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EPC (KLEIN NIET) RESIDENTIEEL 

1 STARTEN MET EPC (KLEIN NIET) RESIDENTIEEL 

Na het aanmelden op de Energieprestatiedatabank met uw eID of token, komt u op het menu EPC (klein niet) Residentieel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 AANMAKEN NIEUWE (WOON)EENHEID VIA ADRES 

Na het klikken op de menuoptie Nieuw, vult u de adresgegevens van de (woon)eenheid in. 

  

 

 

3 AANMAKEN NIEUWE (WOON)EENHEID VIA KAART  

Na het klikken op ‘Toon kaart’, kan u het betreffende gebouw aanduiden. 

 

 

 

 

 

 

 

Selecteer de gemeente, de 
straat, het huisnummer en het 
eventuele busnummer in de 
lijst. Om sneller te selecteren 
kunt u de eerste letters  van de 
gemeente of de straat intikken. 

 

Het menu EPC  (klein niet) 
residentieel bevat drie 
mogelijkheden. 

 
Met de optie Nieuw wordt 
een nieuwe 
(woon)eenheid 
aangemaakt. Met   
Opzoeken 
(woon)eenheden zoekt  u 
ingevoerde (woon-
)eenheden op. De optie 
Ingediend geeft een 
overzicht van uw 
ingediende certificaten. 

Het postnummer wordt 
automatisch ingevuld.  

Met de knop Annuleren 
gaat u terug naar het 
vorige scherm. Er wordt 
niet opgeslagen.  

Na 30 minuten inactiviteit wordt 

de webapplicatie automatisch 

afgesloten. Niet opgeslagen 

gegevens gaan dan verloren.  

Belangrijk om tussendoor vaak op 

te slaan! 

 

In de banner rechts: uw 
naam, EP-code en rol. 

Via Meld af sluit u de 
applicatie af.  

Klik op de knop 
Aanmaken om de 
(woon)eenheid aan te 
maken.  

Tip 

U kan de (woon)eenheid 
ook via de kaart 
aanduiden.  

U duidt vervolgens de 
correcte (woon)eenheid 
aan in de lijst.  
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4 BEWERKEN (WOON)EENHEID 

Na het aanmaken van het adres, wordt de (woon)eenheid getoond in het scherm Beheer (woon)eenheid. 

 

 ACTIES 

 

 

 

 

 

 BEWERKEN (WOON)EENHEID - GEOMETRIE 

De invoergegevens van de bruikbare vloeroppervlakte en het beschermde volume van de (woon)eenheid worden in 2 overzichtslijsten 
getoond en bewerkt. 

 

 
Bewerken. Invullen of aanpassen van de invoergegevens van een (woon)eenheid. 

 
Raadplegen. Enkel raadplegen van de invoergegevens van een (woon)eenheid. 

 
Kopiëren van een (woon)eenheid. 

 
Plakken van een gekopieerde (woon)eenheid. Pas na het kopiëren van een 
(woon)eenheid (in raadpleegmodus) wordt deze actie bij de (woon)eenheid in 
bewerkmodus actief.  

 
Openen van het proefcertificaat (status berekend) of energieprestatiecertificaat (status 
ingediend). 

 
Verwijderen van de (woon)eenheid uit het scherm Beheer (woon)eenheid (zie Beheer 
meerdere (woon)eenheden). 

 
Simuleren van de (woon)eenheid. 

Bij het invullen wordt 
alles enkel lokaal 
opgeslagen. Pas als op 
de knop Opslaan 
wordt geklikt, worden 
de gegevens definitief 
opgeslagen.  

 

De invoergegevens 
voor de 
(woon)eenheid zijn 
verdeeld over 
verschillende 
tabbladen. 

Selecteer via Bestand 
kiezen een foto op uw 
lokale schijf en klik op 
Opladen.  
Formaat: gif, jpeg, jpg 
of png en maximum 2 
Mb. 

Het icoon 
Bewerken moet 
actief (groen) zijn 
om de 
(woon)eenheid te 
bewerken.  

Klik op het icoon om te 

veranderen van de actie 

bewerken naar de actie 

raadplegen. 

