Thuis in
duurzaamheid

Duurzaamheid in jouw project
Duurzaamheid is niet meer weg te denken in (ver)bouwprojecten. We willen onze impact op
de planeet beperken én we denken aan onze portemonnee. Duurzaam bouwen is: zuiniger
omgaan met grondstoffen en energie. En daar heeft iedereen baat bij.
Is duurzaam ook duur?

Wie is Swipe Zelfbouw?
Swipe Zelfbouw is gestart vanuit een grote passie voor verbouwen. We weten heel goed
hoeveel voldoening het geeft om eigenhandig een woning of ruimte helemaal op te bouwen.
Tegelijk voelden we een nood aan betaalbare, kwalitatieve zelfbouwpakketten mét
persoonlijke ondersteuning. Met Swipe Zelfbouw bieden we hierop een antwoord.
Wij trekken het familiale van onze onderneming door naar elke klant. We voelen ons
betrokken bij je bouwproject en zijn trots op de enorme evolutie die elke Swipe-klant
doormaakt. De renovatieprojecten en bouwtrajecten liggen ons nauw aan het hart, en dat
voelen onze klanten.

Bouwen of verbouwen is voor iedereen een evenwichtsoefening tussen duurzaamheid en
budget. Duurzaam (ver)bouwen heeft nog altijd de naam om duur te zijn. Maar omdat de
bouwnormen de laatste jaren steeds duurzamer werden, evolueerden prijzen gunstig mee.
Bovendien kan je voor sommige investeringen premies krijgen van de overheid of de gemeente.
Je keuze voor duurzaamheid hoeft dus niet altijd duurder te zijn. En soms ook weer wel, dat
klopt. Maar wanneer je de rekensom maakt op de lange termijn, komt een duurzame keuze
vaak een pak gunstiger uit.

“Elke verbouwing of bouwproject is een puzzel. Wanneer de
stukken mooi in elkaar passen, en je legt ze in de correcte
volgorde, bekom je vlot een mooi eindresultaat.”
Axel, Swipe Zelfbouw

Stap met ons mee door een gezinswoning en ontdek puzzelstuk per puzzelstuk welke duurzame
keuzes je kan maken in jouw bouw of verbouwing.
Heb je op het eind nog vragen? Laat het ons weten, want wij leggen het graag uit!
Team Swipe Zelfbouw

Klimaatvriendelijk wonen?
Maak deze drie keuzes

Hernieuwbare energiebronnen
Haal je energie uit hernieuwbare bronnen. Dat kan door zonnepanelen te
installeren, door je water te laten opwarmen met een zonneboiler en door
te kiezen voor een groene energieleverancier. Op mijngroenestroom.be
check je hoe groen leveranciers écht scoren.

Binnenhuisklimaat
Regel je verwarming en verkoeling met een warmtepomp.
Zo gebruik je energie uit de aarde of de buitenlucht om je
binnenhuisklimaat te regelen.

Isolatie en ventilatie
Isoleer je woning extra goed. Ja, isolatie neemt een flinke hap uit je
budget, maar is de beste investering. Je lage energiefactuur zal je de
komende jaren extra happy maken.
Hand in hand met goede isolatie staat gecontroleerde ventilatie.
Wanneer je doordacht ventileert, kan je de warmterecuperatie maximaal
toepassen en laten renderen.
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Hulp nodig bij je keuzes? Het team van Swipe Zelfbouw staat
steeds met raad en daad klaar om jou te begeleiden in jouw
project. Benieuwd hoe we dit doen?
Maak snel een afspraak op www.swipezelfbouw.be en ontdek
de voordelen van een zelfbouwpakket.
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Wat is duurzaam (ver)bouwen?
Passiefhuis, ecohuis, BEN-woning of circulair bouwen: de verschillen op een rij!

Een BEN-woning is vandaag
de norm, met een E-peil van
maximum E30. Dit nemen we als
basis van de prijszetting. Je kan
dan stellen dat het verlagen van
dit E-peil met 1 punt gemiddeld
€500 kost.

Een passiefwoning vereist iets
meer testen en meer technieken
dan een BEN-woning, maar
dat verschil komt hooguit op
enkele duizenden euro. De
energiefacturen op lange termijn
zijn uiteraard erg laag.

De basis van een
eco-huis
hoeft
niet
veel duurder te zijn dan een
BEN-woning, met bijvoorbeeld
houtskeletbouw. Het is de keuze
aan afwerkingstechnieken die bij
een eco-woning het budget de
hoogte in kan laten gaan: het huis
‘plakken’ met leem of klei, isoleren
met kurk, een dak uit riet, …
Dergelijke technieken zorgen snel
voor 10% tot 15% meerkost.

BEN-woning:
de norm voor nieuwbouw
Elke woning heeft een E-peil. Dat is een maatstaf die vertelt hoe
energiezuinig de woning exact is. Wanneer jouw woning een E-peil
lager dan 30 heeft, dan is het een BEN-woning. BEN staat voor
Bijna Energie Neutraal en is sinds 2021 de norm voor nieuwbouw.
Bij het bouwen van een BEN-woning gaat veel aandacht naar
isoleren, ventileren en een slimme combinatie van technieken.

