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IGEMO is een streekintercommunale
met een ruime dienstverlening. IGEMO
heeft tot doel haar werkingsgebied op
een duurzame manier te ontwikkelen.
Het werkingsgebied van IGEMO zijn de
gemeenten Berlaar, Bonheiden, Bornem,
Duffel, Putte, Puurs, Sint-Amands, SintKatelijne-Waver en Willebroek en de
steden Mechelen en Lier.

7 gemeenten in onze
regio gaan samen
de strijd aan tegen
broeikasgassen.

Ook je gemeente wil tegen 2020 de CO2 uitstoot
op haar grondgebied met 20 % verminderen!
En daar heeft ze je hulp bij nodig.
Een nulmeting heeft de broeikasgasuitstoot in
je gemeente in kaart gebracht en toont aan dat
particuliere woningen, particulier vervoer en
bedrijven de grootste bronnen van uitstoot zijn.
Samenwerking met diverse belanghebbenden
zoals bedrijven, burgers … is dus zeer belangrijk!
We hebben dan ook je hulp nodig om de uitstoot
van broeikasgassen te verminderen.

Foto: Leo De Nijn, Gazet Van Antwerpen

Hoe willen we dit aanpakken? Een eerste stap is
het opmaken van een actieplan met initiatieven
die de energie-efficiëntie van de regio verbeteren.
Dat actieplan wordt opgemaakt op basis van
ideeën van alle geïnteresseerden.

Deze ideeën verzamelen we vervolgens tijdens
het ‘regionaal platform Burgemeestersconvenant’.
Het platform creëert zo een voedingsbodem voor
nieuwe initiatieven, samenwerkingsverbanden en
duurzame energieprojecten in de regio.
Heb je interesse om actief te participeren aan het regionaal platform?
Geef ons een seintje via leen.seynaeve@igemo.be.

BEN

je mee?

Bijna-energieneutraal bouwen
Heb je bouwplannen? Maak nu al de slimste
keuze en kies voor een BEN-woning. Deze
Bijna-energieneutrale woningen verbruiken
weinig energie voor verwarming, ventilatie,
koeling en warm water en halen de benodigde
energie uit groene energiebronnen. De
extra investeringen in energiebesparende
maatregelen en groene energie betalen
zichzelf terug door een lage energiefactuur.

Woonproject Maenhoevevelden,
Sint-Katelijne-Waver - 48 BEN-bouwkavels

Bovendien kan je genieten van verschillende premies, een korting op de onroerende
voorheffing én sommige banken bieden zelfs een extra voordelig BEN-krediet aan.
Bouwen volgens de BEN-principes wordt overigens vanaf 2021 dé standaard voor
nieuwbouwwoningen in heel Europa. Meer info over BEN-wonen vind je via
www.energiesparen.be/ben.

Op slechts een steenworp van Papenhof
kan je in de gemeente Sint-Katelijne-Waver
terecht voor woonproject Maenhoevevelden.
IGEMO start dit voorjaar met de verkoop
van 48 BEN-bouwkavels in een groene
omgeving.

Woonproject Papenhof, Mechelen - 36 BEN-bouwkavels

Je kan op basis van een architecturaal
concept kiezen uit een pool van een 6-tal
architecten, die je zullen bijstaan in het
bouwproces. Deze architecten zijn thuis in
het Bijna-energieneutraal bouwen en staan
garant voor een uitstekende woonkwaliteit!

Noteer alvast zondag 26 april
in je agenda! Die dag wordt
de nieuw aangelegde straat
‘Aspergeveld’ feestelijk geopend.
Kom zeker een kijkje nemen!

Ondertussen zorgt IGEMO voor een fijne
woonomgeving, met een groene speelplek
voor kinderen en een aangename wandelzone
voor de buurt.
De 48 kavels passen binnen het principe
‘’wonen in eigen streek’’. Met dit principe
wenst de gemeente Sint-Katelijne-Waver
ervoor te zorgen dat burgers het zich kunnen
permitteren om in hun eigen streek te blijven
wonen.
Wil je dus een grond kopen in de voorverkoopronde? Dan moet je een band kunnen
aantonen met de gemeente. Binnenkort vind je
alle info op www.wonen-maenhoevevelden.be.