Tip 

U kan de 
adresgegevens nog 
wijzigen als u het 
EPC nog niet heeft 
ingediend.  
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4.2.1 ACTIES 

 

 

 

 

 

 BEWERKEN (WOON)EENHEID - GEVELS, DAKEN EN VLOEREN 

Bij de gebouwschil worden de gegevens gepresenteerd in een boomstructuur om het overzicht te bewaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optellen of aftrekken van de bruikbare vloeroppervlakte of het beschermde 
volume. 

 
Overbrengen naar het beschermde volume. Hiermee gebruikt u de bruikbare 
vloeroppervlakte als basis voor het beschermde volume. 

 
Overbrengen naar bruikbare vloeroppervlakte. Hiermee gebruikt u het beschermde 
volume als basis voor de bruikbare vloeroppervlakte. 

 
Verwijderen 

 
Kopiëren 

 
Plakken (links onderaan in het tabblad). Deze actie wordt pas actief na het kopiëren. 

Klik op de knop 
Toevoegen om een lege 
lijn toe te voegen. 

Klik op het icoon + om te 
veranderen naar – . 

Dit is het icoon om de 
gegevens over te brengen  
naar het beschermde 
volume. 

Dit is het icoon om de 
gegevens over te brengen 
naar de bruikbare 
vloeroppervlakte. 

Open- en dichtklappen 
op 3 niveaus:  

1+ openen van alle 
gevels,  
2+ openen van alle 
gevelvlakken 
3+ openen van alle 
gevelvlakken en 
openingen. 

 
Open- en dichtklappen 
lijn:  + of - 

Het icoon om een 
gevelvlak toe te voegen 
aan de gevel. 

Het icoon om een 
opening (glas, deur of 
paneel) of aanbouw en 
dakkapel toe te voegen 
aan het gevelvlak en 
dakvlak. 

 

Een aanbouw of dakkapel 
kan enkel bewerkt 
worden via de opening in 
het respectievelijke 
gevel- of dakvlak waar ze 
is aangemaakt.  

 

De invoerschermen van de gebouwschil zijn dynamisch.  

Tip 
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Er zijn wizards voor het toevoegen van een aanbouw en dakkapel. Hier ziet u een voorbeeld van de Aanbouw-wizard. 

 

 

 

 

 

4.3.1 ACTIES 

 

 

 

 

 

 

 

 BEWERKEN (WOON)EENHEID – RUIMTEVERWARMING EN KOELING 

Het invoerscherm voor ruimteverwarming en koeling bestaat uit een overzichtslijst voor het definiëren van de installatie(s) en een 
overzichtslijst voor het toekennen van de installatie(s) aan een ruimtecluster. 

  
 
 

  
 
 

 
Raadplegen. Deze actie opent het invoerscherm in raadpleegmodus. 

 
Bewerken of aanpassen. Deze actie opent het invoerscherm in bewerkmodus. 

 
Verwijderen 

 
Kopiëren  

 
Plakken. Deze actie wordt pas actief na het kopiëren van gegevens in de lijst. 

 
Aanmaken van een gevelvlak, opening, aanbouw of dakkapel. Deze actie opent 
automatisch het invoerscherm. 

Na het invullen klikt u op 
de knop Toevoegen. 
Hierdoor wordt de 
installatie toegevoegd 
aan de overzichtslijst. 

De invoerschermen zijn 
dynamisch. Bij selectie 
worden enkel de 
keuzemogelijkheden die 
van toepassing zijn 
getoond. 

 

Via de knop Toevoegen 
wordt het invoerscherm 
voor het aanmaken van 
de installatie geopend.  

 

Na het Toevoegen 
worden de gevel-, dak- en 
vloervlakken van de 
wizard geïntegreerd in de 
boomstructuur van de 
gebouwschil in de 
respectievelijke 
tabbladen. 

Na het Aanmaken van de 
aanbouw of dakkapel, 
worden de gevel-, dak- en 
vloervlakken aangemaakt 
in de wizard in een 
boomstructuur, die op 
dezelfde manier werkt als 
de boomstructuur van de 
gebouwschil.  