Passiefwoning:
energieneutraal
De term passief huis dateert al uit de jaren 1970. Een hedendaagser
woord is een energieneutrale woning, of: een huis dat geen energie
verbruikt. Wist je dat een passiefhuis vaak zelfs een negatief E-peil
(de maatstaf voor energieverbruik) heeft?
Het volledig luchtdicht maken en het installeren van slimme
ventilatie spelen een grote rol bij het passiefbouwen. Bij elk aspect
van de woning bekijkt men nauwgezet het energieverbruik. De
bewoners worden bijvoorbeeld meegerekend als energiebronnen
bij het dimensioneren van de verwarming.

Eco-huis: BEN of passief,
met natuurlijke materialen
In een eco-huis of ecologisch huis gaat de aandacht voornamelijk
naar de impact van de woning op de planeet. Als bouwer kies
je bewust voor natuurlijke materialen en grondstoffen. Denk aan
houtskeletbouw, leem, klei, natuurlijke isolatie (vb. geschuimd glas,
wol of cellullose), enz.
Het ultieme doel van een eco-huis is je impact op het milieu tot een
minimum te beperken, zowel bij het bouwen als bij het bewonen
van het huis. Eco-huizen zijn dan ook altijd BEN of passief.

Circulaire woning:
helemaal herbruikbaar
Circulaire woningen zijn steeds
meer in trek en zijn verrassend
betaalbaar. Als je nieuwe
producten
combineert
met
circulaire hergebruiktechnieken
zal de woning niet duurder
uitkomen dan een BEN-woning.
Veel van deze technieken laten
trouwens toe om te besparen op
arbeid.

Bij het bouwen van een circulaire woning kijkt de bouwer heel
toekomstgericht: als deze woning ooit niet meer kan dienen, dan
moet al het materiaal herbruikbaar zijn.
Bakstenen worden bijvoorbeeld niet gelijmd, maar gevezen.
Vloerverwarming bestaat volledig uit herbruikbare componenten.
Muren maak je modulair en aanpasbaar aan toekomstige vormen van
wonen: andere indeling van kamers als de kinderen het huis uit zijn,
bijvoorbeeld.
Daarnaast streef je er bij een circulaire woning ook naar om zo weinig
mogelijk materiaal te gebruiken. En dat kan steeds vaker dankzij
nieuwe technieken, zoals draadloze schakelaars.
Stap voor stap bouw je zo een volledige woning op die bij de opbouw,
tijdens het wonen en … bij de sloop een minimale impact heeft op de
planeet.

Een blik achter de schermen
Zelfbouw mét ondersteuning
Pieter: “Zelf onze duurzame woning
bouwen was natuurlijk een echte
challenge, maar we houden wel
van een uitdaging. Als je tijd,
ondersteuning en goesting hebt
om het zelf te doen, waarom dan
uitbesteden? We voelden ons
voldoende omringd met mensen
die konden adviseren en helpen,
Pieter en Roselien uit Lokeren dus we gingen ervoor!”
bouwden zelf hun nieuwbouwwoning
mét winkelruimte. Het koppel had al Waarom Zelfbouw, waarom Swipe?
wat renovatie-ervaring, maar is niet Pieter: “In de aanloop naar ons
bouwtechnisch geschoold. Aan de bouwproject besloot ik eens te
hand van de zelfbouwpakketten van informeren bij Swipe Zelfbouw.
Swipe Zelfbouw, een dosis motivatie, Wat ik meteen sterk vond,
de helpende hand van de papa én was dat er geen kant-en-klare
de eigen handen uit de mouwen, oplossing lag. Alles werd op onze
kwamen ze tot een meer dan geslaagd maat en volgens onze waarden
eindresultaat.
en voorkeuren samengesteld. De
Pieter: “Toen Roselien haar zaak ‘Puur
Naturel’ verder uitbouwde, zochten
we naar een geschikte woning met
winkelruimte. Al snel beseften we dat
een eigen woning bouwen de ideale
oplossing was om onze droom te
realiseren.”
Snelheid, kostprijs en duurzaamheid
Pieter: “Eenmaal tot die conclusie
gekomen, wilden we dat het snel ging,
voornamelijk in functie van de groeiende
zaak van Roselien. We wilden met ons
bouwproject de duurzame kaart trekken,
maar het evenwicht met kostprijs en
praktische haalbaarheid was voor ons
prioritair. We hoorden van anderen
dat zij bijvoorbeeld geen buitenkranen
installeerden om toch maar die perfecte
isolatiewaarde te bereiken, maar zoiets
ging voor ons een stap te ver.”

combinatie van vakmanschap en
maatwerk deed ons voor Swipe kiezen.
En daar hebben we geen moment spijt
van gehad. Zelfs na het bevestigen
van de bestellingen, was er
flexibiliteit om aan te passen
naarmate het project vorderde.
We voelden de ondersteuning
en passie van de vakmensen van
Swipe voor ons project, zowel
naar advies als naar bereikbaarheid
toe.”