Volg IGEMO op Facebook (www.facebook.com/igemo.intercommunale) om altijd op de hoogte te zijn van de laatste nieuwtjes, activiteiten en vastgoedprojecten.

VU Peter De Bruyne, Schoutetstraat 2, 2800 Mechelen

IGEMO en Stad Mechelen zijn alvast helemaal mee. Rond de doodlopende straat
‘Aspergeveld’ in het woonproject Papenhof heeft IGEMO 36 bouwkavels gereserveerd
voor BEN-bouwers. Hiervan is reeds 30 % verkocht. Voor meer info kan je terecht op
www.wonen-papenhof.be.
Aan de overkant bouwt de THV Papenhof energiezuinige rijwoningen langs woonerven.
Alle details vind je terug op www.dehofkes.be.
IGEMO wil van de nieuwe wijk een
plek maken waar het aangenaam
is om te wonen. De jeugd krijgt
speelruimte onder de vorm van een
speelbos en jeugdlokalen. Straten
worden autoluw ingericht en er
komt een parkdomein met fiets- en
wandelpaden, een speelzone en
waterpartijen.

SINT-AMANDS

Ruwbouwwerken woonproject Graanmolens afgerond

Eind maart zijn de ruwbouwwerken volledig afgerond van de 30 appartementen, 4 lofts, verschillende commerciële ruimten en de buitenschoolse kinderopvang. Daarna worden de technieken aangebracht
(elektriciteit, sanitair, verwarming en water) en de appartementen,
commerciële ruimten en het BKO verder afgewerkt.
Ook het oude molengebouw krijgt een volledige “facelift”. De daken
en vloeren waren in slechte staat en worden volledig vernieuwd. Deze
bouwwerken gebeuren met het grootste respect om zo veel mogelijk
historische elementen te behouden zonder in te boeten aan enig comfort.
Zo wordt er ook een lift voorzien en hebben de lofts grote terrassen. Het
oude molengebouw herbergt 4 ruime lofts (> 100 m²) en een zeer grote
commerciële ruimte met een netto oppervlakte van meer dan 300 m².
Nieuwsgierig naar het voorlopige resultaat? Op zondag 10 mei zet IGEMO
vanaf 13 u. de deuren open en krijg je de unieke kans om het project te
komen bezoeken. Hou alvast www.wonen-graanmolens.be in de gaten!

iSave helpt kmo’s te besparen
op hun energiekost
Energieverbuik zorgt voor een maandelijkse kost binnen je
bedrijf. Deze kost kan je verlagen door energie te besparen.
Hoe begin je daaraan als bedrijfsleider? Het iSave-project
kan je hierbij helpen met gratis ondersteuning.
Momenteel zijn al 19 kmo’s uit onze regio in het project gestapt.
Heb je ook interesse? Contacteer ons dan snel, want het aantal
plaatsen is beperkt.

Interesse in deze gratis dienstverlening met gegarandeerde
energiebesparing? Contacteer ons op het nummer 015 28 65 85
of via isave@igemo.be.
iSave is een initiatief van IGEMO, UNIZO provincie Antwerpen en
Factor4 en wordt gesteund door het Agentschap Ondernemen.
Meer info op www.i-save.be.

Hoe werkt het iSave project?

Bij elk deelnemend bedrijf wordt een haalbaarheidsonderzoek
uitgevoerd om na te gaan welke mogelijkheden er zijn om
energie te besparen. Daarna krijgt je bedrijf verdere begeleiding
bij de realisatie van een effectieve energiebesparing. Dit gebeurt
i.s.m. met een ESCO (Energy Service Company). Een ESCO is
een externe dienstverlener die een energieproject uitvoert in een
bedrijf en de realisatie van het energieproject zelf financiert (of
laat financieren door een bank). De ESCO staat daarbij garant
voor de beloofde energiebesparing.