In de boomstructuur van de gebouwschil kunt u enkel via 

de opening terug naar de wizard. 

Tip 
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4.4.1 ACTIES 

 

 

 

 BEWERKEN (WOON)EENHEID - SANITAIR WARM WATER 

De installaties voor sanitair warm water worden in een overzichtslijst getoond. 

 
 
 
 

 
Raadplegen. Deze actie opent het invoerscherm in raadpleegmodus. 

 
Bewerken of aanpassen. Deze actie opent het invoerscherm in bewerkmodus. 

 
Verwijderen 

 
Kopiëren  

 
Plakken (links onderaan in het tabblad). Deze actie wordt pas actief na het kopiëren 
van een installatie. 

Er is een lijn toegevoegd 
aan de overzichtslijst van 
de ruimteclusters. 

De standaardacties zijn 
raadplegen, bewerken, 
verwijderen, kopiëren en 
plakken. 

Via de knop Toevoegen 
wordt het invoerscherm 
geopend.  

 

Via de knop Toevoegen in 
de overzichtslijst van de 
ruimteclusters, kent u 
een installatie aan een 
ruimtecluster toe. 

Er is een lijn toegevoegd 
aan de overzichtslijst van 
de installaties. 

Na het invullen klikt u op 
de knop Toevoegen. 
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4.5.1 ACTIES 

 

 

 

 

 BEWERKEN (WOON)EENHEID – VERLICHTING 

Dit tabblad verschijnt enkel bij kleine niet-residentiële eenheden. De installaties voor verlichting worden in een overzichtslijst getoond. 

 

 

 

 
Raadplegen. Deze actie opent het invoerscherm in raadpleegmodus. 

 
Bewerken of aanpassen. Deze actie opent het invoerscherm in bewerkmodus. 

 
Verwijderen 

 
Kopiëren  

 
Plakken (links onderaan in het tabblad). Deze actie wordt pas actief na het kopiëren 
van een installatie. 

Na het invullen klikt u op 
de knop Toevoegen. 
Hierdoor wordt de 
installatie toegevoegd 
aan de overzichtslijst. 

De invoerschermen voor 
sanitair warm water zijn 
dynamisch. Bij selectie 
worden enkel de 
keuzemogelijkheden die 
van toepassing zijn 
getoond. 

 

Bij Toevoegen of 
Bijwerken wordt alles 
enkel lokaal opgeslagen. 
Pas als op de knop 
Opslaan wordt geklikt, 
worden de gegevens 
definitief opgeslagen.  

 

Er is een lijn toegevoegd 
aan de overzichtslijst. 

De standaardacties zijn 
raadplegen, bewerken, 
verwijderen, kopiëren en 
plakken. 

Via de knop Toevoegen 
wordt het invoerscherm 
geopend.  
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4.6.1 ACTIES 

 

 

 BEWERKEN (WOON)EENHEID – ANDERE INSTALLATIES 

Bij de andere gegevens worden de invoergegevens in het overzichtsscherm ingevoerd. 
 

  

4.7.1 ACTIES 

 
Raadplegen. Deze actie opent het invoerscherm in raadpleegmodus. 

 
Bewerken of aanpassen. Deze actie opent het invoerscherm in bewerkmodus. 

 
Verwijderen 

 
Kopiëren  

 
Plakken (links onderaan in het tabblad). Deze actie wordt pas actief na het kopiëren 
van een installatie. 

 
Raadplegen. Deze actie opent het invoerscherm in raadpleegmodus. 

Via de knop Toevoegen, 
kunnen bijkomende 
installaties worden 
aangemaakt. Door op de 
knop Opslaan te klikken,  
worden de gegevens 
definitief opgeslagen.  

 

De invoerschermen voor 
andere installaties zijn 
dynamisch. Bij selectie 
worden enkel de 
keuzemogelijkheden die 
van toepassing zijn 
getoond. 

 

Als er geen Zonneboiler 
of PV-cellen zijn, zijn 
toch invoergegevens 
nodig (behalve bij 
appartementen). 
Raadpleeg in deze 
gevallen de zonnekaart 
via de groene knop. 

