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DE ENERGIEPRESTATIE VAN UW WONING 
VERBETEREN
 

 
De prioriteiten
• Zorg allereerst voor een goede isolatie van uw woning om zoveel mogelijk te voorkomen dat de 

geproduceerde warmte ontsnapt.
• Installeer vervolgens een efficiënte technische uitrusting, en vergeet de ventilatie niet.
• Investeer tenslotte in hernieuwbare energie.

Informeer u tegelijk over welke dagelijkse handelingen en eenvoudige ingrepen u gemakkelijk kan doen 
om uw energierekening te verlagen.

Voor meer informatie, ontdek de “35 handelingen om energie te besparen” van écoconso op de website van 
Homegrade.

Voordat u met de renovatiewerken begint, kunt u het behoud van klein bouwkundig erfgoed bevorderen 
en aan de circulaire economie denken door na te gaan welke elementen in goede staat verkeren en welke 
elementen erfgoedwaarde hebben.

Voor meer informatie, ontdek onze brochure “Renoveren: herstellen, hergebruiken en recycleren” en al onze 
erfgoedbrochures over hoe u bouwkundige erfgoedelementen kunt onderhouden.

Om uw investering zo goed mogelijk te laten renderen en uw energierekening te verlagen, moeten de 
werkzaamheden in een bepaalde prioriteitsvolgorde worden gepland.

Het hellend dak 
isoleren

Zonnepanelen 
plaatsen

De vensterramen 
vervangen

Het oude 
schrijnwerk 
restaureren

Een ventilatiesysteem 
installeren

De zoldervloer isoleren

Uw verwarmingssysteem 
verbeteren

Het plat dak isoleren

De vloer of het 
plafond van de 
kelder/garage 
isoleren

Een regenwatertank 
plaatsen

Gevels isoleren via de 
buitenzijde

Een groendak aanleggen
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Klik op het type renovatie/werk waarin u geïnteresseerd bent en bekijk de bijbehorende brochure van 
Homegrade.
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Goed om te weten
• Ga na over welk budget u beschikt.
• ����Er�is�steun�beschikbaar�om�u�te�helpen�uw�werkzaamheden�te�financieren:�Renolution-premies en 

ECORENO-krediet. 

Voor meer info, bekijk onze infofiches over de Renolution-premies die op de website van Homegrade 
beschikbaar zijn. 

Meer info over de Renolution-premies: renolution.brussels
Meer info over het ECORENO-krediet: fonds.brussels 

• Controleer de technische en administratieve voorwaarden waaraan moet worden voldaan om deze steun te 
verkrijgen.

• Maak zo nodig een simulatie van het premiebedrag dat u zou kunnen ontvangen.
Simuleer het bedrag van uw premies: irisbox.irisnet.be
• Informeer naar de stedenbouwkundige voorschriften bij de stedenbouwkundige dienst van de gemeente en 

controleer of er een vergunning nodig is.
• Vraag bij voorkeur 3 offertes aan bij aannemers, zodat u ze kan vergelijken. Ga na of ze voldoende 
gedetailleerd�zijn�en�of�ze�de�technische�specificaties�vermelden�die�voor�de�premies�vereist�zijn.

Voor meer informatie, ontdek onze brochure “Hoe uw werf beheren?” op de website van Homegrade.

Hulp nodig? Homegrade geeft gratis advies.

www.homegrade.brussels

Publicaties
www.homegrade.brussels

Facebook
@homegrade.brussels

Beroepen van het architecturaal
patrimonium
www.beroepenvanheterfgoed.brussels

Gratis infoloket:

   Queteletplein 7 
1210 Brussel 
van dinsdag tot vrijdag van 10u tot 17u
zaterdag (behalve tijdens de schoolvakanties)
van 14u tot 17u

Telefonische dienstverlening:

  1810 van dinsdag tot vrijdag 
van 10u tot 12u en van 14u tot 16u

RENOVATIEENERGIE ERFGOEDHUISVESTING AKOESTIEK STEDENBOUW DUURZAME 
GEBOUWEN
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