Vanaf 263 000 euro (excl. kosten)

Mechelen - Bouwgronden
Papenhof Aspergeveld

50 % verkocht

Reeds 30 % verkocht

•
•
•
•
•
•

43 nieuwbouw eengezinswoningen
Gelegen aan verkeersvrij woonerf
Bewoonbare oppervlakte: 144 m²
Ondergrondse autostaanplaats
Private tuin met berging
Aansluitend op een ruim parkdomein

Meer info op www.dehofkes.be

•
•
•
•

36 bouwpercelen van 232 m² tot 585 m²
Tot 270 m² bewoonbare oppervlakte
Oprit en inpandige carport op eigen kavel
Bijna-energieneutrale woningen (BENnormen)

Meer info op www.wonen-papenhof.be

Oppuurs (Sint-Amands)
Woonproject
Graanmolens
Eigentijds wonen in
een historisch kader
• 30 volledig afgewerkte appartementen
en penthouses
(60 – 105 m²) met zonneterras of tuin
• 4 casco lofts
(104 – 136 m²) in de gerenoveerde
Graanmaalderij ‘Molens Verbruggen’
• In de dorpskern van Oppuurs met
prachtige vergezichten
• Aangenaam en autoluw binnenplein
met een gemeenschappelijke
groene ruimte (ondergrondse parkings)
Meer info op www.wonen-graanmolens.be of
op het nummer 015 28 65 84
(tijdens de kantooruren)

Vanaf 67 280 euro (excl. kosten)

Mechelen - Woningen
Papenhof ‘de hofkes’

Vanaf 148 480 euro (excl. kosten)

Te koop: 199 440 euro (excl. kosten)

Sint-Katelijne-Waver
Bouwgronden
Woonproject
Maenhoevevelden
Weldra kavels voor
BEN-woningen te koop
• 48 bouwpercelen van 285 m² tot 701 m²
• Bijna-energieneutrale woningen
(BEN-normen)
• Keuze uit een pool van 6 architecten

Meer info op www.wonen-maenhoevevelden.be

Mechelen - Rijwoning
Grote Nieuwedijkstraat 292
• Ruime triplex woning (210 m²)
• Casco afgewerkt (ruwbouw + ramen);
technieken en afwerking zelf te voorzien
• Ruime living, keuken, zonneterras en
stadstuin, 3 slaapkamers, badkamer,
wasplaats, zolderkamer en 2 bergingen
• Nabij station Nekkerspoel
• Garage beschikbaar
• Te bezichtigen na afspraak

Meer info op www.wonen-papenhof.be

Geïnteresseerd? Surf dan naar www.igemo.be en schrijf je in als geïnteresseerde.
Of contacteer onze vastgoedmanager Ken Fransen op het nummer 015 28 65 84.

Vg Wg Gdv Gvkr Gvv

Handelsruimte / kantoorruimte
zkt. ambitieuze ondernemer
Je bent een ondernemer met een plan en
zoekt de ideale locatie voor je horecazaak,
handelszaak of zakenkantoor? Of ben je op
zoek naar praktijkruimte om je vrij beroep uit te oefenen? Ruimte nodig voor sociaal-culturele,
toeristische en/of recreatieve voorzieningen? Neem dan een kijkje op www.wonen-graanmolens.be
voor onze beschikbare ruimten!
Je zaak geniet een uitzonderlijke ligging op de site van de oude graanmaalderij ‘Molens Verbruggen’,
in de dorpskern van Oppuurs (bij Sint-Amands) met prachtige vergezichten en een ruime parking
aan de rand van het woonproject.
Twee ruimten in het Oude Molengebouw (170 m² + 170 m²)
• Gelijkvloerse ruimte (eventueel opsplitsbaar)
• Ruim terras achteraan (320 m²) met zicht op
een aangenaam binnenplein van diverse kleine
appartementsgebouwen

Een ruimte in een nieuwbouw
(totaal 222 m²)
• Gelijkvloerse ruimte
• Combinatie met gelijkvloers
wonen is mogelijk!