De kostprijs van de 
installatie wordt 
automatisch ingevuld. 

Tip 

De invoerschermen 
voor verlichting zijn 
dynamisch. Bij 
selectie worden 
enkel de 
keuzemogelijkhede
n die van 
toepassing zijn 
getoond. 

 

Na het invullen klikt u op 
de knop Toevoegen. 
Hierdoor wordt de 
installatie toegevoegd 
aan de overzichtslijst. 

Er is een lijn 
toegevoegd aan de 
overzichtslijst. 

Bij Toevoegen of 
Bijwerken wordt alles 
enkel lokaal opgeslagen. 
Pas als op de knop 
Opslaan wordt geklikt, 
worden de gegevens 
definitief opgeslagen.  
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 BEWERKEN (WOON)EENHEID – BEWIJSSTUKKEN 

Duid hier alle de bewijsstukken aan die gebruikt zijn bij de opmaak van dit EPC. Het is mogelijk dat dit niet alle documenten zijn die werden 
aangeduid op de aanstiplijst. 

 

 

5 BEWERKEN (WOON)EENHEID ALS ER EEN EPC GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN AANWEZIG IS  

Na het aanmaken van het adres, wordt de (woon)eenheid getoond in het scherm Beheer (woon)eenheid. Sommige velden zijn al ingevuld en 
uitgegrijsd. De invoer van deze velden is overgeërfd uit het EPC gemeenschappelijke delen. 

 
Bewerken of aanpassen. Deze actie opent het invoerscherm in bewerkmodus. 

 
Verwijderen 

 
Kopiëren  

 
Plakken (links onderaan in het tabblad). Deze actie wordt pas actief na het kopiëren 
van een installatie. 

Bij de persoonlijke 
feedback kan meer info 
gegeven worden over 
aanvullende 
bewijsstukken of over 
bewijsstukken die niet 
gebruikt werden bij de 
opmaak van het EPC. 
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 BEWERKEN (WOON)EENHEID – GEVELS, DAKEN EN VLOEREN 

Bij de gevels, daken en vloeren worden alle vlakken overgeërfd uit het EPC gemeenschappelijke delen. De oppervlakte staat standaard op 0m². 
Zelf kunnen er enkel nog vlakken grenzend aan AVR toegevoegd worden. 

 

 

Elk overgeërfd vlak kan bewerkt worden, maar de aanpasmogelijkheden zijn beperkt. 

Sommige velden 
zijn al ingevuld 
en kunnen niet 
meer aangepast 
worden.  

 

Via de knop 
Opslaan kan 
een schets van 
het gebouw 
bekeken 
worden. 

 

Via de knop 
Herlaad EPC GD 
kan de 
overgeërfde 
invoer opnieuw 
ingeladen 
worden. 

 

Enkel vlakken aan 
AVR kunnen 
toegevoegd 
worden. 
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Als de oppervlakte bij een vlak is ingevuld (anders dan 0m²), dan verschijnt de codering ‘zwart’ in het overzichtscherm. Vanaf nu wordt er met 
dit vlak rekening gehouden bij de berekening van het EPC van de (woon)eenheid. 

 

 BEWERKEN (WOON)EENHEID – INSTALLATIES 

Bij de installaties worden alle collectieve installaties overgeërfd uit het EPC gemeenschappelijke delen. Deze zijn standaard nog niet 
opgenomen in een ruimtecluster. Zelf kunnen er enkel nog individuele en decentrale installaties toegevoegd worden. Bij zonne-energie is het 
niet mogelijk om nog installaties toe te voegen. 

 

Elke overgeërfde installatie kan bewerkt worden, maar de aanpasmogelijkheden zijn beperkt. 

Enkel bepaalde 
velden kunnen 
nog ingevuld 
worden. 

 

Nu kan er ook 
een opening 
toegevoegd 
worden aan het 
vlak. 