De zelfbouwtips van
Pieter & Roselien
1. Omring je met de juiste mensen.
2. Een goede voorbereiding is cruciaal, ook al kruipt
hier soms het meeste werk in.
3. Wees trots op de zaken die je wél al gedaan hebt.

Welkom in het duurzame huis!

Pieter & Roselien

Duurzame keuzes
doorheen je woning
Duurzame (ver)bouwkeuzes maak
je best al van bij de start, zodat alle
puzzelstukken goed in elkaar passen
en alle gekozen technieken optimaal
op elkaar aansluiten.
Bij het leggen van je (ver)bouwpuzzel,
beginnen we met de basisstukken,
elementen die een impact hebben op
het hele huis, zoals isolatie, ventilatie,
water, energie en verwarming.
We nemen je graag mee op een
rondleiding in ons duurzame huis.
In elke kamer leggen we uit welke
duurzame keuzes gemaakt kunnen
worden. Ga mee op ontdekking
en laat je overtuigen over de
verschillende, inventieve technieken.

Inkomhal & WC
Wist je dat je zelfs in jouw inkomhal en WC duurzame keuzes kan maken? Zo
kan je opteren om jouw toilet aan te sluiten op regenwater en/ of C-ventilatie te
installeren. Ontdek hier de (duurzame) voordelen van deze technieken.

Regenwater: ‘t komt gratis uit de lucht vallen
In een duurzame woning kan je regenwater gebruiken om toiletten door te spoelen en er je
wasmachine op aan te sluiten.
Het regenwater van je dak wordt rechtstreeks opgevangen in een regenwaterput. Via een
pompsysteem wordt dit water tot bij je toiletten en wasmachine gebracht. Zo vermijd je dat je
kostbaar drinkwater gebruikt voor het doorspoelen van het toilet of het wassen van kleding.
Regenwater is zachter dan kraanwater, wat ervoor zorgt dat je in de wasmachine minder
wasmiddel moet gebruiken. Het zachte regenwater is milder
voor je kleding, waardoor die ook minder snel zal verslijten.
Duurzaam?
• Waterzuiveringsinstallaties die drinkwater aanleveren zijn
belastend voor het milieu en vragen veel energie. Door
gebruik te maken van regenwater waar mogelijk, verbruik je
minder kostbaar drinkwater.
• Je toestellen verslijten minder snel, omdat regenwater
zachter is van samenstelling dan kraantjeswater. Je hebt ook
minder wasmiddel nodig in de wasmachine.
• Je waterfactuur daalt.

C-ventilatie
Zo werkt C-ventilatie
Verse buitenlucht komt via roosters de woning binnen, vervuilde lucht wordt mechanisch afgevoerd
uit natte ruimtes (badkamer, keuken, toilet …). Bij een C+ ventilatie sturen vochtsensoren en
CO₂-sensoren de luchtafvoer aan.
Duurzaam?
• We controleren vooraf het debiet dat geventileerd moet worden en bepalen een ventilatie op
maat.
• Met slechts één motor laat je het hele systeem werken. Dit verbruikt minder energie dan andere
systemen.
• Doordat de luchtafvoer gestuurd wordt
op basis van CO₂- of vochtgehalte,
minimaliseer je de luchtafvoer en krijg je
ook minimaal warmteverlies.

Zelf jouw ventilatie C+ plaatsen is helemaal niet moeilijk!
1. Voorzie de toevoer van buitenlucht
2. Vochtsensoren en CO₂ sensoren zorgen ervoor dat de afvoer van de
vervuilde lucht perfect geregeld wordt.

De woonkamer

De woonkamer is het kloppend hart van jouw woning. Als je hier duurzame keuzes
maakt, wil je niet inboeten op comfort. Dit kan door te kiezen voor vloerverwarming
en een geothermische warmtepomp!

Vloerverwarming: duurzaam comfort
Zo werkt vloerverwarming
Je kiest de temperatuur van je huis of van je afzonderlijke kamers. Daarop gaat de warmte-opwekker (vb.
gasketel of warmtepomp) aan de slag en verwarmt water.
De warmte die door de buizen in de vloer stroomt, verwarmt gelijkmatig de hele ruimte. De thermostaat
bewaakt de temperatuur en houdt de temperatuur op het gewenste peil.
Duurzaam?
• Vloerverwarming is duurzamer dan klassieke radiatoren. De kosten voor productie, opslag en transport
zijn een stuk lager.
• Vloerverwarming verbruikt minder energie dan andere verwarmingstechnieken. Wil je je vloerverwarming
nóg milieuvriendelijker maken? Dan combineer je best met een elektrische waterpomp en een duurzame
energiebron (zoals eigen zonne-energie, windenergie of een groene stroomleverancier).
• Vloerverwarming verwarmt trager dan klassieke radiatoren. Het duurt dus iets langer om een ruimte op
te warmen. Eenmaal de gewenste temperatuur bereikt, kost het heel weinig energie om deze constant te
houden.
• Met vloerverwarming wordt de warmte beter verspreid in de ruimte. Het rendement van een vloerverwarming
ligt dus hoger en het verbruik ligt beduidend lager.
• Ook om die reden kan je bij vloerverwarming de temperatuur in de ruimte lager instellen en toch hetzelfde
comfortlevel bereiken.
• Een esthetisch en praktisch voordeel: vloerverwarming neemt geen ruimte in.

