Steunpunt

Duurzaam Wonen en Bouwen

Oudenaarde
renoveert!

Doe je mee?

Doe mee en
laat je renovatie
begeleiden
van a tot z
#klimaatgezond

Inschrijven doe je via
www.oudenaarde.be/
oudenaarderenoveert

Voor vragen rond dit project of vragen over
duurzaam (ver)bouwen kan je terecht bij het
Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen:
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

De adviseur neemt dan spoedig
met jou contact voor het advies
aan huis.

met steun van
Departement Omgeving
van de Vlaamse overheid

Waarom je woning nu renoveren?
voor een comfortabele woning, lekker warm in
de winter en ’s zomers heerlijk koel
voor minder energieverbruik, en een lagere
maandelijkse factuur

Oudenaarde
renoveert …
is een project van de stad Oudenaarde en het Steunpunt Duurzaam
Wonen en Bouwen van de Provincie Oost-Vlaanderen i.s.m. Fluvius.
Alle inwoners van Oudenaarde kunnen deelnemen. We begeleiden je
in alle stappen van jouw renovatie. Zonder verplichtingen, na iedere
stap beslis je zelf of je in dit traject verder wil.

voor een woning die meer waard is
en aangepast aan de toekomst
om minder CO2 uit te stoten en je woning
klimaatgezond te maken

HOE WERKT HET?

nu instappen geeft je bovendien de kans om
je gratis te laten adviseren en begeleiden,
waardoor je beroep kan doen op onze
deskundige ervaring en we je ontzorgen bij
heel wat praktische beslommeringen!

Een adviseur van het Steunpunt Duurzaam Wonen en
Bouwen geeft je gratis onafhankelijk renovatieadvies
aan huis. Welke ingrepen zijn het meest zinvol voor
jouw woning, en welke voer je best eerst uit, ook
rekening houdende met je budget?

START

OFFE RTE

€
RENOVEREN?
Doe het dan meteen goed en BENOveer!
BENOveren staat voor Beter Renoveren. 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
Een initiatief van de Vlaamse overheid.

STAP 2

PR EM IE

De BENOvatiebegeleider helpt je bij het opvragen
van offertes en de keuze voor de meest geschikte
aannemers en leveranciers.

STAP 3
De BENOvatiebegeleider helpt je bij de aanvraag van
premies of goedkope leningen en biedt gedurende de
werken een antwoord op je vragen.

EINDE!
Een comfortabele, energiezuinige en duurzame woning!