Meer info: www.wonen-graanmolens.be of op het nummer 015 28 65 84 (tijdens de kantooruren)

Vanaf 100 euro/m² (excl. kosten)

Duffel

Vanaf 149 500 euro (excl. kosten)

Vanaf 105 euro/m² (excl. kosten)

Sint-Katelijne-Waver

Putte

kmo-zone Dreefvelden

kmo-zone Klein Boom

Reeds 44 % verkocht!

Reeds 30 % verkocht!

•

Bedrijfspercelen van
1150 m² tot 5000 m²
Gelegen nabij de R6
Flexibele perceelsgrenzen
Bedrijfswoning mogelijk
In de directe omgeving
van de Mechelse Veilingen

•
•
•
•

•
•
•
•

Bedrijfspercelen tot 5000 m²
Langsheen Mechelbaan te Putte
Open, halfopen en
gesloten bebouwing
Bedrijfswoning mogelijk

kmo-zone Itterbeek
Nog 7 bouwrijpe
percelen beschikbaar!
•
•

•
•

Meer info op
www.kmo-kleinboom.be

Meer info op
www.kmo-dreefvelden.be

Bedrijfspercelen van
1270 tot 5400 m²
Langs de N108 (Oude
Liersebaan) en nabij de oprit
Rumst E19
Bedrijfswoning mogelijk
Nog 1 zichtlocatie beschikbaar
langs N108

Meer info op
www.kmo-itterbeek.be

Ateliers te huur vanaf 1 831 euro/maand en te koop van vanaf 281 400 euro
Kantoren te huur vanaf 171 euro/maand en te koop vanaf 24 000 euro

Duffel

Bedrijvencentrum Itterbeek

5 super uitgeruste en instapklare ateliers te koop of te huur
Nog 4 kantoren beschikbaar!
•
•
•
•

9 ateliers (268 tot 844 m²)
21 kantoren (16 tot 73 m²)
Zichtlocatie langs de Oude Liersebaan
Gemeenschappelijke keuken, refter,
sanitair, kleedkamer en onderhoud

•
•
•
•

Telefoon- en internetaansluiting aanwezig
Ruime parking
Aangename en veilige werkomgeving
Beschikbaar voor huur of aankoop in
mede-eigendom

Meer info op www.bedrijvencentrumitterbeek.be

Casco woning te koop voor doe-het-zelvers
Ben je op zoek naar een originele triplex woning
gelegen op een boogscheut van het gezellige
centrum van Mechelen? Steek je graag zelf de
handen uit de mouwen of wil je carte blanche
krijgen voor je binneninrichting?
IGEMO verkoopt een winddicht afgewerkte ruwbouw
met strakke architectuur en een totale woonoppervlakte
van 210 m², met terras én een stadstuintje. Optioneel
mét een nieuwbouw garagebox.