Toen mijn vriend en ik aan ons renovatieproject
begonnen, was de keuze voor vloerverwarming
snel gemaakt. We houden ervan om gezellige
spelletjesavonden te organiseren met onze
vriendengroep. Dankzij de vloerverwarming is het nu
gezellig samenkomen rond de salontafel!
Nick & Jana

De geothermische warmtepomp
Zo werkt een geothermische warmtepomp
Geo betekent aarde en thermisch staat voor temperatuur. Een geothermische warmtepomp
zal via een pomp- en buizensysteem natuurlijke warmte van de aardbodem je woning
binnenbrengen.
‘s Zomers geniet je van passieve koeling en kan je je vloerverwarming zonder al te veel
energieverbruik lekker fris houden.
Duurzaam?
• Een warmtepomp heeft een zeer laag verbruik. Zo kan je met een warmtepomp tot wel 80% besparen op
je energiefactuur.
• Een warmtepomp is zeer milieuvriendelijk. Doordat de energie uit de van nature aanwezige warmte in de
aarde komt, stoot dit systeem tot wel 80% minder CO₂ uit dan een stookolieketel of een condensatieketel.
• Een geothermische warmtepomp produceert 4 tot 5 keer meer warmte dan ze stroom verbruikt.
• Doordat je ‘s zomers de warmte van je woning naar de bodem pompt, zal de temperatuur daar stijgen.
Dat zorgt voor een positief effect op je rendement in de winter. Een uniek evenwicht dat enkel met een
bodem-water-warmtepomp mogelijk is.

De keuken

In de keuken gonst het vaak van de bedrijvigheid. Hier zijn een aantal duurzame
alternatieven die jouw woning ecologisch én ‘smart’ maken.

Elektrische keukenboiler
Een afwasje met de hand? Het warm water komt van de kleine elektrische
keukenboiler vlakbij. Voordeel: het water is onmiddellijk warm en er is
weinig warmteverlies omdat de afstand tussen de boiler en de kraan
zo klein is.

Verbouwen is een beetje zoals een
berg beklimmen. Kijk af en toe eens
achterom om te beseffen wat je
eigenlijk al gerealiseerd hebt.
Pieter & Roselien

Besparen tijdens jouw project?
Overweeg dan zeker een
zelfbouwpakket. Dankzij de
uitgebreide handleidingen,
video-instructies en
persoonlijke begeleiding, maak
jij van jouw project een succes!

Domotica: voor een extra zuinig huis
Slimme domotica kunnen je helpen om je woning extra energiezuinig te laten werken en om energieverspilling
tegen te gaan. Verschillende technieken of gebeurtenissen kunnen geactiveerd worden op de meest gunstige
momenten.
Domotica kan
• De wasmachine / vaatwasser / droogkast automatisch laten starten wanneer je zelf energie produceert
met je zonnepanelen.
• Je ventilatiesysteem automatisch uitschakelen als je vertrekt.
• Automatisch detecteren wanneer iemand aanwezig is in de woning of kamer en de verlichting activeren.
Is er geen beweging meer? Dan schakelt de verlichting na enkele minuten uit.
• Staat er een raam open? Dan detecteert het domoticasysteem dat via de magneetcontacten bij het raam
en zal het automatisch de verwarming met enkele graden verlagen.
• Als de zon schijnt, kan die een ruimte heel snel opwarmen. Je kan de combinatie van domotica en
zonwering gebruiken om een kamer naar de gewenste temperatuur te brengen. Is de ruimte warm? Dan
gaat de zonwering automatisch naar beneden.
• Automatische sturing van regenwater: aan de hand van de weersvoorspelling, bevloeit het systeem je
tuinplanten. Zo voorkom je dat je je tuin water geeft terwijl het later op de dag regent.
Duurzaam?
Er zijn tal van domotica-trucs die zorgen dat je efficiënter met energieverbruik kan omgaan. Meer en meer
gaan we naar een gewoonteverandering waarbij we energie moeten verbruiken wanneer het beschikbaar is,
bijvoorbeeld als de zon schijnt en je zonnepanelen dus optimaal elektriciteit opwekken.
Maar die momenten vallen natuurlijk overdag, wanneer we niet per se thuis zijn. Dan kan domotica een
handige oplossing zijn om voor jou de wasmachine, de vaatwasser, de zonwering en dergelijke in gang te
steken.

