Gewoon renoveren? Wie verstandig is, gaat vanaf nu BENOveren. BENOveren staat voor
‘beter renoveren’. Je woning energiezuiniger maken dus, klaar voor de toekomst en met alle
renovatiestappen in de meest logische volgorde.

Welke werken komen in aanmerking voor renovatiebegeleiding bij het
energiezuinig maken van je woning?
Basiswerken
dak- of zoldervloerisolatie
goed isolerende ramen (hoogrendementsbeglazing)
muurisolatie
vloerisolatie
verwarming: warmtepomp, condensatieketel
warm water: zonneboiler of warmtepompboiler
ventilatiesysteem

Wordt minstens een van bovenstaande basisingrepen uitgevoerd? Dan kun je ook
uitbreiden met:
zonnepanelen (wil je enkel zonnepanelen? dan kan je ook terecht via onze
samenaakoop zonnewijzer (/zonnewijzer-3))
waterbesparende maatregelen zoals bv. regenwaterput
groendak
SCHRIJF JE IN (/BEGELEIDING-VAN-EEN-BENOVATIECOACH-BIJ-ENERGIEZUINIGERENOVATIE-AANVRAAG)

Wat doet de BENOvatiecoach?
Plaatsbezoek: er wordt een energie audit van je huis gemaakt en je overloopt samen alle
vragen rond renovatie.
Opvolgingsgesprek: je ontvangt renovatieadvies op maat van je woning, een
stappenplan in de meest logische volgorde, een indicatie van de kostprijs, mogelijke

premies en energiewinst. Je beslist welke maatregelen je wilt uitvoeren.
De coach vraagt offertes, stelt in overleg aannemers aan en volgt de werken op.
Na de werken ontvang je een EPC attest van je woning.
Je krijgt hulp bij het aanvragen van premies en bij het vergelijken van energieprijzen
Je ontvangt extra tips om energie te sparen (/tips)

Wanneer kom je in aanmerking voor renovatiebegeleiding?
Je bent eigenaar van een woning of appartement* in Mechelen.
Je bent syndicus voor een appartementsgebouw* in Mechelen.
Je woning is gebouwd voor 2006.
Je hebt concrete plannen voor een energiezuinige renovatie, maar de werken zijn nog
niet gestart.
Werk je al samen met een architect? Vraag bij de opmaak van je plannen zeker naar
energiezuinige maatregelen of doe beroep op het gratis duurzaam planadvies
(/duurzaam-planadvies)
Heb je een EPC attest A of B? Proficiat! We kunnen je niet meer verder helpen.
* Appartementsgebouwen tot 6 wooneenheden.

Hoeveel kost het?
Helemaal niets, de volledige begeleiding wordt je aangeboden door Fluvius en Stad
Mechelen.
Bovendien bespaar je op je energiefactuur en ontvang je alle geldende premies.
In ruil vragen we om je buren op de hoogte te brengen van je plannen zodat er
maximaal collectief kan worden gerenoveerd en achteraf deel te nemen aan de
klantenbevraging.

Wat heb je nodig om je op te geven?
Je EAN nummer gas en elektriciteit, dit kan je terugvinden op je factuur.
Je EPC attest als je dat al hebt.

Waar kan ik terecht om me in te schrijven?
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Kom naar het energieloket (/energiepunt-mechelen-meer-informatie) in het huis van
de Mechelaar.
Kom naar de renovatiemobiel (/renovatiemobiel), je vindt hem op allerlei events in
wijken en dorpen.

Met steun van:

(https://www.mechelen.be/be-reel)

MECHELEN KLIMAATNEUTRAAL
Stadhuis
Grote Markt 21
2800 Mechelen
 015 29 24 16 (tel:015 29 24 16)
 klimaatneutraal@mechelen.be (mailto:klimaatneutraal@mechelen.be)
 https://klimaatneutraal.mechelen.be/ (https://klimaatneutraal.mechelen.be/)
Openingsuren
Vandaag open van 09:00 tot 16:00 (op afspraak)
Morgen open van 09:00 tot 16:00 (op afspraak)
Volg ons op


(http://www.facebook.com/mechelenklimaatneutraal/)
MEER INFO
Renovatiemobiel (/renovatiemobiel)
Begeleiding van een BENOvatiecoach bij energiezuinige renovatie: aanvraag
(/begeleiding-van-een-benovatiecoach-bij-energiezuinige-renovatie-aanvraag)



