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Opsturen  

 

Persoonlijk afgeven 

 

Meer info 

t.a.v. de Energiecentrale 

Botermarkt 1 

9000 Gent 

De Energiecentrale 

Woodrow Wilsonplein 1 

9000 Gent 

maandag, dinsdag, vrijdag: van 9 

tot 12.30 en van 14 tot 16 uur 

woensdag: van 9 tot 12.30 en van 

14 tot 16 uur 

dinsdag, enkel op afspraak, van 

16.30 tot 19 uur 

 

tel.: 09 266 52 00 

energiecentrale@stad.gent 

 

 

 Belangrijke informatie voor de invuller 
 

  Dit formulier is geldig sinds 28 juni 2019 

Waarvoor dient dit formulier? 

Met dit formulier laat je weten dat je opgenomen wilt worden in de lijst van kandidaat-aannemers 
voor Gentenaars die in begeleiding zijn bij de Energiecentrale of ‘Gent knapt op’. 
 

 

1. Werk je ook aan appartementen?  

 ☐ nee.  

 ☐ ja. Geef aan tot welke verdieping je maximaal werken uitvoert:       verdiepingen. 
 

2. Vink de juiste keuze aan.  

 ☐ ik ben kandidaat voor opname in de aannemerslijst als totaalaannemer. Ga naar vraag 4 

 ☐ ik ben kandidaat voor opname in de aannemerslijst voor specifieke werken. Vul ook vraag 3 aan 

  

 Gegevens over de werken 

U kunt dit formulier ook 
online invullen. 

 

Aanvraag opname in lijst 
van kandidaat-aannemers 
 

mailto:energiecentrale@stad.gent
http://www.stad.gent/
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3. Geef aan voor welke specifieke werken je op de aannemerslijst wil opgenomen worden. 

☐ Structurele werken 

 ☐ sloopwerken 

 ☐ funderings- en rioleringswerken (incl. regenwaterput, septiek, …) 

 ☐ ruwbouwwerken (metselwerk, chape, werken aan dragende en structurele elementen) 

 ☐ de behandeling van muren tegen opstijgend vocht, zwammen of insecten 

☐ Dakwerken 

 ☐ afbraak en vernieuwing dakstructuur hellend dak 

 ☐ afbraak en vernieuwing dakstructuur plat dak 

 ☐ dakisolatie en dampscherm 

 ☐ dakvlakramen, koepels, lichtstraten 

 ☐ groendaken 

 ☐ regenwaterafvoer, dakranden, aansluitingen 

☐ Gevelwerken 

 ☐ gevelisolatie en gevelwerking (cementering, crepi, voorzet) 

 ☐ spouwmuurisolatie 

 ☐ groengevels 

☐ Buitenschrijnwerk 

 ☐ vernieuwing ramen 

 ☐ vervanging glas in bestaand profiel 

☐ Technieken 

 ☐ elektriciteit 

 ☐ ventilatie 

 ☐ verwarming, ketel en warmteverdeling 

 ☐ vloer/wandverwarming 

 ☐ opwekking sanitair warm water 

 ☐ sanitaire leidingen 

 ☐ regenwaterrecuperatie 

 ☐ zonnepanelen 

 ☐ warmtepomp - warmtepompboiler 

 ☐ zonneboiler 
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Geef aan voor welke specifieke werken je op de aannemerslijst wil opgenomen worden. 
Vervolg vraag 3. 

☐ Afwerking 

 ☐ binnenschrijnwerk 

 ☐ trappen 

 ☐ binnenwanden, binnenafwerking, gipskarton 

 ☐ pleisterwerken 

 ☐ tegelwerken: wand en vloer 

 ☐ vloeren: andere 

 ☐ vloerisolatie 

 ☐ keukenafwerking 

 ☐ badkamerafwerking 

 ☐ zolderinrichting 

 

4. Vul de gegevens van je bedrijf in. 

| Indien van toepassing 

ǀ Voorbeeld: 0123.456.789 

 
 

 

 
 
 
 
 

 Contactgegevens 

 naam bedrijf:         

 website:        

 straat en huisnummer/bus       

 postcode en gemeente:       

 ondernemingsnummer       

 voornaam contactpersoon:       

 achternaam contactpersoon:        

 telefoon of gsm:        

 e-mailadres :        
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5. Kruis onderstaande verklaringen aan. 

☐ Ik heb alle gegevens volledig en correct ingevuld. 

☐ De Stad Gent mag me verder op de hoogte houden over nieuwe initiatieven. 

 
Datum: 
 

       /       /      
 

 
Met respect voor uw privacy. 
De Stad Gent behandelt de persoonsgegevens die je invult met respect voor je privacy. We volgen hiervoor de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming.  
Waarvoor, met wie en hoe lang? 
Als je de gegevens verzendt, geef je ons toestemming om ze te gebruiken voor het behandelen van je aanvraag opname in 
de lijst kandidaat-aannemers Energiecentrale of ‘Gent knapt op’. 
Je persoonsgegevens worden gedeeld met de Dienst Wonen, de Energiecentrale (vzw REGent) en hun onderaannemers (vzw 
Domus Mundi&GMF/de Milieuadvieswinkel) en de mensen die in begeleiding zijn bij hen. 
We bewaren je persoonsgegevens zolang de aannemerslijst gebruikt wordt. 
Uw rechten. 
Je hebt altijd het recht om je gegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen. In sommige gevallen kun je ook je 
gegevens laten wissen. Wil je je beroepen op deze rechten? Dat kan via het contactformulier op de privacypagina op 
www.stad.gent.  
Vermoed je dat iemand je persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt? Meld het ons via privacy@stad.gent. Je hebt ook het 
recht om klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.  
Meer informatie over je rechten en privacy vind je op de privacypagina op www.stad.gent.  

 

 
Binnenkort kan je gecontacteerd worden door onze renovatiebegeleiders voor Gentenaars die in 
begeleiding zijn bij de Energiecentrale of ‘Gent knapt op’. 
We bezorgen je spoedig ook nog offertesjablonen en bijkomende informatie. 
 
De belangrijkste afspraken nog eens op een rijtje 

- Stuur je offerte binnen de maand naar de klant en de renovatiebegeleider. 
Lukt dit niet: meld dit onmiddellijk na ontvangst van de offerteaanvraag. Zo verliest onze 
klant geen tijd bij de zoektocht naar een andere aannemer. 
Indien het een langere tijd te druk is, kan je vragen om je (tijdelijk) uit onze lijst te schrappen. 

- Maak je offertes en facturen gedetailleerd op. Zo verliezen we beiden geen tijd door 
administratieve aanpassingen.   

- Aarzel niet de renovatiebegeleider die de offertevraag stuurde te contacteren bij vragen, 
twijfels, alternatieve uitvoeringen of problemen tijdens de uitvoering. 

 
Je kan alles steeds nalezen op de website (stad.gent/aannemers) 

 
(einde formulier) 

 

 Bevestiging 

 Hoe gaat het nu verder met dit formulier? 

mailto:privacy@stad.gent
http://www.stad.gent/