De berging

Deze ruimte wordt vaak ingericht als technische ruimte en is dan ook vaak het
hoofdkantoor van alle technieken.

D-ventilatie
Zo werkt D-ventilatie
Een D-ventilatie zuigt mechanisch vervuilde
lucht af en blaast propere lucht in de woning.
Niet via roosters, dus.
Bij extreme hitte zal het systeem
automatisch de warmtewisselaar by-passen
zodat koele zomerlucht de te warme woning
afkoelt. We kunnen ook hier vochtsensoren,
CO₂-sensoren toevoegen om correcter te
meten en aan te sturen, waardoor het verbruik
verlaagt.
Duurzaam?
• We controleren het debiet dat geventileerd moet worden en bepalen een ventilatie op maat.
• Warmterecuperatie tot 94%
• Gestuurd op basis van CO₂- of vochtgehalte: je minimaliseert daardoor luchtafvoer en -toevoer en
verbruikt daardoor minimaal.

Als je opteert voor D-ventilatie
met warmteterugwinning, dan
passeert de koude buitenlucht
via een warmtewisselaar aan
de warme binnenlucht en
recupereer je een maximum
aan warmte (die anders
afgevoerd wordt).

Warmtepompboiler
Zo werkt een warmtepompboiler
Je kan warmtepomptechnologie inzetten om
sanitair warm water te produceren. Dan wordt er
een warmtepomp verbonden met een boilervat
met water, specifiek met de bedoeling om warm
douche- en badwater te produceren.
Wil je je warmtepomp inzetten voor sanitair
warm water én verwarming? Dan kies je voor een
‘warmtepomp met sanitaire boiler’. Ingewikkeld?
Geen zorgen. Het wordt gaandeweg wel duidelijk
als je goed begeleid aan je verbouwing of bouw
begint.

De slaapkamers

In de slaapkamers zijn er verschillende manieren om op een duurzame manier te
verwarmen en/ of te koelen. Ontdek hier de opties!

Warmtepomp lucht-lucht (airco)
Zo werkt een lucht-lucht warmtepomp
Een warmtepomp van het lucht-lucht principe bestaat uit
een binnenunit en een buitenunit en kan niet gebruikt
worden in combinatie met radiatoren of vloerverwarming.
In tegenstelling tot een geothermische warmtepomp,
gebruikt een lucht-lucht warmtepomp de temperatuur
van de buitenlucht - opgewarmd of afgekoeld door een
koelgas. Het enige wat je verbruikt is elektriciteit, en dus
geen fossiele brandstof.
Bij extreem koud weer ligt het rendement van een een
lucht-lucht warmtepomp eerder laag. Gelukkig komt dit
in België zelden voor.
Duurzaam?
• Met een lucht-lucht warmtepomp verlaag je je
energieverbruik met 60 tot 80%. Je verwarmt of koelt
enkel op het moment dat het nodig is.
• Je verwarmt enkel lucht en geen massa (bv: bakstenen
of tegels) en verbruikt dus minder energie.
• Je verwarmt enkel de ene kamer of zone waar de unit
hangt en dus niet de volledige woning.
• Met dit systeem is
extreme
koeling
mogelijk bij extreem
warme dagen. De
overproductie van je
zonnepanelen
kan
hiervoor
gebruikt
worden. Impact: zero!

Ventilo-convectoren
Zo werken ventilo-convectoren
Een convector trekt koude lucht aan en warmt die op. Met de hulp van ventilatoren verwarmt
de convector op die manier uiteindelijk de lucht in de ruimte. Een convector is compacter dan
een radiator. Omgekeerd kan een convector warme lucht afkoelen en voor verfrissing zorgen.
Een ventilo-convector kan dienen als verwarmings-verkoelingselement in elke ruimte van de
woning. Door de flexibele inzetbaarheid vormt het vooral een ideale oplossing voor kamers
die tijdelijk een warmtebron nodig hebben, zoals een bureauruimte of slaapkamer.
Duurzaam?
• Je kan convectoren bijschakelen waar nodig en dus enkel de ruimtes verwarmen of koelen
die in gebruik zijn.
• Er is weinig materiaal nodig om convectoren te produceren.
• Convectoren zijn ideaal in combinatie met een geothermische (bodem-water) warmtepomp
of een lucht-water warmtepomp.
• Convectoren laten toe om zeer lage temperatuur systemen te gebruiken, zoals de
warmtepomp. De ventilatoren helpen immers de warme lucht de ruimte ‘inblazen’.
• Er is minder water nodig dan bij klassieke radiatoren.

De badkamer

Iedereen kan wel eens genieten van een lekker warm bad of douche, maar wist
je dat je jouw ruimte en het sanitair warm water op een duurzame manier kan
verwarmen?