Duurzame bedrijventerreinen
in de regio Mechelen
Samen met de lokale besturen investeert IGEMO in een
duurzame regio. Duurzaamheid begint bij het uitstippelen van
een evenwichtig beleid en eindigt in het realiseren van een
verantwoorde werk- of woonomgeving. Als publieke ontwikkelaar
heeft IGEMO 9 duurzame bedrijventerreinen in portfolio, goed
voor 74 ha of meer dan 850 potentiële arbeidsplaatsen.
Een duurzaam bedrijventerrein start met een duurzaam gebruik van
de ruimte. Aan de hand van een behoefteanalyse wordt de nodige
oppervlakte voor een nieuwe kmo-zone bepaald. Door o.a. koppelbouw
te verplichten, bouwvrije ruimte te beperken en compact bouwen te
stimuleren, tracht IGEMO de aanwezige ruimte optimaal te benutten.
In een inrichtingsplan wordt de nodige ruimte voor groen vastgelegd.
Ook individuele eigenaars dienen een bepaalde oppervlakte groen
op hun perceel in te richten. Deze worden allemaal gesitueerd aan
de straatzijde en uniform ingericht om zo een aangenaam groen
straatbeeld te creëren. Al het plantgoed op het openbaar domein is
ook streekeigen groen.
De nodige grachten worden voorzien voor de afvoer van het regenwater en indien nodig wordt bijkomende buffering aangelegd. Zo
vangen ze de impact van de nieuwe verharderingen volledig op.
IGEMO ontwikkelt de terreinen ook als CO2-neutrale bedrijventerreinen. We sensibiliseren ondernemers inzake het gebruik van
groene stroom en stimuleren ze om creatief aan de slag te gaan om
hun energieverbruik te optimaliseren én te vergroenen.
Ook individuele bouwers op een duurzaam bedrijventerrein leveren de
nodige inspanningen op het vlak van duurzaamheid. De koper moet
een duurzaamheidscore halen van 35 punten om in aanmerking te
komen voor een bouwkavel.
IGEMO begeleidt de bouwers bij de realisatie van hun project en dit
levert soms unieke bouwprojecten op. Op de kmo-zone Itterbeek is
zo het eerste passieve bedrijfsgebouw opgetrokken door het bedrijf
Flidais. Flidais is gespecialiseerd in bio-ecologische bouwmaterialen en
duurzame technieken voor passiefhuizen en laagenergiewoningen. Het
bedrijfsgebouw wordt een nulenergiegebouw dat volledig onafhankelijk
de nodige energie voorziet. Een knap staaltje van duurzaam en
energiezuinig bouwen!
Het realiseren van duurzame projecten is voor IGEMO geen
verkoopspraatje, maar een essentiële doelstelling die samen met de
lokale besturen vastgelegd is. Op die manier dragen IGEMO en haar
vennootgemeenten hun steentje bij om de Europese doelstelling te
behalen wat betreft de daling van de uitstoot van broeikasgassen met
20 % tegen 2020. Abstracte cijfers worden zo tastbaar gemaakt.
IGEMO realiseert o.a. de volgende bedrijventerreinen: Itterbeek
(Duffel), Dreefvelden (Sint-Katelijne-Waver), Klein Boom (Putte), De
Hutten (Berlaar), Winning en Gansbroekstraat (Puurs) en een terrein
in Bornem.

Deze woning is ideaal voor doe-het-zelvers die
hun eigen ideeën voor de binnenafwerking willen
uitwerken of voor creatievelingen die hun ontwerp
willen laten uitvoeren door een vakman. Zo zijn de
vloeren, wanden, keuken, badkamer en technieken
helemaal naar jouw zin!
Het terras heeft uitzicht op een nieuwe, groene
woonwijk. Op slechts 5 minuutjes fietsen sta je aan
station Nekkerspoel, aan de rand van het mooie
stadscentrum van Mechelen.
Buffervat voor opwarmen water via zonne-energie © Flidais bvba

Premies in 2015

In 2015 kan je voor bestaande woningen nog
steeds een premie via Eandis krijgen voor:
- na-isolatie van spouwmuren (€ 6/m²)
of buitenmuren (€ 15/m²);
- vervanging van enkel of dubbel glas
(€ 12-15/m² of € 48-60 /m² in
combinatie met muuisolatie);
- dak- of zoldervloerisolatie (€ 3-8/m²);
- warmtepomp (max. € 1700);
- zonneboiler (max. € 2750);
- condensatieketel (enkel voor
beschermde klanten – max. € 2100).
Er gelden wel technische voorwaarden. Beschermde klanten krijgen een hogere premie.

