
Wat staat er in je woningpas?

VRAGEN OVER  
ENERGIE EN RENOVATIE?  

START MET JE WONINGPAS

WONINGPAS.VLAANDEREN.be

Energielabel van je woning

Isolatie en installaties

Advies energiebesparende maatregelen

Zonnepotentieel van je dak

Verkregen vergunningen

Je vindt er als eigenaar ook info over de 
kwaliteit van je woning en andere gegevens 
over de omgeving van je woning.

WONINGPAS
Het digitale paspoort 

van je woning
Hoe zit het met de energie van je woning?

WONINGPAS.VLAANDEREN.be

1 Tik in de adresbalk van je internetprogramma  
‘woningpas.vlaanderen.be’ in en druk op ENTER.

 https://woningpas.vlaanderen.be

2 Klik met je muis op de knop:

Ontdek uw woningpas

3 Kies hoe je je aanmeldt:

Met je elektronische identiteitskaart en een 

kaartlezer.

Met de app itsme op je smartphone.

Met een code die naar een beveiligingsapp op je 

smartphone wordt gestuurd.

Met een code die via sms naar je gsm wordt 

gestuurd.

4 Is het de eerste keer dat je je woningpas bekijkt?  
Klik dan 3 keer op:

Volgende

5 Klik op de woning waarvan je de gegevens wilt bekijken.

Ga naar je woningpas



1 Klik in de witte balk links onderaan op:

 Deel mijn woningpas

2 Deelde je al eerder je woningpas, klik dan op:

Nieuw delen

3 Klik op:

Deel mijn woningpas met anderen

4 Als het de eerste keer is dat je iemand toegang wil 
geven, klik dan op:

Begin delen met anderen

5 Vul in tot welke datum je je woningpas wil delen en klik op:

Volgende

6 Vink aan:

  Gelezen en goedgekeurd 

7 Klik op:

Deel mijn woningpas

8 Schrijf de activatiecode op en bezorg die binnen 5 dagen aan 
de persoon die je tijdelijk toegang wilt geven.

Activatiecode die u kunt delen sBRRvRWp

Je kan je woningpas als eigenaar delen met je familie, 
notaris, energiehuis, architect, renovatiecoach, 
provinciaal steunpunt, aannemer, immomakelaar,... 

Ben je van plan om een woning te kopen of te huren? 
Vraag de activatiecode aan de verkoper of verhuurder.

Klik in de witte balk links onderaan op: 

Ik wil feedback geven

Meld een fout in je woningpas

Geef je mening

Optie 1:

Bel het gratis nummer 1700.  
Je wordt doorverwezen naar de correcte dienst.

Optie 2:

1 Klik rechts bovenaan op:

Hulp nodig

2 Klik op: 

   Stuur een e-mail
 

en vul je mailadres en je vraag in.

3 Geef het adres van je woning en je gebouweenheids-ID door. 
Je gebouweenheids-ID vind je terug door links in de witte balk 
op ‘Gebouw, indeling, ligging’ te klikken.

4 Druk op:

Verstuur e-mail

Geef anderen toegang  
tot je woningpas

Dat kan, 100 % veilig en met respect voor je privacy:

Renovatievragen? 

Deze ruimte is voorzien voor de organisatie die je deze folder bezorgt.

LIFE IP CA 2016 BE-REEL!
With the contribution of the LIFE financial

instrument of the European Union

Een antwoord op al je renovatievragen?

Gratis renovatiecoaching?

Geen enkele premie of interessante leningen missen?

Contacteer De Energiecentrale

www.energiecentrale.gent

09 266 52 00

energiecentrale@stad.gent


