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WAAR VIND IK MIJN ENERGIEHUIS ?

Voor de meest recente contactgegevens, surf naar www.mijnenergiehuis.be

WEST-VLAANDEREN  
 

Energiehuis OOSTENDE 

059 33 91 30
energiehuis@oostende.be
oostende.be/energiehuis

Energiehuis Warmer Wonen
056 24 16 19
energiehuis@warmerwonen.be
energiehuis-warmerwonen.be

Energiehuis DVV Westhoek  
051 97 04 20
energiehuis@dvvwesthoek.be
energiehuiswesthoek.be

Energiehuis WVI 
050 64 16 06
energiehuis@wvi.be
wvi.be

OOST-VLAANDEREN  
 

Energiehuis BEA 

0800 930 30
energiehuisbea@aalst.be
aalst.be/vzw-bea 

Veneco 

09 251 22 22
energiehuis@veneco.be
veneco.be 

SOLVA 

053 64 65 20 / 053 64 65 28
energiehuis@so-lva.be
so-lva.be/energiehuis 

Woonwijzer Waasland
03 500 47 40 
woonwijzerwaasland@interwaas.be
woonwijzerwaasland.be 

De Energiecentrale 

09 266 52 00 
energiecentrale@stad.gent
stad.gent/energiecentrale 

VLAAMS-BRABANT  
 

3Wplus 

02 486 64 86
energie@3wplus.be
energiehuis.3wplus.be 

IGO
016 31 18 66 / 0471 66 04 27
energiehuis@igo.be
energiehuis.igo.be 

ANTWERPEN  
 

AG Energiebesparingsfonds
ANTWERPEN 

03 217 08 11
energiehuis@antwerpen.be
antwerpenvoorklimaat.be 

Energiepunt MECHELEN 

015 29 80 15
energiepunt@mechelen.be
mechelen.be/energiepunt

IGEMO
015 28 60 28
info@stekr.be
stekr.be

Igean
03 350 08 08
energie@igean.be
igean.be 

IOK
014 58 09 91
EnergiehuisKempen@iok.be
energiehuiskempen.be 

Stadsregio TURNHOUT 

014 44 33 95
wonen@stadsregioturnhout.be
stadsregioturnhout.be 

LIMBURG  
 

Energiehuis Limburg 

089 77 81 29
info@energiehuislimburg.be
energiehuislimburg.be

Surf naar www.mijnenergiehuis.be/mijn-verbouwlening
voor meer informatie.

“Met de energielening+ was investeren in de energiezuinige renovatie van onze woning 

zelden zo interessant !”

ENERGIELENING+
 
Heeft u vanaf 2021 tot en met 31 augustus 2022 een pand met 

slechte energieprestatie verkregen door schenking of na  

erfenis en wilt u dit pand graag renoveren ?  

Deze Energielening+ werd sinds 1 september 2022 vervangen 

door Mijn VerbouwLening.

 

Ga dan langs bij uw Energiehuis voor een energielening+ aan 0%. 

•  Leen maximaal 60.000 euro renteloos. 

• Renoveer uw woning of appartement met slechte energie-

prestatie binnen de vijf jaar tot een energiezuinig pand. 

 f Indien u beschikt over een woning met EPC-label E of 

F moet u na 5 jaar minstens een EPC-label C, B of A 

behalen. 

 f  Indien u beschikt over een appartement met EPC-label 

D, E of F moet u na 5 jaar minstens een EPC-label A of 

B behalen. 

•  Geniet van een comfortabele woning en een lagere  

energiefactuur dankzij deze betaalbare renovatie.
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Het Energiehuis is een initiatief van de 

Vlaamse overheid, dat je wegwijs maakt in 

de verschillende (steun)maatregelen voor 

energie-investeringen en renovatiewerken. 

Je krijgt er antwoord op vragen zoals :

• hoe goed scoort mijn woning op  

het vlak van energiegebruik ?

• Welke maatregelen zijn er nodig om  

mijn energieverbruik te doen dalen ?

