DUURZAAM
WONEN EN
BOUWEN
BOUW- OF VERBOUWPLANNEN?

ALTIJD MET ADVIES
HEBT U EEN ALGEMENE VRAAG
OVER WONEN EN BOUWEN?
Voor vragen over premies, fiscale
voordelen of andere algemene
vragen over wonen en bouwen,
kunt u terecht bij uw gemeente of
het wooninfopunt in uw buurt.
HEBT U EEN GESPECIALISEERDE VRAAG OF WENST U
UITGEBREID ADVIES OVER
DUURZAAM BOUWEN?
Dan kunt u ook terecht bij het
Provinciaal Steunpunt Duurzaam
Bouwen - DuboVlaamsBrabant.
De provincie Vlaams-Brabant werkt
hiervoor samen met professionele
adviseurs van Dialoog vzw.
Dialoog is een onafhankelijk
kennis- en adviescentrum en
baseert zich op de meest recente
wetenschappelijke informatie.

Meer info: www.dubovlaamsbrabant.be
steunpuntdubo@vlaamsbrabant.be / 016-23 26 49

v.u.: Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven. (Onr: 0253-973-219)

www.dubovlaamsbrabant.be

BENT U DE HOGE ENERGIEREKENINGEN BEU?
DAN KAN DUURZAAM BOUWEN OF VERBOUWEN EEN ANTWOORD BIEDEN.
WAAR KUNT U TERECHT VOOR ONAFHANKELIJKE EN HELDERE INFORMATIE?
INFOLOKET DUBO VLAAMSBRABANT

U zit met een praktische vraag over isolatie, ventilatie,
verwarming, vermijden van koudebruggen, zonneenergie, waterbesparing of duurzame materialen?
Dan kunt u terecht bij het infoloket DuboVlaamsBrabant:
een digitaal en telefonisch loket voor korte, technische vragen.
Uw vraag wordt gratis beantwoord.
HOE KUNT U CONTACT OPNEMEN?

- Inwoners van Vlaams-Brabant kunnen al hun vragen mailen naar 		
steunpuntdubo@vlaamsbrabant.be (vermeld uw naam en adres).
- Elke dinsdagvoormiddag van 9 tot 12.30 uur staan professionele adviseurs
van het steunpunt voor u klaar op het nummer 016-23 26 49.

DUURZAAM BOUWADVIES

Gaat u grondig verbouwen of plant u een nieuwbouw?
Vraag dan duurzaam bouwadvies.
•A
 dvies op vlak van oriëntatie / isolatie / ventilatie / energiezuinige verwarmingssystemen / waterbesparing / gebruik van hemelwater / duurzaam materiaalgebruik.
• Persoonlijk advies op maat, helder en duidelijk.
• K walitatief en onafhankelijk advies, gebaseerd op de Vlaamse Maatstaf
Duurzaam Bouwen.
•V
 ervangt het werk van de architect niet (geen diepgaande technische
berekeningen of detailuitwerkingen).
•D
 uurt maximaal 3 uur.
PRAKTISCH

Situatie 1: U hebt ontwerpplannen voor een nieuwbouw of
grondige verbouwing?
U maakt een afspraak en komt langs. Uw architect is eveneens welkom.
De adviseur screent samen met u uw plannen en geeft extra advies en tips.
Advies op basis van plannen vindt plaats in het provinciehuis te Leuven,
het PIVO te Asse of op een locatie volgens afspraak met uw gemeente.
(indien er een samenwerking is met uw gemeente).
Situatie 2: U hebt geen bouwplannen op papier?
Vaak gaat het bij verbouwingen om beperkte ingrepen, die zonder vergunning of architect uitgevoerd worden en waarvoor geen plannen beschikbaar zijn. In dit geval kan een adviseur bij u thuis langskomen. Uw ideeën
worden besproken en u krijgt bijkomende suggesties voor een duurzame
verbouwing.
KOSTPRIJS

• 5 0 euro voor een advies ter plaatse
• 2 5 euro voor een advies op basis van de plannen
Als uw gemeente samenwerkt met DuboVlaamsBrabant, kunt u zelf gratis
advies krijgen. Raadpleeg hiervoor www.dubovlaamsbrabant.be.
HOE MAAKT U EEN AFSPRAAK?

- Via steunpuntdubo@vlaamsbrabant.be.
- Telefonisch reserveren kan op het nummer 016-23 26 49.