Warmteterugwinning
Je kan kiezen voor een douche met warmteterugwinning. De warmte van het douchewater
wordt gerecupereerd en gebruikt om koud leidingwater op te warmen. Dit water komt dus al
voorverwarmd bij de boiler of douchekraan aan. Resultaat: er is een pak minder energie nodig om
het sanitair water te verwarmen.

Infrarood-verwarming
Zo werkt infrarood-verwarming
Een infrarood verwarmingselement geeft stralingswarmte af. Je kan het vergelijken met het gevoel
van de winterzon op je gezicht.
In goed geïsoleerde huizen is het een duurzaam alternatief voor verwarmen op gas, zeker in
combinatie met duurzaam opgewekte stroom.
Je zet het infrarood alleen aan als je er bent en het nodig hebt. Dit maakt het tot een ideale extra
verwarming in de badkamer.
Duurzaam?
Een infrarood verwarmingselement verbruikt zo’n 30% minder energie dan een zuiver elektrische
verwarming. Toch is dit niet de meest duurzame keuze - sommige technieken zijn immers tot
80% zuiniger. Infrarood is ideaal om tijdelijk & snel een kleinere ruimte te verwarmen, zoals de
badkamer.

Het dak

Zonne-energie

Een duurzame verbouwing is een totaalverhaal. Vergeet daarom niet wat de
opties zijn om jouw dak in te zetten bij jouw project. Zo kan je thermische of
photovoltaïsche zonnepanelen installeren.

Zonnepanelen: nog altijd een goede keuze?
Je eigen elektriciteit opwekken op je dak, louter via zonnestralen?
Het kan via photovoltaïsche panelen (PV-panelen of zonnepanelen).
Vroeger kon je elektriciteit die je opwekte terug op het elektriciteitsnet
steken en later verbruiken, zonder meerkost. Nu krijg je een vergoeding
voor de productie en je betaalt gewoon voor je elektriciteitsverbruik.
Door zo veel mogelijk zelf de stroom van je zonnepanelen te verbruiken,
beschik je over gratis elektriciteit. Als je doordacht verbruikt, kan je op
deze manier tot 40% van je eigen stroom opwekken.

Warmte van de zon of de aarde
Zo werkt een zonneboiler
Met thermische zonnepanelen op je dak en
een zonneboiler in de berging, verwarm je je
sanitair water grotendeels met zonnewarmte.
Deze panelen zijn niet te verwarren met
photovoltaïsche panelen. Ze wekken dus geen
elektriciteit op, maar verwarmen het water dat
je daarna gebruikt om te baden of te douchen.
De zon warmt een vloeistof op die door de
panelen stroomt. Die vloeistof verwarmt op
haar beurt een voorraadvat (boiler) met water.
Duurzaam?
Een zonneboiler is erg duurzaam omdat je
de warmte van de zon rechtstreeks opneemt
en gebruikt in je woning. Zonder gebruik van
fossiele brandstof kan je zo tot 80% van je
sanitair warm water produceren.

Voeg je ook een batterij toe aan jouw installatie? dan is het haalbaar
om tot 70-75% van je eigen stroom op te wekken en te verbruiken.
Je verdient je investering op ongeveer 8 jaar terug als je PV-panelen
(photovoltaïsche panelen) laat plaatsen. Neem je de plaatsing zelf
voor je rekening, dan kan je al na 4 jaar genieten van gratis stroom.
Ook vandaag blijft het super interessant om voor zonnepanelen te
kiezen:
•
er zijn nog steeds subsidies en premies voor de aankoop van zonnepanelen.
•
de belasting op het vermogen van de omvormer werd geschrapt.
•
er is een duidelijke regeling voor het teveel aan stroom.
•
je krijgt een (beperkte) vergoeding voor de stroom die je op het net zet.
Het komt erop aan om je eigen opgewekte zonne-energie zoveel mogelijk te gebruiken op het
moment dat ze opgewekt wordt. En daar kan domotica je bij helpen. Zo kan je ook wanneer je niet
thuis bent - overdag bijvoorbeeld - de wasmachine of de vaatwasser laten draaien, met je gratis
zonne-elektriciteit.

De zolder

Bij het duurzaam bouwen of renoveren van woning is het belangrijk dat je
voldoende isoleert.

Isolatie: de warme jas van je huis
Goede isolatie zorgt ervoor dat verwarmde lucht minder snel
kan ‘ontsnappen’ uit je huis en dat je minder intens
moet stoken. Anderzijds blijft je woning ook langer koel in de zomer.
Zowel bij bouwen als bij verbouwen is het van belang om aandacht
te hebben voor goede isolatie, al zal het bij een renovatieproject bijna
onvermijdelijk zijn dat er enkele ‘koudebruggen’ in huis blijven bestaan.
Maar ook daar kan je doordachte keuzes in maken.
Je kan zowel het dak, de muren als de vloeren van een huis grondig
isoleren. Daarbij opteer je voor bepaalde dikte en bepaalde soorten isolatie,
naargelang de energienorm die je nastreeft in je woning. Hoe dikker de
isolatieschil, hoe minder energie er verloren gaat. Het komt erop aan om een dikte te
kiezen die qua kost in verhouding staat met de energiebesparing die je realiseert.

