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Dit is een informatieblad, géén reclamedrukwerk!

Voorwoord
Beste EnergieKe lezer,
Met trots stel ik aan jullie de eerste editie van
de EnergieKe krant voor. Via deze krant blijf
je op de hoogte van de acties en diensten die
jouw gemeente samen met het EnergieK huis
organiseert.
Het EnergieK huis staat voor een daadkrachtige
visie op energie en klimaat waarbij we samen gaan
voor een klimaatneutrale- en duurzame regio. We
maken onze gebouwen energiezuiniger en stappen
over naar échte groene energie. We zorgen ervoor
dat iedereen mee kan en voorzien daarom advies
en begeleiding op maat van al onze inwoners. In
het EnergieK loket dat op regelmatige basis ook in
jouw gemeente open is, kan jij terecht met al jouw
vragen over energie, wonen en renoveren.
Ons klimaat zal hoe dan ook veranderen, denk
maar aan de voorjaarsstormen, de natte winters
en warme zomers. Daarom maken we onze
gemeenten weerbaar en leefbaar in alle seizoenen.
Méér groen zorgt voor verkoeling in de zomer en
betere wateropname van onze bodems. Zuinig en
verstandig omspringen met water en werk maken
van meer geveltuinen, bomen en waar mogelijk
parken en bossen zijn héél belangrijk voor een
aangenaam en leefbaar gemeenteklimaat.
Samen kunnen we dit altijd beter, daarom deel ik
in deze nieuwe EnergieKe krant graag alle tips en
acties die we voor jou in petto hebben.

EnergieK loket
Heb je vragen over energie, wonen of renoveren?
Wij helpen je graag verder, denken met je mee, geven informatie en zoeken naar oplossingen.

Hoe krijg ik mijn energiefactuur naar omlaag?
Kom met jouw eindfactuur van gas en
elektriciteit langs in ons EnergieK loket
en wij helpen je met een vergelijking van
energieleveranciers. We zoeken voor je uit
welke leverancier het voordeligste uitkomt
en hoe je échte groene energie in huis haalt.

Maak ik aanspraak op een
0% lening?

Hoe begin ik aan mijn
renovatie?

Prioritaire doelgroepen maken aanspraak op
een 0% lening via het EnergieK huis. Je kan tot
15.000 euro lenen voor allerlei energiebesparende
investeringen zoals het plaatsen van
isolatie, hoogrendementsglas of een zuinige
verwarmingsinstallatie. Ga na of je in aanmerking
komt via www.igean.be/energielening of kom
langs bij je EnergieK loket.

Is jouw huis aan renovatie toe maar
weet je niet hoe eraan te beginnen? Wij
bespreken samen met jou de stappen
die je kan ondernemen.

Rik Frans
Voorzitter IGEAN
dienstverlening

Heb ik recht op een
premie?
Als je van plan bent om jouw huis beter
te isoleren en te renoveren kan het zijn
dat je aanspraak maakt op verschillende
premies.
In het EnergieK loket maken we je graag
wegwijs en helpen we je bij het aanvragen
van premies.

Op regelmatige tijdstippen kan je bij één van onze medewerkers terecht in
jouw gemeente, maar ook digitaal of via de telefoon helpen we je graag verder.
Openingsuren van het loket vind je op www.igean.be/energiekloket - je kan ons
ook bereiken via energie@igean.be of 03 350 08 08 (elke weekdag tussen 9u en 16u)
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Zin en onzin over zonnepanelen
Ook al werd de premie
voor zonnepanelen
geschrapt, toch blijven
ze een ecologisch en
economisch interessante
investering.
Kom naar een infosessie
in jouw buurt en steek
heel wat op over de
onderdelen en werking
van een pv-installatie.

We geven je een antwoord op vragen als:
Hoeveel brengen zonnepanelen mij op?
Hoeveel panelen moet ik plaatsen? Zijn alle
zonnepanelen kwalitatief even goed? Kan ik
batterijen koppelen aan mijn installatie? En
wat zegt de wet over zonnepanelen? Wat
moet ik doen als ik een digitale meter krijg
en hoe kies ik het voor mij meest voordelige
tarief?
Schrijf je in voor een gratis infosessie in
jouw buurt. Meer info en data vind je op
www.igean.be/zonnepanelen.

Schrijf je vandaag nog in! www.igean.be/zonnepanelen

Dakisolatie: de eerste stap naar een lagere energiefactuur
De eerste stap naar een lagere energiefactuur is een goed geïsoleerd dak.
Daarom organiseert jouw gemeente samen met IGEAN een groepsaankoop dak –
en zoldervloerisolatie.
Wil je het warmteverlies in jouw woning aanpakken en besparen op je
energiefactuur? Schrijf je dan nu in voor onze groepsaankoop!

Doe nu je voordeel en laat gratis een offerte opmaken voor je dak
via www.igean.be/groepsaankoopdakisolatie

1000 Bomen: Plant je mee?
✓ Bomen zorgen voor
verkoeling in de zomer
✓ Bomen zetten CO2 om in
zuurstof, houden fijn stof
vast en verbeteren de
luchtkwaliteit
✓ Bomen zijn een trekpleister
voor allerlei diersoorten
✓ Bomen zorgen voor
een gezonde, rustige
leefomgeving

Schrijf je in via
www.igean.be/1000bomen
en word als eerste op de hoogte
gebracht van het aanbod!

9%

van de ruimte in Vlaanderen
bestaat uit tuinen. Ze hebben
een enorm potentieel in de strijd
tegen de klimaatverandering
en achteruitgang van de
biodiversiteit. Jouw tuin, klein
of groot, kan een verschil
maken voor natuur en klimaat!
Daarom organiseren we samen
een groepsaankoop inheemse
hoogstam en fruitbomen.
Wij zorgen voor kwalitatief,
streekeigen plantgoed aan een
goede prijs.

Mis geen enkele actie en schrijf je in op onze nieuwsbrief!
Meer info vind je op www.igean.be/nieuwsbriefenergiekhuis
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