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Voorbeeldcase renteloos renovatiekrediet: 
Rijwoning met label F 

 

Een rijwoning met label F wordt verkocht in maart 2021 voor net geen 200.000 euro. De woning heeft op dat 
ogenblik een heel slecht EPC - een F-label (665kWh/m²). De woning heeft geen dakisolatie, overwegend oude 
dubbele beglazing in slecht isolerende raamprofielen, geen muurisolatie, de verwarmingsinstallatie is 
verouderd. Er wordt geen gebruik gemaakt van zonne-energie. Het EPC dat werd opgemaakt voor deze woning 
geeft aan dat de woning een groot verbeterpotentieel heeft. Een label A is haalbaar. 

 

 

 
Uw woning vraagt om renovatie, maar hoe begint u daaraan? 

 
De kopers gaan onmiddellijk na het ondertekenen van de voorlopige verkoopsovereenkomst op zoek naar een 
architect om na te gaan hoe de woning grondig energetisch gerenoveerd kan worden. De kopers hebben een 
beperkt extra budget voorzien voor de renovatie van de woning. Op basis van de doorrekening van de 
energiedeskundige type A blijkt dat het behalen van een A-label binnen een periode van 5 jaar net haalbaar is 
binnen het voorziene budget. De kopers beschikken over een renovatiebudget van 60.000 euro. 

 

De zoldervloer wordt geïsoleerd met 18 cm minerale wol (R-waarde van 5,6 m²K/W), het plat dak van de uitbouw 
wordt geïsoleerd met 12 cm PUR (R-waarde 4,6 m²K/W). Enkelvoudige beglazing wordt vervangen, met 
hoogrendementsbeglazing met een U-waarde van 1,0 W/mK. De buitendeuren blijven behouden. Er wordt 12 
cm XPS vloerisolatie geplaatst (R-waarde 3,35 m²K/W). De muren worden niet extra geïsoleerd. De oude 
stookoliekachel wordt verwijderd en er komt een volledige centrale verwarming met vloerverwarming en 
ventiloconvectoren. Er wordt een lucht-water warmtepomp A+ geplaatst met een zeer goed rendement. Het 

 



sanitair warm water zal eveneens via de warmtepomp worden opgewarmd. Op het dak komt 4 kWp 
zonnepanelen. 

 

 

 
Steunmaatregel 

  

 
oppervlakte 

 
premie EUR/m² of 
per installatie 

 
premie EUR 
(Fluvius) 

Vloerisolatie 3.35 (12cm XPS 53 6 318 

Plat dak isolatie 4.6 (12cm PUR 15 4 60 

Zoldervloer isolatie 5.6 (18cm minerale wol) 45 4 180 

Dubbele beglazing 1,0-beglazing 2,5 16 40 

Warmtepomp lucht/water   1500 1500 

PV installatie 4kWpiek  4 300 1200 

Labelpremie van F naar A    5000 

Totaal premies    8298 

 
Na uitvoering van alle maatregelen, behaalt de woning een EPC van 97 kWh/jaar per m², of een label A. Ook de 
keuken, sanitair en elektrische installatie wordt vernieuwd. De geschatte investeringskosten, inclusief 
vernieuwing keuken, elektriciteit, ventilatie en sanitair, bedragen 60.000 euro, incl. BTW. De kopers sluiten een 
renteloos renovatiekrediet af van 60.000 euro. De basisrente bedraagt normaal gezien 1,2% op 20 jaar vast. Het 
volledige rentevoordeel na 20 jaar, bedraagt 7450 euro, die ze in jaarlijkse schijven teruggestort krijgen van het 
VEKA. Daarnaast behaalt de woning label A en ontvangen ze hiervoor bij het beëindigen van de renovatie binnen 
5 jaar een EPC-labelpremie van 5000 euro. Voor de dakisolatie – 60 m², ontvangt de klant een premie van 240 
euro (4 euro per m²). Voor de nieuwe beglazing -2,5 m² ontvangt de klant een premie van 40 euro (16 euro per 
m²). Voor de vloerisolatie (53 m²) ontvangt men een premie van 318 euro (6 euro per m²). Voor de warmtepomp 
lucht-water ontvangt de klant een premie van 1500 euro. Voor de zonnepanelen ontvangt de klant een premie 
van 1200 euro. 

 

In totaal ontvangt de klant via Fluvius dus zo’n 8298 euro voor de energiebesparende investeringen en de EPC- 
labelpremie. Het voordeel van de renteloze lening loopt op tot 7450 euro. Het totale voordeel loopt dus op tot 
ruim 15.500 euro. 

 
 

 
Meer informatie: 
www.energiesparen.be/renuveer 
www.energiesparen.be/renteloos-renovatiekrediet 

 
Praktische informatie: 

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap 
veka@vlaanderen.be 
 

Case aangeleverd door Bouwunie.  
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