Isolatie ontcijferd

Hoe beter geïsoleerd en luchtdicht je woning is, hoe belangrijker het is om goed gecontroleerde ventilatie
te installeren. Zorg ook voor goede luchtdichting van de woning. Hard waaien of niet, de woning behoudt
haar temperatuur.

Hoe kan je de isolerende werking van
isolatiematerialen met elkaar vergelijken? Een
stoomcursus!

Duurzaam?
Sowieso: ja! Isolatie is absoluut de investering waard en zal je energieverbruik drastisch inperken. Daarnaast
kan je je isolatie extra duurzaam maken door te opteren voor duurzaam geproduceerde of circulaire
isolatiematerialen.

•

Duurzame isolatie: een materiaalcheck!
• De meest gebruikte isolatiematerialen zijn vandaag glaswol, PUR,
PIR en EPS (isomo).
• Glaswol bestaat uit minuscule vezeltjes glas waartussen lucht
wordt vastgehouden. Doordat de lucht moeilijk kan verplaatsen
en doordat lucht goed isoleert, zorgt glaswol voor prima isolatie.
• PUR en PIR staan voor polyurethaan en polyisocyanuraat. Beide
zijn chemische stoffen die toelaten lucht in zeer kleine partikels
vast te houden. Ze vormen daardoor zeer goede isolatoren. Het
grote verschil tussen PUR en PIR zit in het brandgedrag van beide
producten.
• EPS staat in de volksmond bekend als isomo. Het is geëxpandeerd
polystyreen en wordt vaak gebruikt om bevroren voeding te
verpakken. De isolatiewaarde van EPS is minder goed dan die van PUR/PIR.

Lambda-waarde: deze waarde geeft
weer hoe goed een materiaal warmte
geleidt (ongeacht het aantal lagen). Hoe
hoger de lambda-waarde, hoe minder
goed dit materiaal isoleert. De lambdawaarde moet dus zo laag mogelijk zijn.

•

R-waarde of warmteweerstand geeft weer
hoe goed één laag isolatie de warmte
tegenhoudt. Een hoge R-waarde is dus beter.

•

U-waarde: geeft de warmtedoorgang weer,
ofwel: hoeveel energie er doorheen één
laag isolatie kan. Hoe hoger deze waarde,
hoe makkelijker warmte kan ontsnappen.
We willen dus een lage U-waarde.

Cellulose, hennep en wol als ecologisch
alternatief
PUR, PIR en EPS zijn stuk voor stuk chemische
producten waarvan de ecologische impact
ter discussie staat. Het circulaire van deze
materialen is al helemaal abominabel.
Natuurlijke materialen nemen een steeds
groter deel van de markt voor hun rekening als
volwaardig isolatie-alternatief.
Cellulose (papiervlokken), hennep en wol
zijn enkele van die ecologische oplossingen.
Houtskeletstructuren vandaag vaak geïsoleerd
met cellulosevlokken. De ecologische voetafdruk
van deze isolatiematerialen is beperkt, al
worden om veiligheidsredenen ook aan deze
producten hoge eisen gesteld op vlak van
vochtafstoting en brandvertraging, waardoor
ze behandeld en geoptimaliseerd zijn.

De tuin

Laadpalen
Hoe werken laadpalen?

De tuin is voor velen een plek om eens te ontspannen, of om te ravotten met
kinderen. Bij de inrichting van jouw tuin kan je ook duurzame keuzes maken; denk
maar aan het gebruik van regenwater of het installeren van laadpalen.

De beplanting in de
gezellige tuin bestaat
uit een doordachte
mix van inheemse
plantensoorten, wat de
biodiversiteit ten goede
komt.

Regenwater
De voordelen regenwater in binnenhuise toepassingen werden al eerder besproken. Wist je dat je ook
buiten gebruik kan maken van regenwater?
Denk maar aan het aansluiten van jouw buitenkranen op regenwater. Zo kan je jouw wagen op een
ecologische manier wassen of jouw planten water geven op een ecologisch verantwoorde manier.

Wist je dat je door te kiezen voor een vorstbestendige
kraan jezelf veel kopzorgen kan besparen? Deze kraan kan
zowel warme als ijskoude temperaturen aan en zal dus niet
kapotvriezen. Handig toch?

Optie 1
in combinatie met zonnepanelen
1. Jouw zonnepanelen wekken elektrische
energie op dankzij de lichtstralen die op
het paneel vallen.
2. Hierna wordt de elektrische energie
doorgestuurd naar de omvormer die
de elektriciteit omvormt naar een
bruikbare spanning en doorstuurt naar
de elektrische kast.
3. Vanuit de elektrische kast kan je een
verbinding maken met de laadpaal.
4. Je laadpaal is klaar om jouw wagen op de
laden.