 

Enkel individuele 
en decentrale 
installaties 
kunnen 
toegevoegd 
worden. 
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Als de collectieve installatie bij een ruimtecluster is aangeduid (bij ruimteverwarming en koeling) of er werd aangeduid dat de installatie 
aanwezig is (bij sanitair warm water), dan verschijnt de codering ‘zwart’ in het overzichtscherm. Vanaf nu wordt er met deze installatie 
rekening gehouden bij de berekening van het EPC van de (woon)eenheid. 

 

 BEWERKEN (WOON)EENHEID NA HERINDIENEN EPC GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN 

Als het EPC gemeenschappelijke delen achteraf heringediend wordt in de Energieprestatiedatabank (bijvoorbeeld omdat er een energetische 
renovatie plaatsvond aan de gemeenschappelijke delen), dan wijzigt ook de overgeërfde invoer. Bij het openen van het EPC van de 
(woon)eenheid zal zowel de vervallen overgeërfde invoer als de nieuwe overgeërfde invoer verschijnen. Alle overgeërfde invoer wordt 
vernieuwd, ook al zijn er geen wijzigingen aangebracht. 

 

 

 

 

 

Enkel bepaalde 
velden kunnen 
nog ingevuld 
worden. 

 

Bij de vervallen 
overgeërfde invoer staat 
een rood uitroepteken. 
Deze invoer moet 
verwijderd worden 
alvorens het EPC kan 
ingediend worden.  

Het is ook mogelijk om 
alle vervallen overgeërfde 
invoer automatisch te 
verwijderen. 

Zet eerst de invoer van de vervallen naar de nieuwe overgeërfde schildelen en installaties over alvorens de 
oude overgeërfde invoer te verwijderen. Dit gaat over oppervlaktes, openingen, overige kenmerken, … 

Bij de schildelen kan de invoer (met rode bol) eenvoudig gekopieerd worden naar de nieuwe invoer uit het EPC 
GD via de kopieer- en plakknop. Bij de collectieve installaties zal de invoer manueel moeten overgezet worden. 

Tip 
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6 BEREKENEN (WOON)EENHEID 

Na het invoeren van alle gegevens van de (woon)eenheid, bent u klaar om te berekenen. 

 

 

Als er geen fouten zijn, wordt de energiescore voor de (woon)eenheid berekend.  

  

Let op: Als er bij het indienen nog waarschuwingen zijn, wordt de tab Foutmeldingen getoond waar u de optie Waarschuwingen gecontroleerd 
aan moet vinken vooraleer u verder kunt gaan met indienen. 

7 FOUTMELDINGEN 

Na het opslaan of berekenen kan de applicatie fouten ontdekken of waarschuwingen genereren. Fouten verhinderen de berekening van de 
energiescore en moeten dus eerst aangepast worden. De waarschuwingen gelden voor (een combinatie van) onwaarschijnlijke 
invoergegevens. Alle meldingen worden gepresenteerd in het tabblad Foutmeldingen. 

 

 

 

 

In het tabblad 
Energiescore zijn alle 
berekende waarden 
beschikbaar. 

De knop Berekenen is 
enkel beschikbaar tijdens 
het bewerken (groen 
icoontje).  

De rode lijnen zijn 
foutmeldingen, de gele 
waarschuwingen.  

Deze link gaat naar het 
scherm en veld dat 
aangepast moet worden. 

Als u ook tijdens het bewerken alle foutmeldingen wilt zien, dan vinkt u deze optie aan. 

Tip 

Het icoon om het 
proefcertificaat te 
downloaden. Dit is een 
PDF-bestand. 

Het icoon Bewerken is 
niet actief (oranje) na het 
berekenen.  

De knop Indienen is nu 
beschikbaar.  



EPC (KLEIN NIET) RESIDENTIEEL & GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN WEBAPPLICATIE    

 

14 

 
versie januari 2022 

8 BEWERKEN AANBEVELINGEN 

Na het berekenen zijn ook de aanbevelingen beschikbaar voor de (woon)eenheid. Alle toevoegingen in de aanbevelingen worden automatisch 
opgeslagen.  

 

 
  

In het tabblad 
Aanbevelingen vindt u de  
aanbevelingen. 

