Dim je energiekosten,
ga langs bij
jouw Energiehuis.

WAAR VIND IK MIJN ENERGIEHUIS IN OOST-VLAANDEREN?
ÎÎ Energiehuis Zuid-Oost-Vlaanderen
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Vanaf voorjaar 2020 voorziet het Energiehuis in alle Zuid-OostVlaamse gemeenten een zitdag waar je terecht kan met al je
vragen in verband met energiebesparing en renovatiewerken, voor
begeleiding en ondersteuning bij renovatiewerken en het aanvragen van een energielening.

ÎÎ Gratis huisbezoek
Wanneer je nog niet beschikt over dakisolatie, hoogrendementsglas of een efficiënte verwarmingsketel, kan iemand van het
Energiehuis ook bij jou langskomen. Tijdens dit bezoek worden
alle meetgegevens verzameld die nodig zijn voor het uitvoeren van
deze werken. Daarna krijg je gratis begeleiding bij de uitvoering
van de werken en het aanvragen van premies nadien. Opgelet: dit
plaatsbezoek is enkel mogelijk op voorwaarde dat er reeds een
energiescan werd uitgevoerd door een energiesnoeiersbedrijf.

Voor de meest recente contactgegevens, surf naar www.mijnenergiehuis.be

Verantwoordelijke Uitgever: Luc Peeters, administrateur-generaal, Vlaams Energieagentschap

SOLVA | Streekoverleg
Contactpersoon: Pavol Orlicky
053 64 65 28, energiehuis@so-lva.be, www.so-lva.be/energiehuis
Enkel op afspraak (eventueel ook mogelijk in de gemeente)

mijnenergiehuis.be

HIERVOOR KAN JE BIJ
HET ENERGIEHUIS TERECHT

HET ENERGIEHUIS:
INFO EN ADVIES OVER ENERGIE
BESPAREN BIJ JOUW THUIS
Wil je je energiefactuur verlagen?
Of staan er renovatiewerken op de planning?
Bij het Energiehuis in jouw gemeente krijg je een
antwoord op al je vragen rond energie(besparing).

Het Energiehuis is een initiatief van de

Je krijgt er antwoord op vragen zoals:

Vlaamse overheid, dat je wegwijs maakt in

•

de verschillende (steun)maatregelen voor
energie-investeringen en renovatiewerken.

•

ZIJ KREGEN
AL HULP VAN
HET ENERGIEHUIS

DOORVERWIJZING VOOR
GESPECIALISEERD ADVIES

Het Energiehuis helpt je om je energie-

Om je energievragen zo nauwkeurig

besparingsplannen uit te voeren. Reken

mogelijk te beantwoorden, verwijzen

energie(besparing).

Het Energiehuis wijst je de weg met

op begeleiding en ondersteuning zoals:

de Energiehuizen je in sommige gevallen

heldere informatie over diensten en

• Tips en advies bij jouw renovatie
• Offertes aanvragen bij aannemers en

door naar gespecialiseerde diensten.

Behoor je tot een bepaalde sociale doelgroep?

maatregelen zoals:

Dan ga je er ook langs voor een energielening aan 0%:

•
•
•
•
•

•
•
•

Leen maximaal 15.000 euro zonder er rente op te betalen.
Spreid je lening over 10 jaar.
Gebruik het geld voor energiebesparende investeringen in
ÎÎ Dak- of zoldervloerisolatie

Welke maatregelen zijn er nodig om

ÎÎ Hoogrendementsbeglazing

TIM VANWALLEGHEM

BEGELEIDING
EN ONDERSTEUNING

en verlaag je je energiefactuur?

het vlak van energiegebruik?

“We zitten al jaren bij dezelfde energieleverancier. Nu we ook zonnepanelen willen plaatsen,
gaan we samen met het Energiehuis uitzoeken welke leverancier het voordeligst is.
Kunnen we meteen navragen wat die digitale meter juist is.”

ANTWOORD
OP JE VRAGEN
Hoe maak je je huis energiezuiniger

jouw huis:

kom ik in aanmerking?

3

informatie, advies en begeleiding bij al je vragen over

Hoe goed scoort mijn woning op

Voor welke steunmaatregelen

2

Vlaanderen telt 19 Energiehuizen. Je gaat er langs voor

mijn energieverbruik te doen dalen?

•

1

ÎÎ Muur- of vloerisolatie
Op www.mijnenergiehuis.be vind je
alle toepassingen en voorwaarden.

ÎÎ Zonnepanelen

Energiepremies
Energieleningen
BENOveren (beter renoveren)

•
•

betrouwbare en onafhankelijke

Ondersteuning bij premieaanvraag

partnerorganisaties.

Gegevens interpreteren:

Woningpas

ÎÎ Zonnekaart

Nieuwe Energieprestatiecertificaat

ÎÎ Energieprestatiecertificaat (EPC)

(EPC)

•
•

Digitale meter
…

Zij werken daarvoor samen met

ze vergelijken

ÎÎ Resultaten van een energiescan

•

Energieleveranciers vergelijken om de
beste prijs of formule te vinden en
hulp bij een overstap.

ÎÎ …

“We starten binnenkort met de renovatie van ons nieuwe huis. Alleen roepen die werken
veel vragen op. Waarop moeten we letten? Zijn bepaalde aanpassingen verplicht? En komen
we in aanmerking voor een lening of een premie? Het is geruststellend dat we bij
het Energiehuis terechtkonden en niet alles zelf hoefden uit te zoeken.”
DANIRA VERMEULEN

“We wilden ons huis al jaren renoveren, maar hadden daar altijd te weinig budget voor.
Daarom staken we onlangs ons licht op bij het Energiehuis. Blijkbaar komen we in aanmerking
voor een renteloze energielening. Kunnen we eindelijk ons huis energiezuiniger maken.”
MYRIAM THYS

