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Uw woning is aan renovatie toe.
to Hoe begin je
hieraan? Een renovatiebegeleider kan je hierbij
helpen: opmaken stappenplan, opvragen van
offertes, aanvragen van premies, ….
Renovatiebegeleiding
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is op afspraak via het
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Hoe energiezuinig is mijn woning? Hoe kan het
beter? Wat kost het en wat brengt het op? Welke
premies zijn er?

Meer informatie over het energieloket, initiatieven en
acties, afspraak maken, …

Bekijk de warmtefoto van de gemeente
gemeente o
gem
online op
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Bekijk de mogelijkheden van jouw woning en
bereken je winst via het stappenplan op
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Project ’See2Do!’ wordt gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het
grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu

Laat je woning screenen op koudebruggen en
energielekken met een thermografische camera.
Na de screening ontvangt u een rapport over het
energieverlies van uw woning.
De woningscan wordt uitgevoerd door het
Technisch Atheneum Keerbergen en is op afspraak
via het energieloket.

Het project See2Do! is een samenwerking van Interleuven, het technisch atheneum Keerbergen en de
gemeente Keerbergen.
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