Onderhoud je tuin of stoep
zonder pesticiden
We weten al langer dat pesticiden schadelijk zijn
voor de gezondheid en het milieu. Daarom levert
je stad of gemeente al jaren inspanningen om het
gebruik ervan drastisch te verminderen. Vanaf 1
januari 2015 gebruiken zij geen of zeer weinig
vervuilende pesticiden meer.
Maar wist je dat er vanaf 1 januari 2015 ook een
verbod geldt op het gebruik van pesticiden op het
trottoir? Wil je geen onkruid op je stoep? Regelmatig
vegen of borstelen voorkomt ongewenste plantgroei. Zie je toch onkruid verschijnen? Dan is uittrekken een beter alternatief.
Natuurlijk kan je ook in je tuin beter geen pesticiden
meer gebruiken. We geven je alvast enkele tips!
1. Voorkom het gebruik van pesticiden. Ontwerp je tuin of terras zo dat er
rekening gehouden wordt met een pesticidenvrij beheer.
2. Gebruik alternatieven. Slakken kan je bestrijden met kippen in je tuin. Zij eten
ook je etensresten op. Bladluizen? Een lichte aantasting kan je bestrijden met
een zachte zeepoplossing. In de handel zijn ook natuurlijke vijanden tegen
bladluizen, zoals de gaasvlieg, verkrijgbaar.
Meer tips vind je terug op www.zonderisgezonder.be.

De belastingvermindering voor dakisolatie
bedraagt 30 % van de isolatiewerken (RDwaarde minstens 2,5 m²K/W) en maximum
€ 3050 voor een factuur betaald in 2015. Er is
geen belastingkrediet.

Voor nieuwbouwwoningen blijft de E-peilpremie bestaan met een bedrag van min.
€ 1800 voor een woning en € 800 voor een
appartement. Hoe lager het E-peil, hoe hoger
de premie.

De Vlaamse renovatiepremie wijzigt
grondig. Nieuwe aanvragen zijn pas vanaf
de zomer mogelijk en de uitbetaling zal
gebeuren via een belastingvermindering of
-krediet. Er gelden ook nieuwe ventilatieeisen voor buitenschrijnwerk. De Vlaamse
verbeterpremie en de aanpassingspremie
voor ouderen blijven wel ongewijzigd.

Meer informatie over deze premies kan je
terugvinden op www.energiesparen.be,
www.wonenvlaanderen.be of www.eandis.be.
Je kan ook terecht bij de Woonwinkel
op het nummer 015 28 60 28 of via
woonwinkel@igemo.be. Je vindt de adressen
en openingsuren ook op www.igemo.be
(> particulieren > wonen > woonwinkel).

Sociale leningen
Je kan zowel bij de VMSW als bij het Vlaams Woningfonds
een sociale lening aangaan en dit voor het kopen van een
woning, renoveren van je eigen woning of behouden van je
woning (bijvoorbeeld na een echtscheiding). Vanaf 1 januari
2015 liggen de rentevoeten tussen 2 % en 2,28 %. Deze
rentevoet wordt berekend op basis van de marktrente, je
gezinstoestand en inkomen. Je kan daarnaast ook terecht
bij een aantal Erkende Kredietmaatschappijen (EKM’s)
met gewestwaarborg. Bij hen kan je 100 % van je leenbedrag
lenen zonder interestverhoging. Je inkomen en het kadastraal
inkomen zijn niet begrensd.
Sluit je een hypotheeklening af? Ga dan best na of je in aanmerking komt voor de gratis
Verzekering Gewaarborgd Wonen. Deze gratis verzekering helpt je hypotheek af te lossen
bij verlies van inkomen.
Voor meer info over sociaal lenen kan je terecht op www.vmsw.be, www.vlaamswoningfonds.be
of www.wonenvlaanderen.be. Ook de Woonwinkel helpt je graag verder op het nummer
015 28 60 28 of via woonwinkel@igemo.be. De adressen en openingsuren vind je terug op
www.igemo.be (> particulieren > wonen > woonwinkel)

Goedkope Vlaamse energielening* voor
energiebesparende maatregelen in je huis!
Wil je ook een lagere energiefactuur? Investeer dan in
energiebesparende maatregelen. Zo kan je flink wat energie
en geld besparen.

