Schrijf gratis in voor een infosessie
De Kringwinkel Hageland - Klaas Winter
Klaas.winter@kringwinkelhageland.be
016 82 45 55 - 0474 91 02 74

Hoe werkt de groepsaankoop?

Wat bij infectie of
vermoeden van infectie?

1. Kom vrijblijvend naar een infosessie.

Bestrijding van het Little Cherry Virus is niet mogelijk! Aange-

2. Teken in op www.vlaamsbrabant.be/groepsaankoop
of via 016 82 45 55

HOEGAARDEN
verspreiden. Besmette bomen
moeten gerooid worden! Hierbij

3. De geselecteerde aannemer contacteert je binnen de
5 werkdagen voor een afspraak.
4. De aannemer komt langs, verzamelt de nodige
gegevens om een offerte te maken en bespreekt met
jou eventuele bijkomende werken.
5. Je ontvangt je prijsofferte binnen de 10 werkdagen
(voorwaarden groepsaankoop zijn geldig tot 31
december 2017). De offerte is vrijblijvend.
6. Als je ingaat op het aanbod, onderteken je de
offerte.
7. De aannemer maakt een afspraak met jou om de
werken uit te voeren.
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Wat met heraanplant na
een infectie?

volledige tuin of weide niet opnieuw
kerselaars;
GEETBETS

Interesse?
Teken in op onze provinciale groepsaankoop:

- VLAAMS-BRABANT -

Dorpsstraat 7, 3450 Geetbets

komen wel in aanmerking voor heraanplant in bovenstaande gevallen.
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19.30 uur

AARSCHOT
Capucienenklooster
Capucienenstraat, 3200 Aarschot

22-06-2017

20.00 uur

LANDEN
Stadhuis (raadzaal)
Stationsstraat 29, 3400 Landen

Meer info over de provinciale groepsaankopen
www.vlaamsbrabant.be/groepsaankoop
groepsaankopen@vlaamsbrabant.be
V.U. Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1 - 3010 Leuven

DAKISOLATIE

ZONNEPANELEN

Bespaar op je
energiefactuur!
Onze woningen kunnen heel wat energiezuiniger
worden, dat staat vast. Met de groepsaankopen
voor dakisolatie en zonnepanelen geven de
provincie Vlaams-Brabant en de Kringwinkel
Hageland je graag een duwtje in de rug.

Waarom deelnemen
aan de groepsaankoop?

Door energetisch te renoveren daalt de CO2uitstoot van je woning en werk je mee aan een
klimaatneutrale gemeente en provincie. Bovendien
daalt je energiefactuur drastisch en geniet je van
een gezonde woning mét meer comfort. Beter
voor het klimaat en je energiefactuur!

Wij garanderen jou:
Een scherpe en correcte prijs
Betrouwbare en lokale installateurs
en aannemers
Hoge kwaliteit van materialen en
plaatsing
Objectieve en heldere informatie
Goede en vlotte dienstverlening

Waarom kiezen voor dakof zoldervloerisolatie?

Waarom kiezen voor
zonnepanelen?

Het houdt de warmte binnen: in een niet-geïsoleerde woning verdwijnt maar liefst 30% van de
warmte door het dak.

De zon doet al het werk voor jou.

Het bespaart je energie en kosten.

Het is een interessante investering: de kostprijs daalde de laatste jaren sterk, terwijl
het rendement en de technologie nog
altijd verbeteren.

Het verhoogt het comfort van je woning.
Het vermindert de CO2-uitstoot van je woning
aanzienlijk.
Gebruik je je zolder niet intensief? Kies dan
voor zoldervloerisolatie.
Met premies van je netbeheerder of gemeente
verdien je de investering nog sneller terug.

Zonnepanelen zijn een klimaatvriendelijk
alternatief.

Op www.energiesparen.be/zonnekaart
krijg je een goed beeld van de kostprijs en
mogelijke opbrengst voor jouw dak.
Sommige steden en gemeenten geven een
premie voor de plaatsing van zonnepanelen.

Uitgebreide garanties
Stipte opvolging van offerte tot en
met plaatsing

Wie zijn we?
Dit is een initiatief van de provincie VlaamsBrabant en de organisaties van het klimaatnetwerk
Vlaams-Brabant. De Kringwinkel Hageland zorgt
voor de praktische organisatie van de groepsaankopen in jouw regio.
Een begeleidingscommissie selecteerde de
lokale aannemers en installateurs en zorgt
voor kwaliteitscontrole en een stipte opvolging.
Zij krijgen hierbij de steun van: Onafhankelijke experten van het Provinciaal Steunpunt
Duurzaam Bouwen en vertegenwoordigers van
de wooninfopunten en de gemeenten.

