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VRAAG JE  GRATIS  
RENOVATIE- 

BEGELEIDING  AAN!

Wil je warm en comfortabel wonen en heb 
je vragen over de aanpak? 

De experten van de Energiecentrale 
nemen je kopzorgen weg. Ze komen bij je 
langs voor vrijblijvend advies en begeleiding 
van je werken. 

Helemaal gratis voor elke Gentenaar. 
Nieuwsgierig? 

Maak een afspraak via Tibbe van de 
Energiecentrale. Stuur een mailtje  
via energiecentrale@stad.gent of bel 
naar 09 266 52 00. 

Je hoeft niet meteen een afspraak te ma-
ken. Ook met alle andere mogelijke vragen 
over energiezuinig wonen en renoveren 
helpt Tibbe je verder. Tot snel?  

Hallo, Energiecentrale!
 

Wij hebben grote ambi-
ties om van Gent een nog 
fijnere plek te maken om te 
wonen en te leven. Gent wil 
tegen 2050 een klimaatstad 
zijn, zonder negatieve impact 
op het klimaat. Het is vooral 
de CO2-uitstoot die ervoor 
zorgt dat ons klimaat veran-
dert. Het energieverbruik van 
de Gentse woningen zorgt 
voor ongeveer 25% van die 
CO2-uitstoot. Daalt je ener-
gieverbruik, dan daalt ook je 
impact op het klimaat.  Een 
energiezuinig huis zorgt er 
dus niet alleen voor dat 
jij beter woont met een be-
taalbare energiefactuur,
het brengt ons ook een stap 
dichter bij een echte klimaat-
stad. Heel wat Gentse wo-

ningen zijn nog niet helemaal 
up-to-date qua isolatie, ramen 
of energiezuinige verwarming. 
Omdat wij weten dat elke  
renovatie, hoe klein ook, hand 
in hand gaat met heel wat 
stress en kopzorgen, willen 
we je graag helpen waar je 
dat nodig hebt. Met gratis 
advies, gratis renovatiebe-
geleiding en energiepremies 
willen we het energiezuiniger 
maken van je huis zo makke-
lijk mogelijk maken. Je kunt 
voor dit alles terecht bij de 
Energiecentrale.

In dit éénmalig magazine  
laten we je graag zien hoe 
dat gaat. Bekijk met onze tips 
op pagina 14 wat het energie- 
zuiniger maken van jouw huis 

jou kan opbrengen. Bart, Ivo, 
Irène, Nora, Roland, Sofie en 
Arne zijn maar een aantal van 
de vele Gentenaars die hun 
woning al aanpakten met de  
hulp van de experten van de  
Energiecentrale. Lees hun 
verhaal vanaf pagina 6. Be-
nieuwd wat de renovatiebe-
geleider allemaal kan? Dieter 
en Hannelore vertellen het 
je zelf op pagina 4. Je merkt 
het: energiezuinig renoveren 
is besparen voor het leven.

Tot binnenkort bij de  
Energiecentrale? 

TINE HEYSE,
Schepen Milieu,  

Klimaat en Energie

BETER WONEN IN 
KLIMAATSTAD GENT

Beste Gentenaar,

www.energiecentrale.gent
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RENOVATIEBEGELEIDERS

Gelukkig kun je aankloppen bij de  
experten van de Energiecentrale. Dieter, 
Hannelore en hun collega’s onder- 
steunen je bij elke stap van je renovatie. 

Wanneer kan ik bij jullie terecht?
HANNELORE: “Zodra je met het idee 
loopt om te renoveren. Ons advies is 
gratis en vrijblijvend, je kunt er niets 
mis mee doen (lacht). We komen 
overdag, ’s avonds of zelfs op zaterdag 
langs, wanneer het jou het best schikt.”

Voor wie is deze begeleiding?
DIETER: “Elke Gentse huiseigenaar, 
huurder en verhuurder mag aanklop-
pen. Het is altijd interessant om ons 
langs te laten komen, ook als je denkt 
dat alles in orde is. We kunnen  
energietips geven of kijken of er nog 
iets verbeterd kan worden.” 
HANNELORE: “Ook appartements- 
bewoners kunnen we helpen. Dat 
weten veel mensen nog niet.”

