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Doe je mee?
Inschrijven doe je door een mailtje te sturen naar  
dubo@oost-vlaanderen.be met vermelding van jouw  
naam, adres en telefoonnummer of bel naar 09 267 78 07.  
De adviseur neemt dan spoedig met jou contact.

Je kan inschrijven van 1 april tot 15 juni 2018 voor  
‘Zingem & Kruishoutem renoveren!’.

Voor vragen rond dit project of korte vragen over duurzaam bouwen en 
verbouwen kan je terecht bij het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen: 
dubo@oost-vlaanderen.be · 09 267 78 07 · www.bouwwijs.be
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Waarom je woning nu renoveren?
· Om comfortabeler te wonen in een woning waar het in  

de winter heerlijk warm is en in de zomer lekker koel.
· Om minder energie te verbruiken en een lagere factuur  

te bekomen.
· Zodat jouw woning klaar is voor de toekomst en in waarde 

nog kan toenemen.
· Om minder CO2 uit te stoten en jouw woning klimaat-

gezond te maken.

Renoveren?
Doe het dan meteen goed! 

BENOveer! 
Benoveren staat voor Beter Renoveren  dan we de laatste jaren al deden. Met hogere ambities op het vlak van energieprestaties en met de diverse renovatiestappen in de 
meest logische volgorde, krijg je een  

zo duurzaam mogelijke woning  
waarin je je hele leven kan  

blijven wonen.

Meer info: www.mijnbenovatie.be

‘Zingem & Kruishoutem renoveren!’ is een  
project van de gemeente Zingem en Kruishoutem,  
het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen van de 
 Provincie Oost-Vlaanderen en de Gezinsbond. Alle 
 inwoners van Zingem en Kruishoutem kunnen deelnemen. 
We begeleiden je in alle stappen van jouw renovatie-
werken zonder verplichtingen. Na iedere stap beslis je  
zelf of je in dit traject verder wil.

Hoe werkt ‘Zingem & Kruishoutem 
renoveren!’?
Start!

Een adviseur van het Steunpunt Duurzaam Wonen en 
Bouwen geeft je gratis onafhankelijk renovatieadvies  
aan huis voor een doordacht en logisch stappenplan.

Stap 2:
De energieconsulent van de Gezinsbond helpt je bij  
het opvragen van offertes en de keuze voor de meest 
geschikte aannemers en leveranciers.

Stap 3:
De energieconsulent helpt je bij de aanvraag van  premies 
of goedkope leningen en biedt, gedurende de werken, 
een antwoord op al je vragen. 

Einde!
Een comfortabele, energiezuinige en duurzame woning!


