
Jouw voordelen?

• Een onafhankelijk expert geeft gratis bouwkundig en premieadvies.

• Je hoeft geen opzoekingswerk te doen of offertes te vergelijken.

• De collectieve aanpak zorgt voor een voordelige prijs.

• Je vindt snel een betrouwbare en kwaliteitsvolle aannemer.

• Je krijgt gratis begeleiding bij de uitvoering van de werken.
• Er zijn verhoogde renovatiepremies binnen het afbakeningsgebied voor de 

actie Beter Wonen in de Dampoortwijk*.

Pak die verbeteringswerken in je woning aan en schrijf je in 
voor een groepsaankoop.

NAJAAR 2017
• renovatie van dakgoten
• bestrijding van opstijgend vocht
VOORJAAR 2018
• vernieuwing van verwarmingsketels
• veilige elektriciteit
NAJAAR 2018
• verluchting van sanitaire ruimtes

Kleine uitgestelde verbeteringswerken kan je nu gemakkelijk laten  uitvoeren in 
het kader van de actie Beter Wonen in de Dampoortwijk. Je kan intekenen op 
verschillende groepsaankopen. Voor wie in het  afbakeningsgebied* van de actie 
woont, zijn er bovendien verhoogde  premies beschikbaar. 

 GROEPSAANKOPEN IN 
DE  DAMPOORTWIJK

DE VOLGENDE GROEPSAANKOPEN STAAN OP HET 

 PROGRAMMA:



HOE GAAT DE GROEPSAANKOOP IN ZIJN WERK?
• Je schrijft je in zonder verdere verplichtingen.
• Aannemers maken een offerte op. Door het bundelen van de aanvragen 

 krijgen we een lagere prijs.
• Wij vergelijken de offertes in jouw plaats en selecteren de aannemer.
• De aannemer komt bij je langs om een gepersonaliseerde offerte op te  maken. 

Daarna beslis je zelf of je de werken laat uitvoeren. 

MEER INFO EN INSCHRIJVEN
) 09 266 76 40        8 wonen@stad.gent 
www.stad.gent/wonenindampoort
Je kan ook langskomen bij de Woonwinkel in de Wittemolenstraat 91, 9040 
Sint-Amandsberg op dinsdag en donderdag van 8.30 tot 12 uur.

* Het afbakeningsgebied vind je terug op  

www.stad.gent/wonenindampoort of in de brochure ‘Beter  Wonen in de 

Dampoortwijk’. Of vraag ernaar bij de Woonwinkel.

GROEPSAANKOOP 1: DAKGOTEN
Lekt je dakgoot? Dat kan  waterschade, 
schimmel en zelfs een rottende 
 dakstructuur  veroorzaken. Nochtans is 
een dakgoot vrij eenvoudig te herstellen.

Laat je  dakgoot  herstellen
Woon je binnen het  afbakeningsgebied 
van de actie Beter Wonen in de 
 Dampoortwijk*? En wil je je  dakgoot 
via onze groepsaankoop herstellen of 
 vernieuwen? 
 
SCHRIJF JE IN EN WIJ KOMEN 
 GRATIS OP HUISBEZOEK.
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