
Wie verbouwt met De Energiecentrale, die 
bespaart – tijd, zorgen, energie en kosten.  
Tijd, dankzij je gratis renovatiecoach. Zorgen, 
dankzij diezelfde renovatiecoach. Energie, door 
de renovatie zelf. En kosten, straks door je lagere 
energieverbruik en nu al dankzij je Gentse  
Energielening en tal van energiepremies.

Gentenaars met verbouwingsplannen kunnen bij ons 
lenen tegen een extra voordelig tarief*, soms zelfs renteloos. 
Spreid je investering in de tijd en krijg een deel ervan zo 
goed als onmiddellijk terugbetaald in de vorm van één of 
meer energiepremies.

Ontdek alvast hoe(veel) jij voordelig kan lenen en kijk voor 
welke premies je in aanmerking komt. 

*LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD.

www.energiecentrale.gent VOOR BETER 
WONEN IN GENT!

Slim
 renoveren? 

Da’s besparen.



De Energiecentrale is het Gents adviespunt voor energie- 
zuinig wonen en renoveren. Elke Gentenaar mag ons gratis 
inschakelen voor renovatieadvies aan huis, stapsgewijze 

renovatiebegeleiding en inzicht in alle mogelijke renovatie- 
leningen en -premies. Stel al je kleine en grotere renovatie- 

vragen via www.energiecentrale.gent

Je verbouwing financieren met  
een voordelige lening*?

Ja Nee
Was je al eigenaar van de woning vóór 1 januari 2021?

Ja 
Gaat het om een energiezuinige verbouwing?

Nee 

Ja 
Heb je de woning gekocht?

Ja 
Combineer je woonkrediet bij 
de bank met een renteloos 

renovatiekrediet

Ja 
Bedraagt het gemeenschappelijk 
belastbaar inkomen van jou en 

je gezin minder dan € 31.870 
(+ € 1.660 p.p. ten laste)?

Zie myminfin.com

Geen idee 
Raadpleeg je renovatiecoach

over de ingrepen en materialen

Ja 
Renoveer je binnen de 5 jaar 

naar minstens score

Geen idee
Vraag een haalbaar stappenplan 

aan je renovatiecoach

Nee
Geschonken/geërfd 

Energielening+  
Leen renteloos tot € 60.000

(max. 20 jaar)

Kijk meteen voor 
welke premies je in 
aanmerking komt

De Gentse  
Energielening

Nee 
Heeft je woning een energielabel van 

Zie woningpas.vlaanderen.be of  
(ter indicatie) checkjehuis.gent

E of F?

D, E of F?

C? B?Ja
Vlaamse Energielening +  

Gentse Energielening 
Leen renteloos tot € 15.000 

(max. 10 jaar), en tot € 20.000  
extra tegen een voordelige rente 

van 1,25% (max. 20 jaar)**

Nee
Gentse Energielening 

Leen tot € 20.000 tegen een 
voordelige rente van 1,25% 

(max. 10 jaar)**

Nee
Bedraagt jullie belastbaar 
inkomen samen minder 

dan € 50.000  
(+ € 1.660 p.p. ten laste)?

Ja
Gentse Energielening 

Leen tot € 35.000 tegen 
een voordelige rente van 

1,25% (max. 20 jaar)**

LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD.

** Representatief voorbeeld voor een lening op afbetaling voor 
de financiering van energiezuinig ingrepen: JKP van 1,25%, 

vaste debetrentevoet van 1,25%, zonder kost. Kredietbedrag: 
€ 35.000, duur: 120 maanden, 120 vaste maandaflossingen van 

€ 310,32. Totaalbedrag te betalen door de consument: € 37.238,40. 
De Gentse Energielening is een product van de EVA-vzw 
Regent, erkend als sociale kredietgever door de FSMA.

Simuleer je lening via www.energiecentrale.gent/energielening

Vraag je energielening aan  
via www.energiecentrale.gent



Ingreep

Totaal-  
renovatie

Premie via 
Fluvius / Stad Gent

Premie via 
Fluvius / Vlaanderen

€ 4/m² voor R ≥ 4,5 W/m²K via aannemer
€ 8/m² bij verwijdering van asbesthoudende materialen

€ 300/kWp voor de eerste 4 kWp + € 150/kWp voor elke 
extra kWp tot 6 kWp | Max. 40% van het factuurbedrag 
en begrensd op € 1.500 per wooneenheid

€ 250 voor het stabiliteitsonderzoek, € 25/m² voor een 
extensief groendak, begrensd op € 25.000 per gebouw  
€ 45/m² voor een intensief groendak, begrensd op  
€ 50.000 per gebouw

Startlabel E of F: € 2.500 voor een upgrade naar C,  
€ 3.750 voor een upgrade naar B en € 5.000 voor een 
upgrade naar A binnen 5 jaar na aanschaf van de woning

Startlabel D, E of F: € 3.750 voor een upgrade naar A en  
€ 2.500 voor een upgrade naar B binnen 5 jaar na aanschaf 
van het appartement

20% of 30% van de goedgekeurde facturen en begrensd op  
€ 10.000. Tot € 2.500 of € 3.333/categorie, naargelang inkomen.
Max. 2 aanvragen over 10 jaar in 4 categorieën: ruwbouw, dak, 
buitenschrijnwerk, verwarming-sanitair-elektriciteit

Fluvius: tot € 2.500 voor beschermde afnemers 
gas.be: vanaf € 500 voor vervanging van ketels
uit 1999 of ouder

€ 30/m² voor R ≥ 3,0 m²K/W
€ 8/m² bij verwijdering van asbesthoudende materialen

+

+

€ 16/m² voor U ≤ 1,0 W/m²K

€ 5/m² (conform STS 71-1)

€ 6/m² voor R ≥ 2,0 m²K/W

Max. 40% van het factuurbedrag en begrensd op:
€ 4.000 voor een geothermische warmtepomp, 
€ 1.500 voor een lucht-watertoestel, € 300 voor een 
lucht-luchttoestel en € 800 voor een hybride warmtepomp

€ 300 | Max. 40% van het factuurbedrag

€ 550/m² | Max. 40% factuur en begrensd op € 2.750

€ 15/m² voor R ≥ 2,0 m²K/W

DAK- OF  
ZOLDERVLOERISOLATIE

ISOLERENDE RAMEN

CONDENSATIEKETEL

VLOERISOLATIE

GEVELISOLATIE

WARMTEPOMP

WARMTEPOMPBOILER

ZONNEBOILER

ZONNEPANELEN

(GENTS) GROENDAK

Buitengevelisolatie

Spouwmuurisolatie

Binnengevelisolatie

* Niet cumuleerbaar 
met de uitdovende 
BENO-pass of totaal-
renovatiebonus.

EPC-LABELPREMIE*

VLAAMSE 
RENOVATIEPREMIE

Energiepremies

VOOR BETER 
WONEN IN GENT!

Meer weten of erin vliegen? Hulp nodig 
bij premies aanvragen? Laat je gratis 
bijstaan door een renovatiecoach via  
09 266 52 00, energiecentrale@stad.gent 
of www.energiecentrale.gent