Wat kan ik verwachten van  
renovatiebegeleiding?

HANNELORE: “We starten met een 
vrijblijvend advies. We bekijken welke 
ingrepen nodig zijn, in welke volgorde 
en met een voorstel van mogelijke 
materialen. We houden natuurlijk 
rekening met je beschikbare budget. 
Goed om weten is dat we compleet 
onafhankelijk werken. Het enige wat 
ons interesseert, is dat jij je huis zo 
energiezuinig mogelijk verbouwt.”

DIETER: “De ‘schil’ aanpakken is de eerste 
prioriteit: het dak isoleren, superisole-
rende ramen installeren. Daarna komt 
de verwarming aan de beurt: kies voor 
systeem met label A. We bekijken de 
situatie in jouw huis. Het heeft weinig 
zin om de verwarming aan te pakken als 
de warmte verdwijnt via het dak.”
HANNELORE: “Voor de meeste ener-

giezuinige ingrepen heb je 
geen architect nodig. Dan 
kan renovatiebegeleiding 
een grote steun zijn. Werk 
je met een architect voor 
je verbouwing, dan geven 
we enkel aanvullend ad-
vies, geen begeleiding.”

Ok, ik wil starten.  
Wat nu?
DIETER EN HANNELORE:  
“Samen met jou vragen we 
de offertes aan, gericht aan 
aannemers uit onze lijst. 
Vervolgens controleren 
we de offertes: staat alles 

erop, zijn de aangeboden materialen 
conform de normen van energiezuinig 
(ver)bouwen en voldoet het voorstel 
aan de energienormen van morgen? 
Mocht je vragen hebben over de aan-
pak van de aannemer, komen we ook 
tijdens de werken langs. We bekijken 
voor welke premies je in aanmerking 
komt en we helpen met de nodige do-
cumenten. Ook om een energielening 
aan te vragen kan je bij ons terecht.”

Dan toch plannen gemaakt om je gevel te renoveren? 
Een nieuw huis, maar nog heel wat opknapwerk?  
Of een verwarm ingsketel die dringend aan vervanging 
toe is? Vroeg of laat overweegt iedereen wel eens een 
renovatie. Maar waar eerst te beginnen, welke  
materialen te kiezen, en wat zijn de prijzen? 

EERSTE HULP BIJ  
ENERGIEZUINIG 
RENOVEREN

Is begeleiding op maat ook iets voor jouw renovatie?  
Aarzel niet en contacteer de Energiecentrale!  
Mail of bel naar energiecentrale@stad.gent of 09 266 52 00

D IETER 
“Elke Gentse 
huiseigenaar, 
huurder en ver-
huurder mag 
aankloppen.”

hannelore 
“Ons advies 
is gratis en 
vrijblijvend, je 
kunt er niets 
mis mee doen.” 
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IN DE PRAKTIJK

HET IS  
EINDELIJK  
WARM  
IN ONZE 
BADKAMER”

“

Buren pakken 
collectief gevel aan

Gentenaars kunnen ondertussen al  
langer dan een jaar een beroep doen  
op de experten van de Energiecentrale.  
Wat vinden ze van de begeleiding?  
We vroegen het hen zelf.

“We wonen al  
53 jaar in de 
Muilaardstraat!”
ROLAND (74) & 
NORA (73)

“We zouden zelf al die uren 
werk van de experten er niet 
in gestoken hebben.”
BART (40)

“Binnen is het stiller 
dankzij de isolatie.”
IVO (48)

S A V E  F O R  L I F E
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IN DE PRAKTIJK

O nze eerste stop 
is in de Muilaard-
straat in de wijk 
Nieuw Gent. Daar 
pakten enkele 
buren onder impuls 
van de Energie- 
centrale collectief 

