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Wat doet De Energiecentrale?

• energiescans
▪ verbruikstips
▪ voor alle gentenaars

• renovatieadvies en -coaching
▪ focus van deze sessie
▪ eigenaar-bewoners
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First things first | energiecrisis

enorme nood bij gewone Gentenaars:
> verbruikstips en snelle besparing

hoge druk op reguliere werking
> wachtlijsten voor energiescans

→ infosessies
> naast reguliere werking
> nodig ons uit
> meer info na deze sessie

www.energiecentrale.gent/infosessie
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Renoveren 

❯ eerst warmteverlies verkleinen
▪ door te isoleren

dak 30 %

muren 20 %ramen 20 %
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Renoveren

❯ eerst warmteverlies verkleinen
▪ door te isoleren

❯ efficiënt verwarmen
▪ (uiteindelijk zonder gas)
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Zonnepanelen

❯ zeer interessant
▪ directe daling energiefactuur

❯ hoeft niet privé te zijn
▪ energiedelen & energiegemeenschappen
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Renovatieplan ∣ Check je huis

❯ laagdrempelig & snel
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Renovatiecoaching

> gratis renovatieadvies aan huis
> screening met vrijblijvend advies 
> technisch, budget & persoonlijke voorkeuren
> lange termijn: lock-ins vermijden!
> financieringsmogelijkheden op maat
> concrete antwoorden op concrete vragen

> resultaat: persoonlijk stappenplan
op maat van budget en huis
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Renovatiecoaching
gratis & vrijblijvend
> omschrijven ingreep

> wat moet er juist gebeuren?

> zoeken naar geschikte aannemer
> aannemerslijst

> opvragen en vergelijken offertes
> objectief en begrijpelijk advies

> aanspreekpunt tijdens werken
> opvolgen, bijsturen, bemiddelen

> zoeken/aanvragen financiering
> Mijn VerbouwLening & premies
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Mijn VerbouwLening
▪ nieuw sinds 1 september

▪ tot € 60.000 lenen
▪ maar ook veel lagere bedragen!

▪ afbetalingstermijn tot 25 jaar
▪ 0% rente in 2022
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Mijn VerbouwLening
▪ Nieuw sinds 1 september

▪ tot € 60.000 lenen
▪ Maar ook veel lagere bedragen!

▪ afbetalingstermijn tot 25 jaar
▪ 0% rente in 2022

▪ Woonkwaliteit & energie
▪ Inkomensgrenzen

▪ Cfr. laatst beschikbare aanslagbiljet
▪ alleenstaande: max € 46.170
▪ koppel: max € 65.960
+ € 3.700 per persoon ten laste

ENERGIELENING.STAD.GENT
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Mijn VerbouwLening
▪ nieuw sinds 1 september

▪ tot € 60.000 lenen
▪ maar ook veel lagere bedragen!

▪ afbetalingstermijn tot 25 jaar
▪ 0% rente in 2022

▪ woonkwaliteit & energie
▪ inkomensgrenzen

▪ cfr. laatst beschikbare aanslagbiljet
▪ alleenstaande: max € 46.170
▪ koppel: max € 65.960
+ € 3.700 per persoon ten laste
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Renovatiecoaching ∣ appartementswerking

❯ lange & kortetermijnsplannen
❯ op maat van gebouw, eigenaars en 

bewoners
❯ renovatiecoaching

❯ technisch
❯ draagvlak creëren

❯ complex?
❯ ondersteuning studiebureau
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Appartementswerking ∣ in detail

Gemeenschappelijk of individueel? In basisakte van gebouw:
Een voorbeeld 

Gemeenschappelijke delen:
Beslissing door VME

De Energiecentrale creëert draagvlak bij 
eigenaars

Dak, gevel en vloer (isolatie)

Verwarmingsinstallatie (collectief)

Zonnepanelen collectief plaatsen
- voor collectief verbruik
- Voor individueel verbruik

Zonneboiler

Individuele delen: 
Beslissing door de (individuele) eigenaar(s)

De Energiecentrale organiseert gezamenlijke 
aankoop

Ramen

Verwarming (individueel)

…
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Energiezuinig renoveren ∣ De Energiecentrale

01
Check je huis

Eerste inschatting 
vanuit je luie zetel.

www.checkjehuis.gent
02 
Renovatiecoach 
aan huis

Stappenplan op maat

03
Financiering

Mijn VerbouwLening
Premies

energielening.stad.gent

04
Start de werken

Gratis 
renovatiecoaching

05
Geniet van je 
woning

En lagere 
energiefactuur
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Praktisch | De Energiecentrale

Advies
Aan huis: overal in Gent, binnen en buiten kantooruren

Telefoon
09 266 52 00

Mail
energiecentrale@stad.gent

Website
www.energiecentrale.gent

Energiecrisis
Lange wachttijden
Extra aanbod: infosessies



13 oktober 2022

Praktisch | De Energiecentrale

Advies
Aan huis: overal in Gent, binnen en buiten kantooruren

Loket: in het EGW-gebouw

Maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur

Woensdag ook van 14.00 tot 16.00 uur

Telefoon
09 266 52 00

Mail
energiecentrale@stad.gent

Website
www.energiecentrale.gent

Energiecrisis
Lange wachttijden
Extra aanbod: infosessies

Next :
- Verhuurderspunt
- Woonpremies


