Steunpunt

Duurzaam Wonen en Bouwen

Is je woning
klaar voor
de toekomst?
Onze renovatieadviseur
komt aan huis
#klimaatgezond

www.bouwwijs.be

Waarom nu je woning renoveren?

voor een comfortabele woning, lekker warm in
de winter en ’s zomers heerlijk koel
voor minder energieverbruik en een lagere
maandelijkse factuur
voor een woning die meer waard is en
aangepast aan de toekomst
zo stoot je woning minder CO2 uit en werk je
mee aan een beter klimaat

Hoe werkt het?
Een adviseur van het Steunpunt Duurzaam
Wonen en Bouwen geeft je onafhankelijk
renovatieadvies aan huis. Welke
ingrepen zijn zinvol voor jouw woning?
In welke volgorde? Past dit plan van
aanpak in jouw budget?

Hoe pakken we het aan?
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Volgens een concreet stappenplan adviseert de
renovatieadviseur oplossingen op zowel korte als
lange termijn. Samen met jou stelt hij een lijst van
prioriteiten op: zaken die onmiddellijk aangepakt
dienen te worden. Hierbij denkt de adviseur meteen aan
ingrepen voor morgen. Je wilt dit jaar je dak isoleren en
pas later je gevel? Dat is zeker mogelijk.
Verder mag je rekenen op een uitgebreid pakket van
technische adviezen. Hoe kan je vakkundig isoleren
en tegelijk voldoende ventileren? Welke duurzame
materialen kan je gebruiken die passen binnen jouw
budget? Ben je voorbereid op de bouwnormen van
morgen? Kortom, op elke vraag mag je een helder en
bruikbaar antwoord verwachten.
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Nadien krijg je een uitgebreid verslag op maat,
waarmee je daadwerkelijk aan de slag kan. Een
handig document om telkens naar terug te grijpen,
bij gesprekken met leveranciers en aannemers of
mogelijks een architect.

VOOR WIE?
Kom jij in aanmerking voor het renovatieadvies aan huis?
Woon je in Oost-Vlaanderen en wil je verbouwen? Dan mag niets jou
tegenhouden om een beroep te doen op onze renovatieadviseur.
Dit advies aan huis is in nagenoeg alle 60 gemeenten gratis.

Hoe inschrijven?
Via de website www.bouwwijs.be/renovatieadvies.
Ga je voor nieuwbouw?
Dan geven we je graag advies tijdens een persoonlijk
gesprek. Dat kan op kantoor of via digitale weg.
Meer info en inschrijven op:
www.bouwwijs.be/bouwadvies.

Stel je vraag via:
www.bouwwijs.be/bouwadvies-en-premies/infoloket
of bel naar 09 267 78 07

dubo@oost-vlaanderen.be
09 267 78 07
www.bouwwijs.be

v.u.: Riet Gillis, Gedeputeerde bevoegd voor klimaat, p.a. Gouvernementstraat 1, 9000 Gent

Vragen?
Ook voor specifieke vragen rond duurzaam bouwen en
wonen kan je terecht bij het steunpunt.

