
Renoveren doe je met de 
renovatie-audit

Energie besparen in je woning? Vraag 
advies aan onze expert 

Iedereen wil wel energie sparen. Niet alleen om de energiekosten van je 
woning onder controle te houden, maar ook voor onze toekomst. 

Je woning energiezuinig maken lijkt een hele opdracht. Met de 
renovatie-audit willen wij je daarbij helpen. Kleine maatregelen en grote 
renovatiewerken worden hierin beschreven. Volgende elementen worden 
bekeken tijdens een uitgebreid bezoek aan je woning:

• Energiezorg: Dit zijn adviezen die toelaten energie te besparen zonder 
direct te investeren in aanpassingswerken. 

• Woningisolatie: Isolatie is de belangrijkste maatregel die je kan 
nemen om in je huis energie te besparen. Tegelijk verhoog je het 
comfort van je huis en draag je bij aan een beter leefmilieu. De expert 
bekijkt of er voldoende isolatie aanwezig is in het dak, de muren en de 
vloer. Ook de staat van de beglazing en ventilatie wordt bekeken.

• Verwarming: De huidige verwarmingsinstallatie wordt beoordeeld en 
er worden aanbevelingen gedaan om de situatie te optimaliseren.

• Water: De expert bekijkt zowel de manier waarop sanitair warm water 
wordt geproduceerd als het waterverbruik. 

• Hernieuwbare energie: De mogelijkheden voor het opwekken van 
hernieuwbare energie worden bekeken. Denk aan zonnepanelen, 
warmtepomp, …

Het resultaat van de audit is een overzichtelijk verslag op maat van je 
woning. Van elke voorgestelde maatregel wordt de terugverdientijd 
berekend. Je krijgt ook advies over premies en financiering. Je kan zelf 
kiezen welke voorgestelde investeringen je kan en wil uitvoeren, en 
welke bijhorende besparingen je daarmee kan realiseren. 

Voor het uitvoeren van de renovatie-audits hebben E-Manager en de 
energie coöperatieve Zuidtrant de handen in elkaar geslagen. Zij zullen 
de audit uitvoeren tegen een vaste prijs van 545 euro (incl. BTW) per 
woning.

Extra tip: Sommige gemeenten geven een duwtje in de rug onder de 
vorm van een gemeentelijke premie waarbij een deel van de kostprijs 
van de audit wordt terugbetaald. Check dus zeker even bij je gemeente 
of dit het geval is!
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Infoavonden

Iedereen die woont in de gemeenten Boechout, Edegem, Essen, Hove, 
Kalmthout, Kapellen, Kontich, Malle, Mortsel, Niel, Ranst, Rumst, 
Schelle, Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem, Wommelgem, 
Wuustwezel, Zandhoven of Zoersel kan van dit aanbod gebruik maken.

Wil je graag meer informatie? Kom dan naar een van de infoavonden. 
Mocht de datum in jouw gemeente niet schikken, dan kan je steeds 
terecht op een infoavond in een buurgemeente.

 
Boechout 

Edegem 

Mortsel 

17 mei 2017  
20.00u 

Stadhuis                                   

stadsplein 1, Mortsel 

Essen 

Kalmthout 

Wuustwezel 

16 mei 2017 
20.00u 

Oude pastorij                   

Essendonk 3, Essen 

Hove 
8 mei 2017  

20.00u 
De Markgraaf                     

Kapelstraat 8, Hove 

Kapellen 

Stabroek 
11 mei 19.30u 't Oud gemeentehuis 

Antwerpsesteenweg 2, Kapellen 

Kontich 23 mei 19.30u Halfdiep                           

Duffelsesteenweg 145, Kontich 

Malle 
Zoersel 31 mei 19.30u 

Gemeenschapscentrum             

Alice Forceville, Sint Jozeflei 26, 

Westmalle 

Niel 
Schelle 7 juni 19.30u Gemeentehuis  

Fabiolalaan 55, Schelle 

Ranst 8 juni 20.00u 
Den boomgaard               

Antwerpsesteenweg 57, Ranst 

Rumst 9 mei 19.30u 
Gemeentehuis                     

Koningin Astridplein 1, Rumst 

Schilde 18 mei 19.30u De Brouwerij 

Kerkstraat 17, Schilde 

Schoten 24 mei 19.30u Kasteel van Schoten         

kasteeldreef 61, Schoten 

Wijnegem 

Wommelgem 
1 juni 19.30u CC 't Gasthuis             

Turnhoutsebaan 199, Wijnegem 

Zandhoven 30 mei 19.30u 
Gemeentehuis                  

Liersebaan 12, Zandhoven 
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Contact

Een renovatie-audit aanvragen kan je via de website van IGEAN, tijdens 
een infoavond of rechtstreeks bij de experten.

Woon je in de gemeenten Essen, Kalmthout, Kapellen, Malle, Niel, 
Ranst, Rumst, Schelle, Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem, 
Wommelgem, Wuustwezel, Zandhoven of Zoersel dan kan je terecht bij:

E-Manager
www.e-manager.be
Huib Hostelei 5
2540 Hove
03 298 79 16
info@e-manager.be

Woon je in de gemeenten Boechout, Edegem, Hove, Kontich of Mortsel 
dan kan je terecht bij:

ZuidtrAnt cvba-so
Burgercooperatie voor lokale & duurzame energieprojecten
www.zuidtrAnt.be
Ooststatiestraat 128
2550 Kontich
0478 79 05 50
info@zuidtrant.be

http://www.e-manager.be/
http://www.zuidtrant.be/