Ze zijn onderverdeeld in 
categorieën die 
uitgeklapt kunnen 
worden. 

Het aantal aanbevelingen 
wordt aangegeven tussen 
haakjes.  
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Na het openklappen worden de aanbevelingen in detail getoond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 INDIENEN (WOON)EENHEID 

De actie Indienen moet eerst bevestigd worden, daarna wordt het energieprestatiecertificaat aangemaakt en kan het worden uitgeprint. 

 

 

 

  

 

 

 

Bij het indienen wordt een energieprestatiecertificaat aangemaakt. Controleer vóór het indienen of alle invoergegevens correct 
werden ingevuld en lees de aanbevelingen na op het proefcertificaat.  

Tip 

De energiedeskundige 
kan een toelichting 
toevoegen per 
aanbeveling. Deze 
verschijnt dan bij de 
aanbeveling op het EPC. 

Het icoon om het 
certificaat te 
downloaden. Dit is een 
PDF-bestand. 

.  

Het is mogelijk om een 
ingediende 
(woon)eenheid te 
wijzigen. 

De status wordt terug 

Ingevoerd. Eerdere 

invoergegevens zijn nog 

aanwezig. 

Via de knop Toevoegen 
kan de 
energiedeskundige ook 
een algemene toelichting 
aan de aanbevelingen op 
het EPC toevoegen. 

Na Wijzigen krijgt de 
oorspronkelijke 
(woon)eenheid  waarop 
het certificaat gebaseerd 
was de status Verouderd. 
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10 SIMULEREN (WOON)EENHEID 

 AANMAKEN (WOON)EENHEID 

Het is mogelijk om vrijblijvend één of meerdere simulaties  te maken van de berekening van de energiescore van een (woon)eenheid. De 
oorspronkelijke berekening wordt hierbij niet overschreven. 

 

Er wordt een nieuwe lijn aangemaakt waarop u verder kan werken. Dit is een kopie van de oorspronkelijke invoer van het EPC. Deze lijn krijgt 
de status ‘Simulatie ingevoerd’. 

 

U kan per (woon)eenheid meerdere simulaties aanmaken. 

 

 BEWERKEN (WOON)EENHEID 

U kan deze invoer bewerken op dezelfde manier als bij een ‘gewoon’ EPC.  

De connectie met het eventuele EPC gemeenschappelijke delen wordt losgeknipt. Alle invoer is daardoor bewerkbaar en aanpasbaar. Als er 
bij een schildeel in het EPC van de (woon)eenheid binnenisolatie werd aangeduid, dan zal er bij de simulatie een direct ingevoerde U-waarde 
voor dit schildeel verschijnen. 

Klik op het icoon 
Simuleren van de 
(woon)eenheid 
waarvan u een 
simulatie wil maken. 
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 BEREKENEN (WOON)EENHEID 

 

Bij het berekenen van de simulatie wordt een energiescore bepaald. De status wijzigt naar ‘Simulatie berekend’. Ook kan u het 
simulatiecertificaat downloaden. Het indienen van een simulatie in de Energieprestatiedatabank is niet mogelijk. 

 

11 MEERDERE (WOON)EENHEDEN BEHEREN 

Bij het opzoeken van bestaande (woon)eenheden, worden maximum 100 (woon)eenheden getoond.  

 

 

 

De 10 laatst bewerkte 
(woon)eenheden 
worden automatisch 
getoond. 

Het is mogelijk om een 
(woon)eenheid definitief 
te verwijderen als er nog 
geen certificaat voor 
ingediend werd. 

Sorteren kan op elke 
kolom door op de 
kolomtitel te klikken. 

Vul zoveel mogelijk 
criteria in om snel en 
efficiënt te zoeken. 

Om gemeente en 
straat sneller in te 
vullen kunt u een deel 
van de naam intikken.  

Klik op het ID om de 
(woon)eenheid te raadplegen. 

Enkel het vakje 
‘Informatie in functie 
van simulatie’ kan 
bijkomend ingevuld 
worden. Dit is 
informatief en een 
hulpmiddel voor de 
energiedeskundige. 