hun gevels aan. Ivo: “Buurvrouw Lore 
heeft ons in contact gebracht met de 
experten van de Energiecentrale. Op 
haar beurt heeft zij een aantal buren 
aangesproken of ze geïnteresseerd 
waren om te komen luisteren.” Bart: 
“Lore en ik liepen al langer rond met 
het idee om samen de gevel aan te 
pakken. We hadden wel al wat opge-
zocht over spouwmuurisolatie, maar 
zaten nog met veel vragen: is dat wel 
een goede oplossing, is het mogelijk 
bij onze gevels, is dat niet ongezond? 
De experten legden ons toen hun 
manier van werken uit en overliepen 
met ons de mogelijkheden. Op een 
heel objectieve manier. Ze gaven ook 
al mee dat een onderzoek van onze 
gevels nodig was om te zien wat kon.” 
Ivo: “In het voorjaar van 2015 kwa-
men we samen met de buren voor 
een woordje uitleg van de experten. 
Heel positief vond ik dat ze meteen 
meegaven dat hun advies vrijblijvend 
was. Wie geïnteresseerd was kon 

instappen, was je niet overtuigd, geen 
probleem. Dat vond ik wel belangijk. 
Het is toch een serieuze ingreep, 
dan is het fijn dat je de tijd krijgt om 
erover na te denken.”

Vervolgens was het aan de buren 
om te kijken of er nog meer mensen 
geïnteresseerd waren om in te stap-
pen. Want naast de kostenloze bege-
leiding leverde een ‘groepsaankoop’ 
ook financiële voordelen op. Bart: “De 

meeste woningen in 
de straat zijn rijhui-
zen. Dat betekent per 
woning een beperkt 
aantal vierkante meter 
om te isoleren. Als 
we dit individueel 
aanpakken, dan rekent 
de aannemer sowieso 
een hoge vaste kost 
aan. Door de vierkante 

meters op te tellen, viel die individuele 
forfait weg. Bovendien kregen we 
ook een korting van 2% op de prijs, 
en dan mogen we de premies niet 
vergeten. Ook voor de aannemer was 
het interessant om een goede prijs 
aan te bieden, want zo kon hij in één 
klap verschillende werken uitvoeren in 
dezelfde straat.”

Nadat de buren wisten wie allemaal 
wilde meedoen, konden de onder-
zoeken aan de gevels beginnen. Zo 
konden de aannemers bepalen of het 
technisch mogelijk was om de gevel te 
isoleren. De aannemers die kwamen 
kijken, werden voorgesteld door 
de experten. Ivo: “Ze hebben eerst 
gevraagd of we aannemers kenden, 

en bij nog een paar andere buren. Van 
de tien geïnteresseerden werden uit-
eindelijk bij vijf buren de spouwmuren 
geïsoleerd. Dat ging heel vlot en op de 
geplande dag. Ivo: “Bij ons kon enkel de 
voorgevel aangepakt worden. Op twee 
uur was het gebeurd!” Bij Roland en 
Nora, waar drie gevels onder handen 
werden gepakt, duurde het een dag. 

Tijdens de werken kwamen de 
experten niet langs, maar dat had 
wel gekund. Bart: “Als er problemen 
zouden geweest zijn, dan waren ze 
standby. Dat stelde ons toch gerust.” 

VAN PREMIES NAAR  
RENOVATIEBEGELEIDING
Onze volgende stop is Wondel-
gem, in de bel-étagewoning van 
Sofie (36) en Arne (38). 
Ze kochten de woning in 2015,  

quasi instapklaar. Sofie: “De leefruimtes 
waren helemaal in orde, ook op het 
vlak van energiezuinige ingrepen. 
Wat we wel nog onder handen  
moesten en moeten nemen was het 
dak, een groot en klein raam beneden 
in enkel glas, en de oude stookolie-
ketel. We hadden daarvoor budget 
opzijgezet.” Per toeval ontdekten ze 
dat ze voor hun renovaties gratis een 
beroep konden doen op de experts 

van de Energiecentrale. 
Sofie: “Ik stuurde een mail-
tje en daarna kwamen ze 
langs om te kijken hoe en 
in welke volgorde we onze 
geplande ingrepen konden 
aanpakken. Een duurzame 

maar dat was niet het geval. Dan heeft 
de Energiecentrale enkele aannemers 
gecontacteerd voor het technisch 
onderzoek. Na het onderzoek hebben 
de aannemers een offerte opgesteld, 
die de experten met ons hebben be-
sproken. Er werden ook verschillende 
materialen voorgesteld, uiteindelijk 
hebben we allemaal gekozen voor 
hetzelfde materiaal.” Buurvrouw 
Nora pikt hier op in: “Het was niet de 
goedkoopste optie, maar ze leek ons 
de beste.” 