Optie 2
elektriciteit aangeleverd door het
netwerk
1. Jouw installatie ontvangt elektriciteit van
het netwerk.
2. De elektriciteit gaat via de elektrische kast
naar de laadpaal.
3. Je laadpaal is klaar om jouw wagen op te
laden.

Zelf duurzaam (verbouwen)
Zelf duurzaam (ver)bouwen, kan ik dat?
Spoiler: yes you can! Maar hoe dan?

Het team van Swipe is ervan overtuigd dat iedereen met motivatie, passie en wat (vrije) tijd een
(ver)bouw(ing) tot een goed eind kan brengen.
Meer nog: we hebben al talloze keren mogen bewonderen hoe complete leken in de bouw eigenhandig
een totaalrenovatie of nieuwbouw dankzij zelfbouwpakketten tot een schitterend einde brengen.

Meet our team!
Swipe Zelfbouw is gevestigd in Lokeren en begeleidt vandaar uit honderden zelfbouwers in heel
Vlaanderen. Benieuwd welke toppers jouw project zullen verzorgen?
We stellen ze graag aan jou voor

Axel
Zaakvoerder

Noël
Hoofd techniek

Laura
Calculatie I Experte elektriciteit

Waarom dan niet zelf alles halen bij de
doe-het-zelfzaak?
Je bent een ervaren (ver)bouwer?
Zelfs dan zijn zelfbouwpakketten interessant!
We dagen je uit om alle componenten die je
van ons geleverd krijgt aan een scherpere
prijs te scoren bij de bouwmarkt. Dat is een
onmogelijke klus. Bovendien krijg je er bij ons
de stap-voor-stap handleidingen, een ‘hulplijn’
én de grondige controle achteraf bij. Een
service die zelfs ervaren verbouwers als enorm
waardevol ervaren.

Jana
Wendy
Marketing & communicatie Zaakvoerder I Boekhouding

Dilan
Monteur techniek

Charlotte
Sarah
Administratieve ondersteuning Technische ondersteuning

Hoe werkt Swipe Zelfbouw voor en met jou?
Hoe begin je aan een renovatie of bouwproject? Waar begin je
in godsnaam eerst mee?
Alles start met een gesprek
In een kennismakingsgesprek stellen we tal van vragen over
hoe jouw bouw- of renovatieproject er precies uitziet, wat
jouw wensen zijn, wat jouw definitie van comfort is, welke
ecologische aspecten voor jou belangrijk zijn & welk budget
er voorhanden is.
We geven tijdens dit gesprek al een eerste indicatie over de
kosten, zodat je al enkele knopen kan doorhakken.
We adviseren je natuurlijk over de aanpak en volgorde van je
(ver)bouwplanning: waarmee start je, wat komt daarna? We leggen grondig uit hoe alle stappen in
elkaar zitten, welke facetten invloed hebben op elkaar en hoe je praktisch alles inplant.
We sturen bij op basis van jouw wensen
Daarna gaan we met jouw wensenlijstje aan de slag. We selecteren de technische componenten die
nodig zijn om je project te realiseren en maken een duidelijk voorstel op.
Tijdens een tweede gesprek geven we daar gedetailleerd tekst en uitleg bij. Waar nodig sturen we bij.
Na afloop ontvang je een volledige offerte.
Akkoord? Let’s go!
Voor elke stap in je bouw of renovatieproject voorzien we een uitgebreid zelfbouwpakket met alle
componenten die je nodig hebt. Bij de materialen zit telkens een fotohandleiding, montageschema’s,
plannen en videohandleidingen waarmee je helemaal from scratch aan de slag kan.
Dan is het tijd voor actie: de nodige bestellingen worden
geplaatst. Op een door jou bepaalde dag komt de Swipe
technieker langs met je zelfbouwpakket! Wanneer we jouw
zelfbouwpakket komen leveren, geeft een ervaren technieker
nog extra uitleg. Je bekijkt samen wat je waar gaat plaatsen en
maakt een werkplanning op. Zo kan je vlot aan de slag.
Tijdens het monteren toch een vraag of twijfel? We zijn altijd
beschikbaar voor telefonische ondersteuning. Ook in het
weekend en op feestdagen - want dat is wanneer je aan het
werk bent, natuurlijk!
Ben je klaar met de montage van een pakket? Dan komt onze
Swipe technieker langs voor een finale controle. Je kan daarna
met een gerust hart de vloerder of plakker laten langskomen.
Toch een tikkeltje jammer dat je die netjes zelfgemonteerde technieken nu moet toedekken, hé?

Kom kennismaken!
BEL: 09/273.82.82
MAIL: wedoenhetzelf@swipezelfbouw.be
KOM LANGS (best na afspraak, dan hebben we zeker voldoende tijd)

Swipe Zelfbouw

www.swipezelfbouw.be
wedoenhetzelf@swipezelfbouw.be
09/273.82.82
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