Het certificaat is 
beschikbaar en 
kan gedownload 
worden. 
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 SELECTEREN (WOON)EENHEDEN 

Het is mogelijk om meerdere (woon)eenheden te selecteren om deze vervolgens één voor één te bewerken. Ook de simulaties zijn hier terug 
te vinden. 

 

De geselecteerde (woon)eenheden worden toegevoegd aan het scherm Beheer (woon)eenheid. Bovenaan staat nu een lijst met 
(woon)eenheden die één voor één bewerkt kunnen worden. U kunt een (woon)eenheid verwijderen uit de lijst of andere (woon)eenheden 
eraan toevoegen. 

 

 

 MEERDERE (WOON)EENHEDEN BEHEREN 

Om te starten moet er minstens 1 (woon)eenheid in bewerkmodus staan in de lijst met geselecteerde (woon)eenheden.  

 

 KOPIËREN VAN EEN VOLLEDIGE (WOON)EENHEID 

Het is mogelijk om de invoergegevens van een (woon)eenheid in de beheerlijst te kopiëren naar een andere (nieuwe) (woon)eenheid. Het 
adres, de foto en de toelichtingen en opmerkingen van de energiedeskundige (tabblad aanbevelingen) worden niet gekopieerd.  

 

Klik op de knop 
Selecteren om de 
aangevinkte 
(woon)eenheden over te 
brengen naar het 
beheerscherm. 

U selecteert de 
(woon)eenheden door ze 
aan te vinken in de 
zoekresultaten. 

Klik op dit icoon om de 
(woon)eenheid uit de lijst 
te verwijderen. 

Klik op de knop Lijst 
bewerken om 
bijkomende 
(woon)eenheden toe te 
voegen aan de lijst. 

Klik op de knop Nieuw als u vanuit het 
scherm Beheer (woon)eenheid een 
nieuwe (woon)eenheid wil aanmaken. 

U kunt een andere 
(woon)eenheid 
raadplegen door op de 
link te klikken. 
Bij het schakelen tussen 
(woon)eenheden blijft u 
op het geselecteerde 
tabblad. 

Klik op het icoon 
Kopiëren van de 
(woon)eenheid die u wilt 
kopiëren. 

Enkel als het icoon 
Bewerken actief is kan de 
eenheid worden bewerkt. 
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Er kan enkel geplakt worden in de (woon)eenheid in bewerkmodus. Na het plakken slaat u de (woon)eenheid met de knop Opslaan definitief 
op.  

 

 

 

 

 KOPIËREN VAN EEN TABBLAD/ENTITEIT IN EEN (WOON)EENHEID 

Voor het kopiëren van afzonderlijke entiteiten naar de (woon)eenheid in bewerkmodus, gaat u naar een andere (woon)eenheid in de lijst (link 
op ID) waar u zowel een volledig tabblad als een entiteit in de overzichtslijst kunt kopiëren.  

 

Ga terug naar de (woon)eenheid die wordt bewerkt (link op ID) en klik op het icoon Plakken in het tabblad dat openstaat. De gegevens 
worden toegevoegd aan de (woon)eenheid. Na het plakken slaat u de (woon)eenheid met de knop Opslaan definitief op. 

 

Bij het kopiëren van een gevel-, dak- of vloervlak gebeurt het plakken in de lijst zelf, zoals in het onderstaand voorbeeld. Het kopiëren en 
plakken van een opening gebeurt ook in de lijst. 

 
  

Klik op het icoon Plakken 
van de (woon)eenheid 
waar u de gegevens wilt 
plakken. 

De boodschap geeft aan 
dat u gegevens 
gekopieerd heeft. 

Klik op het icoon 
Kopiëren naast de 
entiteit die u wilt 
kopiëren. 

Klik op het icoon 
Kopiëren van het tabblad 
dat u wilt kopiëren. Dit is 
enkel mogelijk in 
raadpleeg-modus. 

Klik op het icoon Plakken 
in het tabblad (links 
onderaan) om het 
tabblad of de entiteit te 
plakken. 