Rookmelders
verplicht in (nieuwe)
woningen en
huurwoningen
Optische rookmelders zijn sinds 2009 verplicht in
nieuwbouwwoningen en in renovatiewoningen met een
stedenbouwkundige vergunning. Ook huurwoningen,
waarvoor een nieuw huurcontract afgesloten werd na
31/12/2012, moeten uitgerust zijn met minstens één
rookmelder per verdieping. Voor oudere huurcontracten
geldt een gefaseerde invoering. Vanaf 2016 geldt de
rookmelderverplichting voor woningen ouder dan 1945,
vanaf 2019 voor woningen gebouwd vanaf 1945.
Ook elke studentenkamer moet sinds 1 oktober
2014 verplicht uitgerust zijn met een rookmelder,
ongeacht de aanvangsdatum van het huurcontract. In
studentenkamers moet bovendien elke kamer én elke
gemeenschappelijke kookruimte uitgerust zijn met een
rookmelder.
Meer info? Neem een kijkje op www.wonenvlaanderen.be
( > rookmelders) of via de Woonwinkel op het nummer
015 28 60 28 of via woonwinkel@igemo.be. De adressen
en openingsuren vind je terug op op www.igemo.be
(> particulieren > wonen > woonwinkel).

In samenwerking met je stad of gemeente en IGEMO biedt de
Vlaamse overheid je de mogelijkheid om tot maximaal € 10 000 te
lenen tegen een zeer lage intrestvoet van 2% (jkp). Mensen met een
beperkt inkomen kunnen onder bepaalde voorwaarden renteloos
lenen. Je betaalt terug in 60 gelijke maandelijkse betalingen. Er
is geen inkomensbeperking van toepassing. Burgers in onze regio (uitgezonderd
Mechelen) kunnen zo’n goedkope 2 % lening aanvragen via IGEMO. Neem een kijkje
op www.igemo.be (particulieren > wonen > energieleningen) of contacteer IGEMO op
het nummer 015 29 47 57 of via energielening@igemo.be.
Inwoners van de stad Mechelen kunnen terecht bij Energiepunt Mechelen voor deze
dienstverlening met een eigen selectie energiebesparende maatregelen. Meer info
vind je op www.mechelen.be/energiepunt. Of contacteer Energiepunt Mechelen op
het nummer 015 29 78 92 of via energiepunt@mechelen.be.

Nieuwe dakisolatienorm
van toepassing
Vanaf 1 januari 2015 is een nieuwe dakisolatienorm
van kracht. Voldoe je niet aan die norm, dan krijg
je strafpunten als je woning wordt onderzocht. Je
gemeente kan een woning met 15 of meer strafpunten
ongeschikt- of onbewoonbaar verklaren. Tussen 2015
en 2020 werkt het nieuwe systeem met beperkte
strafpunten.
Vanaf 2020 is dakisolatie verplicht. Heb je tegen
dan geen of onvoldoende dakisolatie geplaatst,
dan krijg je 15 strafpunten in één keer waardoor je
de woning niet meer kan verhuren of bewonen.

Waarvoor kan je lenen?
• dak- , muur- en vloerisolatie;
• hoogrendementsbeglazing;
• hoogrendementsketel;
• zonneboiler;
• fotovoltaïsche zonnepanelen;
• warmtepomp;
• …
* Geld lenen kost geld

Daarom plaats je best zo vlug
mogelijk dakisolatie, aangezien
je nu nog van allerlei fiscale
voordelen en premies kan
genieten. Er is zelfs een extra
hoge premie van € 23 per m²
voorzien voor huurwoningen
bewoond
door
kwetsbare
huurders. Bovendien begeleidt
een projectpromotor zowel verhuurder als huurder bij
de voorbereiding en uitvoering van de werken.
Meer info is terug te vinden op www.energiesparen.be
of via de Woonwinkel op het nummer 015 28 60 28
of via woonwinkel@igemo.be. De adressen en
openingsuren vind je terug op op www.igemo.be
(> particulieren > wonen > woonwinkel).

