen).

#1 Aan welke eisen moet je woning en ventilatiesysteem voldoen?
Minimaal aan het verplichte E-peil.
- De specifieke eisen hangen af dan de DATUM van de BOUWAANVRAAG
- Download hier de EPB-eisentabel: www.energiesparen.be/epb/welkeeisen
- Ook handig is de EPB-wegwijzer www.energiesparen.be/epb/wegwijzer
Je kan uiteraard ook terecht bij je architect/EPB-verslaggever
#2 Check op voorhand op welke subsidies je recht hebt. Deze wijzigen elk jaar
http://www.energiesparen.be/subsidies/subsidiemodule

#3 Is je bouwaanvraag in 2016 of later ingediend?
Dan ben je verplicht om een ventilatieverslaggever aan te stellen.

#4 Ga vrij SNEL op zoek naar het ventilatiesysteem dat bij JOU past. Niet alleen
wetgeving is belangrijk maar ook jouw verwachtingen van het wooncomfort, je
budget, je levensstijl. En beslis welk ventilatiesysteem je kiest. Want die keuze heeft
een impact op het ontwerp van je woning.
#5 Praat niet alleen met je architect en verslaggever, maar zeker ook met je
installateur. Deze laatste zal je eerder wijzen op de praktische en dus niet
onbelangrijke zaken.

Systeem C = ROOSTERS in je ramen
#6 Wil je roosters in je ramen of absoluut niet (systeem D)?
#7 Ben je gevoelig aan tocht? Het risico hierop is groter bij roosters in de ramen.
#8 Vrees je geluidshinder? Het risico hierop is groter bij roosters in de ramen.
#9 Budget: Ga je systeem C en systeem D vergelijken, vergeet dan zeker niet de extra kosten
van de roosters in de ramen in rekening te brengen (bij systeem C).
#10 Energie: Wil je op vlak van energiezuinig wonen, een stapje verder gaan. Dan kan je die
keuze ook doortrekken voor je ventilatiesysteem. Vraaggestuurde ventilatie of warmte
recupereren en eventueel hergebruiken.
#11 E-peil. Uiteraard, hoe uitgebreider je ventilatiesysteem, hoe positiever de invloed op het Epeil.

#12 De installateur installeert het ventilatiesysteem. Het ventilatievoorontwerp wordt gemaakt
door de ventilatieverslaggever. Sommige installateurs zijn ook erkend als ventilatieverslaggever,
wat handig meegenomen is
#13 Sinds 2016 ben je verplicht hiervoor ventilatieverslaggever te zoeken.
#14 Breng je EPB-verslaggever en je ventilatieverslaggever met elkaar in contact. Het is eigenlijk
jouw taak als bouwheer om de gegevens uit het ventilatievoorontwerp en het
ventilatieprestatieverslag door te spelen aan je EPB-verslaggever. Die heeft deze gegevens
nodig voor de startverklaring en de EPB-aangifte.

- brengt de eigenschappen en de prestatie van het
systeem in kaart.
- stelt een ventilatievoorontwerp op. Dat geeft het
gekozen ventilatiesysteem, de componenten en de
ruimtelijke impact ervan weer.
- dient het voorontwerp in bij de databank van de
kwaliteitsorganisatie voor ventilatie.
- maakt voor jou het ventilatieprestatieverslag op. Dat
geeft de kenmerken en prestaties van het geplaatste
ventilatiesysteem weer en toont de kwaliteit ervan.
- laadt het op bij de databank van de
kwaliteitsorganisatie.

Voor
bouwaanvragen
vanaf 2016

#15 Je installateur wijst je op praktische, maar niet onbelangrijke issues. Nu logisch denken, bespaart je
in latere fases kosten en moeite.

#16 Voorzie voldoende ruimte voor je technische ruimte.
#17 Voorzie de leidingkoker / technische schacht op een logische, centrale plaats. Daardoor verminder je
het aantal betonboringen. (kostprijs en onderhoud)
#18 Zet je ventilatie-unit zo centraal mogelijk in je woning. Zo beperk je de lengte van je ventilatiekanalen
(en kosten en onderhoud).
#19 Hou rekening met het aantal kanalen dat je in je woning moet wegwerken.

#20 Denk aan de leidingkoker(s) die je in je woning moet wegwerken.

