
Uw droomhuis?
Begin met bouwadvies

Een beter wooncomfort, 
lagere energiekosten en een 
leefbare woonomgeving. 
Dát is duurzaam bouwen. 
Duurzaam betekent dat je 
nu bewuste keuzes maakt, 
waar je later nog veel 
plezier aan beleeft. Ga je 
bouwen of verbouwen? 
Wil je meer weten 
over isolatie, ventilatie, 
verwarming, zonne-energie 
of materialen? Maak dan 
nu een afspraak voor 
bouwadvies.

www.bouwwijs.be



Wie duurzaam bouwt, wint altijd. 
Niet alleen verbeter je het woon-
comfort en de woonkwaliteit van 
je huis, je spaart ook geld uit op je 
energie- en waterfactuur.

Advies op maat

Maar hoe begin je eraan? 
Vraag eerst bouwadvies. Professionele 
adviseurs zetten je op de juiste weg met 
heldere en duidelijke informatie.  
In een persoonlijk gesprek overloopt de 
adviseur de duurzame mogelijkheden 
voor jouw bouw- of verbouwplannen.  
Je keert terug met een oplossing op maat 
en concrete antwoorden op je vragen. 

De familie Meersman uit Ninove wilde 
bij haar nieuwbouwproject vooral de 

energierekening aanpakken. “Voor ik naar 
een architect en aannemer stapte, wilde 
ik een onafhankelijke mening. Want zo’n 

investering doe je maar één keer in je 
leven. Dankzij het bouwadvies namen we 

de beslissing om zeer energiezuinig te 
bouwen. Nu zijn we bijna onafhankelijk 

van energie en daar ben ik best trots op.”

Koen uit Sint-Niklaas renoveerde 
een rijwoning. “Via de gemeente 
hoorden we van het gratis 
bouwadvies. Een specialist 
screende onze plannen en legde 
uit wat de voordelen zijn van 
doorgedreven isoleren en hoe 
we best konden ventileren. Ook 
gezonde materialen kwamen aan 
bod: je brengt tenslotte veel tijd 
door in je woning.”

Mevrouw De Paepe uit Eeklo stond 
voor de keuze om te verhuizen uit 

haar vertrouwde omgeving of de 
bestaande woonkwaliteit aan te 

pakken. Ze liet zich adviseren via 
bouwadvies en voorzag een badka-

mer op het gelijkvloers. “Mijn huis is 
nu al veel comfortabeler dan het ooit 
is geweest en ik weet dat ik hier nog 

een hele tijd kan blijven. Dat stelt me 
gerust. Jammer dat ik het niet vroeger 

heb gedaan!”

Voor wie is  
bouwadvies?
Voor alle Oost-Vlamingen 
die willen bouwen of grondig 
renoveren. Neem je plannen of 
ideeën mee naar het advies! 
Ook je architect is welkom. 
Heb je eerder een korte 
vraag? Dan kun je gratis 
terecht bij het infoloket van 
het Steunpunt Duurzaam 
Wonen en Bouwen:
per e-mail naar
dubo@oost-vlaanderen.be
of op het nummer
09 267 78 07

Hoeveel kost 
bouwadvies?
Anderhalf uur bouwadvies 
voor maar 68 EUR. In veel 
gemeenten is het gratis! 
Kijk op de website of ook 
jouw gemeente gratis 
bouwadvies aanbiedt. 

Hoe maak ik  
een afspraak?
Surf naar  
www.bouwwijs.be/ 
bouwadvies-en-premies  
en vul digitaal je aanvraag in. 
De adviseurs nemen zo snel 
mogelijk contact met je op om 
een afspraak te maken. 

• kwalitatief en onafhankelijk
• persoonlijk en op maat, helder en duidelijk
• vervangt niet het werk van de architect (geen technische berekeningen of details)

“Mijn woning is klaar 
voor de toekomst” 

“Niet meer wakker liggen 
van energiekosten” 

bouwadvies?

rendeert

Wat is

“Gezond
gerenoveerd”



Bouw- of
verbouwplannen?

Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen 
Oost-Vlaanderen
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
tel. 09 267 78 07
dubo@oost-vlaanderen.be
www.bouwwijs.be
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Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen is een initiatief van de provincie Oost-Vlaanderen en Confederatie Bouw 
Oost-Vlaanderen, Bouwunie Oost-Vlaanderen, NAV, Eandis, Bond Beter Leefmilieu, Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, 
Woonwijzer Meetjesland en Erov, in samenwerking met MilieuAdviesWinkel en met steun van de Vlaamse Overheid.

Vraag advies bij