Na het onderzoek bleek dat niet 
elke gevel kon worden geïsoleerd via 
de spouw. Dat was het geval bij Bart  

IVO 
“Heel positief 
vond ik dat ze 
meteen mee- 
gaven dat hun  
advies vrijblij-
vend was.”

SOF IE 
“Die onder- 
steuning bij de 
offertes was 
voor mij de 
grootste hulp.”
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IN DE PRAKTIJK

te staat. Toen Irène een artikel las 
over goedkope isolatie, belde ze naar 
haar contactpersoon bij het OCMW 
voor een woordje uitleg. “Vervolgens 
is Laurent komen kijken. Hij zei dat 
het dak er veel te slecht aan toe was 
en dat ik om te kunnen isoleren een 

nieuw dak moest laten plaats-
ten. Dat ging veel geld kosten, 
natuurlijk. Daar moest ik toch 
even over nadenken. Laurent 
heeft me dan geholpen bij het 
aanvragen, opsturen, controle-
ren en laten aanpassen van de 
offertes. Zonder hem zou ik dat 
niet gebolwerkt hebben. Hij is 
een paar keer geweest, onder 
andere om alles te bespreken 
met de aannemers. Ook tijdens 
de werken is hij eens komen 

kijken of ze wel voldoende dikke iso-
latie staken.” Uiteindelijk besliste Irène 
om haar dak te laten vernieuwen. “Ik 
had schrik dat een zware storm mijn 
dak eraf zou blazen. Omdat ik hier 
nog lang wil wonen, heb ik beslist 
om het te doen. Ook al hoor ik soms 
reacties van ‘dat gij dat nog laat doen 
op uw leeftijd’ (lacht). Mijn zoon kan 
er nog van profiteren als hij hier later 
wil wonen.” Ze koos voor voldoende 
dikke isolatie. “Zo kon ik een deel van 
mijn investering terug krijgen. Laurent 
heeft mij daarbij geholpen door alle 
nodige documenten in te vullen en op 
te sturen. Ja, ik heb veel gehad aan 
Laurent.”

oplossing is zeker belangrijk, maar 
voor ons lag de focus op een goede 
prijs-kwaliteitverhouding.” 

“Vervolgens hielpen ze ons met 
het aanvragen van de offertes en de 
keuze van aannemers. Toen we de 
offertes kregen, controleerden ze of 
ze volledig waren en of ze ten minste 

aan de mini-
mumvereisten 
beantwoordden 
om in aanmer-
king te komen 
voor premies of 
subsidies. Die 
ondersteuning 
bij de offertes 
was voor mij de 
grootste hulp. 
Zo ontbraken er 
soms belangrijke 
elementen in 
een offerte, zoals 

het luchtdicht maken van de ramen. 
Daar zouden wij nooit zelf op gelet 
hebben, we zouden in de eerste plaats 
afgegaan zijn op de prijs.”

Een daling in de energiefactuur is 
meegenomen, maar niet het belang-
rijkste. Arne: “Het raam dat beneden 
is vervangen, zit in een ruimte die we 

toch niet veel gebruiken. We wilden 
vooral de kwaliteit van onze woning 
verhogen.”  

Hun vooropgestelde budget 
voor een nieuwe verwarmingsketel 
ging onvoorzien op aan een nieuw 
onderdak. “De experten hebben ons 
wel verzekerd dat we daar van de 
aannemer een heel scherpe prijs voor 
hebben gekregen, een geruststel-
ling. We moeten nu eerst nog wat 
sparen vooraleer we de ketel kunnen 
plaatsen.”

De aannemers hielden zich aan 
de afgesproken timings. Sofie: “Die 
werken aan het dak hebben maar vijf 
dagen geduurd, terwijl hetzelfde bij 
vrienden drie maanden in beslag heeft 
genomen."