Het icoon Plakken wordt 
actief bij alle schildelen. 
 
Klik op één van de iconen 
om het gevelvlak te 
plakken. 
 

Het gevelvlak VG1 is net 
gekopieerd. 

Ook als er een EPC gemeenschappelijke delen is, kan u de invoer van een (woon)eenheid kopiëren naar 

een andere (woon)eenheid. Let wel op: de invoer bij de collectieve installaties wordt niet mee gekopieerd 

en moet dus nog aangevuld worden. 
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EPC GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN 

1 STARTEN MET EPC GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN 

Na het aanmelden op de Energieprestatiedatabank met uw eID of token, komt u op het menu EPC gemeenschappelijke delen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 AANMAKEN NIEUW GEBOUW VIA ADRES 

Na het klikken op de menuoptie Nieuw, vult u de adresgegevens van het gebouw of van een (woon)eenheid in het gebouw in. 

 

 

 

 

  

Selecteer de gemeente, de 
straat en het huisnummer in de 
lijst. Om sneller te selecteren 
kunt u de eerste letters  van de 
gemeente of de straat intikken. 

 

Het postnummer wordt 
automatisch ingevuld.  

Met de knop Annuleren 
gaat u terug naar het 
vorige scherm. Er wordt 
niet opgeslagen.  

Klik op de knop 
Aanmaken om het 
gebouw aan te maken.  

U kan het gebouw ook via 
de kaart aanduiden.  

Het menu EPC  
gemeenschappelijke delen 
bevat drie mogelijkheden. 

Met de optie Nieuw wordt 
een nieuw gebouw 
aangemaakt. Met   
Opzoeken gebouwen 
zoekt  u ingevoerde 
gebouwen op. De optie 
Ingediend geeft een 
overzicht van uw 
ingediende certificaten. 

Na 30 minuten inactiviteit wordt 

de webapplicatie automatisch 

afgesloten. Niet opgeslagen 

gegevens gaan dan verloren.  

Belangrijk om tussendoor vaak op 

te slaan! 

 

In de banner rechts: uw 
naam, EP-code en rol. 

Via Meld af sluit u de 
applicatie af.  

Tip 
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3 AANMAKEN NIEUW GEBOUW VIA KAART 

Na het klikken op ‘Toon kaart’, kan u het betreffende gebouw aanduiden. 

 

4 BEWERKEN, BEREKENEN EN INDIENEN GEBOUW 

De bewerkfunctionaliteiten zijn zeer gelijkaardig aan deze van de (woon)eenheid (zie 4). Sommige velden verschijnen echter niet of kunnen 
niet ingevuld worden. Ook de functionaliteiten van de aanbouw en dakkapel wizard kunnen niet gebruikt worden. 

Ook het berekenen en indienen van het certificaat is identiek aan de werkwijze van de (woon)eenheid. 

 
  

Selecteer via Bestand 
kiezen een schets op 
uw lokale schijf en klik 
op Opladen.  
Formaat: pdf, gif, jpeg, 
jpg of png en maximum 
2 Mb. 

Bij een gebouw met 
≥ 5 
gebouweenheden 
wordt ook het 
tabblad Verlichting 
getoond. 

U duidt vervolgens het 
gemeenschappelijk deel aan in de lijst. 

Elk gebouw heeft slechts één 
gemeenschappelijk deel. Soms kunnen 
er meerdere adressen of geen adres aan 
het gemeenschappelijk deel gelinkt zijn, 
maar het nummer is steeds uniek. 
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MEER OVER DE TOEPASSING 

 

Informatiewebsite voor energiedeskundigen www.energiesparen.be/energiedeskundigetypea  

Energieprestatiedatabank www.energieprestatiedatabank.be  

EPC Leeromgeving Om te oefenen en vertrouwd te raken met de webapplicatie: 
https://energieprestatiedatabank-leeromgeving.vlaanderen.be/epc-lo 

 

 

http://www.energiesparen.be/energiedeskundigetypea
http://www.energieprestatiedatabank.be/
https://energieprestatiedatabank-leeromgeving.vlaanderen.be/epc-lo