#21 Voorzie genoeg plaats zodat je gemakkelijk aan de filters kunt.
#22 Plaats de unit niet naast een slaapkamer om eventuele
geluidsoverdracht tegen te gaan.

#23 Hou rekening met de plekken waar je de verse lucht aanvoert en de vervuilde lucht
afvoert. Ze moeten minstens drie meter uit elkaar liggen,
maar wel zo dicht mogelijk bij de unit.
#24 Respecteer minimaal volgende afstanden:
• 2 meter van de afvoeren van dampkap en
gasverwarming
• 10 meter van hout- en
stookolieverbrandingstoestellen
• 70 cm boven het maaiveld of de beplanting

#25 Kies zelfregelende roosters. Die gaan meer dicht bij felle wind en passen zo de
toevoer van lucht aan de weeromstandigheden aan.
#26 Plaats de roosters weg van de straatzijde en liefst niet in de buurt van een
vervuilingsbron (drukke weg, parking, afvalplaats…)

#27 Kies roosters met een akoestische dempers als u in een lawaaierige omgeving
woont. Een muurrooster is dikker dan een raamrooster en dempt meer het geluid.

#28 Leg de kanalen zo aan dat je ze makkelijk kan schoonmaken.

#29 Kies voor gladde, ronde kanalen met ruime diameter.
#30 Zorg voor afrondingen in de bochten bij gebruik van rechthoekige kanalen.

#31 Plaats flexibele kanalen best uitsluitend op
gemakkelijk bereikbare en met zo weinig mogelijk
bochten in de slang zodat je ze toch kan
schoonmaken.

#32 De verse lucht die je aanvoert, moet kunnen ‘stromen’ naar de kamers waar je
vervuilde lucht afvoert.
Bijvoorbeeld: de lucht die je in de woonkamer of slaapkamers aanvoert, moet via een
spleet onder de deur of via een rooster in de deur of muur naar de badkamer,
wasplaats, wc en keuken doorstromen om daar afgevoerd te worden. De lucht moet
kunnen stromen.
#33 Kies je voor spleten onder de deuren? Controleer dan tijdens de uitvoering of je
minstens een potlood onder het deurblad kunt schuiven.

#34 Bouwen is een dure aangelegenheid. Steek je graag zelf een handje uit de mouw.
Of heb je handige nonkels, vrienden, … Waarom begin je er niet zelf aan?
#35 Kies een partner waar je niet alleen voor al je materialen terecht kan, maar ook
voor:
- advies over het meest geschikte ventilatiesysteem voor je woning
- een boor- en leidingplan op maat
- levering van alle materialen op een vooraf afgesproken tijdstip op de werf
- hulp bij het opstarten van de werf
- het inregelen van de unit
- de nodige verslagen

Eenmaal je systeem geïnstalleerd, moet het ook
onderhouden worden.
#36 Toevoer- en afvoeropeningen kan je
gemakkelijk zelf reinigen

#37 Filters kan je stofzuigen en op regelmatige
basis zelf vervangen.
#38 Kies een installateur waarvan je weet dat hij je
systeem komt onderhouden en waar je terecht kan
bij eventuele vragen en/of problemen.

www.energiesparen.be
www.vlaanderen.be
www.lne.be
www.habitos.be
www.verstandigbouwen.be
www.ventilatiebleys.be

Voilà. Met deze tips heb ik je hopelijk meer inzicht gegeven!
Jouw woning is een droom die je gaat realiseren. Je investeert
veel. Verse, frisse lucht is zeer belangrijk en zorgt voor een
gezonde woning.
TIP #40:Weet dat je bij ons voor het hele ventilatieverhaal
terecht kan. Neem gerust contact met ons op. Voor een
vrijblijvend gesprek of een offerte. En dan maken tijd voor een
afspraak.

Vriendelijke groeten,
Tom Bleys & team
Tel. 0475 41 23 78
Leo Kempenaersstraat 23, 2223 Heist-op-den-Berg
info@ventilatiebleys.be
www.ventilatiebleys.be
Volg ons op Facebook / Linkedin

Tom Bleys Woningventilatie bvba







Wij installeren systemen C, D, E+ ,…
Onze leveranciers: Renson, Zehnder, Vasco, Orcon, …
Ons team bestaat uit ervaren installateurs
Wij leveren pakketten voor de doe-het-zelver
Wij zorgen voor het onderhoud achteraf
Wij zijn erkend als ventilatieverslaggever

www.ventilatiebleys.be