“IK WIL HIER NOG LANG  
BLIJVEN WONEN”
De laatste stop is in Gentbrugge, 
bij Irène Brion (82). Zij liet haar 
hele dak vernieuwen en tegelijk 
isoleren. 
Irène: “Ik woon hier nu dertig jaar, 

sinds ’85. Toen we hier kwamen wo-
nen hebben we veel verbouwd. Maar 
sinds mijn man is overleden een paar 
jaar geleden is er niets meer gebeurd. 
Ik ben dus heel blij met de hulp die ik 
van Laurent van de Energiecentrale 
heb gekregen.” Haar dak was in slech-

Vraag ook gratis advies en begeleiding!  
Aarzel niet en contacteer de Energiecentrale!  
Mail of bel naar energiecentrale@stad.gent of 09 266 52 00

sOF IE 
“De werken 
aan het dak 
hebben maar 
vijf dagen 
geduurd, 
terwijl het bij 
vrienden drie 
maanden in 
beslag heeft 
genomen."

I Rène 
“Ook tijdens 
de werken is 
Laurent eens 
komen kijken 
of ze wel 
voldoende 
dikke isolatie 
staken.”
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PREMIES: WAAROP HEB JIJ RECHT?ENERGIEZUINIG RENOVEREN

S A V E  F O R  L I F E14

TIP 2 
SUPERISOLEREND 

GLAS

15% van de warmte in je 
huis ontsnapt langs ramen 
en deuren. Comfort en 
energiezuinig gaan samen. 
Je huis voelt meteen veel 
aangenamer aan.
Besparing: gemiddeld  
190 euro per jaar  

TIP  
GOEDE 

DAKISOLATIE

Via het dak gaat tot 30% 
warmte verloren. Isoleer 
meteen voldoende, zo zit 
je goed voor de toekomst. 
Hoe beter je isoleert, hoe 
meer Stad Gent bijpast. 
Besparing: gemiddeld  
280 euro per jaar

 
TIP 3  

ENERGIEZUINIGE  
VERWARMING

Ook een efficiënt ver-
warmingssysteem is een 
basiselement van een 
energiezuinige woning.  
Besparing: gemiddeld  
150 euro per jaar

3 gouden beleggingstips
Wie energiezuinig renoveert, houdt deze 

must-haves beter in het achterhoofd. 

DOE DE CHECK!
Ontdek in enkele muisklikken hoe energiezuinig je huis is  

en wat beter kan. Download het stappenplan op  
www.klimaatstad.gent/checkjehuis en bereken je winst.

Energiezuinig renoveren is en blijft een topprioriteit voor Gent. 
Goed wonen is ook een betaalbare energiefactuur. Daarom  
blijft Stad Gent investeren in energiepremies. Het totale  
premiebedrag is afhankelijk van je inkomen. 

Voor welke premies 
kom ik in aanmerking?

Een volledig overzicht vind je op 
www.klimaatstad.gent/energiepremies  

Via deze link vraag je  
ook je energiepremie aan!

1
PREMIES

BIJ STAD GENT
 
Je kunt premies krijgen voor:
• dak-, gevel-, vloerisolatie 
• isolerende ramen 
• een warmtepomp(boiler)
• vloerverwarming 
• zonneboiler 
• (hybride) condensatieketel  

Voorwaarden en premiebedragen op  
klimaatstad.gent/energiepremies 

3
ENERGIELENING

Voor energiezuinige renovaties kun 
je een goedkope lening krijgen: de 
Vlaamse Energielening. Je kunt tot 
10.000 euro lenen aan 2% of 0%. Zo 
kun je nu al werk maken van je ener-
giezuinige renovatie. Ook hiervoor 
kun je terecht bij de Energiecentrale.

2
OVERIGE
PREMIES

Wellicht kom je met je bouw- of  
verbouwingswerken ook in aanmer-
king voor één van deze premies:
• Premies van Eandis voor  

dak- en gevelisolatie, hoog- 
rendementsglas, warmtepompen, 
of zonneboilers.

• Belastingvermindering voor  
dakisolatie van het Vlaams Gewest.

• Vlaamse renovatiepremies van  
toepassing bij een grote verbouwing. 

• Vlaamse Verbeterings- en  
aanpassingspremie. 

€

€
€

€

€
€
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Heb je concrete of kleine vragen over premies of energielening? 
Aarzel niet en contacteer de Energiecentrale!  
Mail of bel naar energiecentrale@stad.gent of 09 266 52 00



www.energiecentrale.gent
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