• Voor welke steunmaatregelen  

kom ik in aanmerking ?

ZIJ KREGEN  
AL HULP VAN  

HET ENERGIEHUIS

“We zitten al jaren bij dezelfde energieleverancier. Nu we ook zonnepanelen willen plaatsen,  

gaan we samen met het Energiehuis uitzoeken welke leverancier het voordeligst is.  

Kunnen we meteen navragen wat die digitale meter juist is.”

TIM VANWALLEGHEM

“We starten binnenkort met de renovatie van ons nieuwe huis. Alleen roepen die werken  

veel vragen op. Waarop moeten we letten ? Zijn bepaalde aanpassingen verplicht ? En komen  

we in aanmerking voor een lening of een premie ? Het is geruststellend dat we bij  

het Energiehuis terechtkonden en niet alles zelf hoefden uit te zoeken.”

DANIRA VERMEULEN

“We wilden ons huis al jaren renoveren, maar hadden daar altijd te weinig budget voor.  

Daarom staken we onlangs ons licht op bij het Energiehuis. Blijkbaar komen we in aanmerking  

voor een renteloze energielening. Kunnen we eindelijk ons huis energiezuiniger maken.”

MYRIAM THYS

HET ENERGIEHUIS :  
INFO EN ADVIES OVER ENERGIE  

BESPAREN BIJ JOUW THUIS

Wil je je energiefactuur verlagen ?  
Of staan er renovatiewerken op de planning ?  

Bij het Energiehuis in jouw gemeente krijg je een 
antwoord op al je vragen rond energie(besparing). 

HIERVOOR KAN JE BIJ  
HET ENERGIEHUIS TERECHT

 
Vlaanderen telt 18 Energiehuizen. Je gaat er langs voor  

informatie, advies en begeleiding bij al je vragen over  

energie(besparing) en over (financiële) steunmaatregelen. 

 

Renoveert u een woongebouw ? Bekijk dan voor de start van 

de werken of u in aanmerking komt voor Mijn VerbouwLening 

tot 60.000 euro.

• Voor eigenaar-bewoners uit de laagste en middelste  

inkomenscategorie van Mijn VerbouwPremie (alsook bij 

nieuwe eigenaars via erfenis of schenking), private  

verhuurders, verhuurders via een sociaal verhuurkantoor, 

niet commerciële rechtspersonen en coöperatieve  

vennootschappen. 

• Voor zonnepanelen en alle werken die in aanmerking 

komen voor Mijn VerbouwPremie.

• Lening af te betalen op 25 jaar. 

• …

ANTWOORD  
OP JE VRAGEN

 
Hoe maak je je huis energiezuiniger  

en verlaag je je energiefactuur ?  

Het Energiehuis wijst je de weg met  

heldere informatie over diensten en  

maatregelen zoals :

• energiepremies

• energieleningen

• BENOveren (beter renoveren)

• woningpas

• nieuwe Energieprestatiecertificaat 

(EPC)

• digitale meter

• …

BEGELEIDING  
EN ONDERSTEUNING

 
Het Energiehuis helpt je om je energie- 

besparingsplannen uit te voeren. Reken 

op begeleiding en ondersteuning zoals :

• tips en advies bij jouw renovatie 

• offertes aanvragen bij aannemers en 

ze vergelijken

• ondersteuning bij premieaanvraag

• gegevens interpreteren :

 f zonnekaart

 f Energieprestatiecertificaat (EPC)

 f resultaten van een energiescan

• energieleveranciers vergelijken om de 

beste prijs of formule te vinden en 

hulp bij een overstap. 

DOORVERWIJZING VOOR 
GESPECIALISEERD ADVIES

 
Om je energievragen zo nauwkeurig  

mogelijk te beantwoorden, verwijzen  

de Energiehuizen je in sommige gevallen 

door naar gespecialiseerde diensten.  

Zij werken daarvoor samen met  

betrouwbare en onafhankelijke  

partnerorganisaties.

1 2 3

Op mijnverbouwlening.be vind je  
alle toepassingen en voorwaarden.
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