Bouwen algemeen

WEGWIJZER BOUWEN & VERBOUWEN
Publicaties/aanbod

Te bekomen bij

te downloaden via www.

Verstandig bouwen en renoveren, dé onmisbare gids voor elke (ver)
bouwer

BNP Paribas Fortis

te bevragen in uw plaatselijk bankkantoor

De bouwgids

KBC

te bevragen in uw plaatselijk bankkantoor

Aanbevelingen voor duurzaam bouwen in Vlaanderen

Vlaamse Raad Wetenschap-Innovatie

www.vlaanderen.be/nl/publicaties

Bouwgids: werk met vakbekwame aannemers

Bouwservice bvba

www.woningenkijken.be,
www.bouwservice.be

Energiezuinig verbouwen: eerste hulp voor nieuwe eigenaars
Praktische gids voor als u binnenkort gaat bouwen of verbouwen

www.vlaanderen.be/nl/publicaties
www.energiesparen.be/epb/sensibiliseren

Alle info m.b.t. uw kadastraal inkomen en herziening van het KI +
eigendomstitel

Kadaster

www.kadaster.be

Ik zoek een vakman - gids

Confederatie Bouw

www.ikzoekeenvakman.be

Bouwen met een gerust hart: voorkom netelige toestanden

Verzoeningscommissie Bouw

www.bouwverzoening.be

Bouwproblemen voorkomen en genezen

FOD Economie

www.economie.fgov.be

Onroerend Erfgoed

www.onroerenderfgoed.be/aanbod/
publicaties

Wat moet u weten over uw centrale verwarming? Onderhoudsregels
voor gas & stookolie

Departement Leefmilieu

www.lne.be

(Gratis) Bouwadvies, advies bij het plannen van je zeer energiezuinige
nieuwbouw of renovatie

IGEMO, Kamp C, Passiefhuisplatform …

www.igemo.be, www.kampc.be,
www.passiefhuisplatform.be

Cursus Bouwteam (2-daagse, op verschillende locaties, cursusgeld te
bevragen bij Dialoog of gemeente)

Dialoog vzw, i.s.m. uw gemeente

www.dialoogvzw.be

Vibe

www.vibe.be

O,is dat duurzaam bouwen! Informatie voor de particuliere (ver)bouwer

Kamp C

www.kampc.be

Alle info over ventilatiesysteem D

Passiefhuisplatform, Vlaams Innovatienetwerk

www.beterventileren.be

Bouwboek over massief passiefbouw

Wienerberger - Recticel

www.massiefpassief.be

Uitgewerkte details i.v.m. passiefbouw, zowel voor houtbouw als
massiefpassief

Passiefhuisplatform

www.bouwdetails.be

Bezint eer ge begint – FSC en PEFC voor een verantwoord bosbeheer

FOD Volksgezondheid

www.health.fgov.be, www.pefc.be,
www.fair-timber.be

Monumenten: een kennismaking
Fiscale aftrek bij beschermde monumenten, stads-en dorpsgezichten en
landschappen

Bewust duurzaam bouwen: tips op een rij voor milieusparend (ver)
bouwen

Duurzaam bouwen

VEA

Duurzaam bouwen is goed, bio-ecologisch bouwen is beter

Meegroeiwonen: vooruitziend bouwen helpt kosten besparen
Ontwerpgids meegroeiwonen (editie 2009)
Vergeet niet uw energie mee te verhuizen: energie op uw oude en
nieuwe adres, hoe regelt u het correct?

Enter vzw

VREG

www.dezilverensleutel.be
enkel digitaal te bekomen via
www.entervzw.be
www.vlaanderen.be/nl/publicaties

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt
Eerste hulp bij energiezuinig verbouwen
Comfortabele en energiezuinige woningen in de praktijk

VEA

www.energiesparen.be,
www.epc-deskundigen.be

Het energieprestatiecertificaat, een energierapport voor koop-en
huurwoningen

Energie

www.vlaanderen.be/nl/publicaties

De energiemeter: meten is weten
Hoe zuinig omgaan met energie? Rationeel energieverbruik
Eandis

www.eandis.be

Info m.b.t. ATG geattesteerde isolatiematerialen

BUTGB

www.butgb.be

Thermografische kaart (foto) van uw woning

IGEMO

www.igemo.be/nl/wonen

Technische informatie over warmtepompen en ventilatie (via website)

IDEG

www.ideg.info

Agentschap Wonen-Vlaanderen

www.bouwenenwonen.be,
www.vlaanderen.be/nl/publicaties

IGEMO

www.igemo.be/nl/wonen

Hoe uw woning goed isoleren en ventileren?
De zonneboiler: baden in daglicht … verlicht je factuur

Woningkwaliteit

De warmtepomp: haal warmte uit de natuur

Woningkwaliteit: normen waaraan een woning of kamer moet voldoen
Ongeschikt-onbewoonbaarheid
Brochure woningkwaliteit

Publicaties/aanbod

Te bekomen bij

te downloaden via www.

Wonen en gezondheid

Ministerie Welzijn, Volksgezondheid

www.vlaanderen.be/nl/publicaties,
www.gezondheid.be

Alle info m.b.t. gezonde binnenlucht in uw woning

FOD Volksgezondheid

Gezondheid

Asbest, veelzijdig maar levensgevaarlijk

www.health.fgov.be

Asbest in en om het huis: veilig omgaan met asbesthoudend materiaal

Departement Leefmilieu

www.lne.be

Bouw of verbouw gezond/gezond wonen?

Vlaamse gezondheidsinspectie

www.wvc.vlaanderen.be/gezondmilieu

Waarom onze bodem de beste bescherming verdient: alles over bodemattesten, verontreiniging en sanering

OVAM

www.ovam.be/bodemdecreet

CO, een gevaar in huis, doe er iets aan

Agentschap Wonen-Vlaanderen

/

CO, een stille moordenaar in huis: preventie van vergiftiging door
koolstofmonoxide

LOGO Mechelen

www.koolstofmonoxide.be

VMM

www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen

Overstromingsveilig bouwen en wonen

Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid

www.integraalwaterbeleid.be

Goed geregeld = geld bespaard: alles over water, rechten en plichten
op een rijtje

VMM

www.vmm.be/waterloket

Warm water: combineer comfort met lage rekeningen

Eandis

www.eandis.be

Keuring van uw privéwaterafvoer

Aqua Flanders vzw

www.aquaflanders.be, www.vmm.be

Waterwegwijzer bouwen & verbouwen: info over regenwater, -putten,
-recuperatie, -gebruik,…
Hou je drinkwater loodvrij

Water

www.binnenlucht.be

Ruimtelijke
ordening

Stedenbouwkundige vergunning, melding en vrijstelling
Uitbreiden van de woning
Bijgebouwen in de tuin

Departement RWO

Een oprit, terras, zwembad, tennisbaan of siervijver aanleggen
www.digitalebouwaanvraag.be

Digitale bouwaanvraag
Belastingvermindering bij renovatieovereenkomst

Fiscaliteit

www.rwo.be

Departement RWO

www.bouwenenwonen.be,
www.rwo.be

FOD Financiën

www.minfin.fgov.be

Premiewijzer: nieuwbouw - renovatie

Uitgeverij Apro bvba

www.hetportaal.be

Premies voor energiebesparing in Vlaanderen

VEA

De Vlaamse renovatiepremie & verbeterings- en aanpassingspremie

Agentschap Wonen-Vlaanderen

Geld en energie besparen: goedkope leningen voor energiebesparende
investeringen

VEA

www.vlaanderen.be/nl/publicaties

Dit is mijn huis: een woonlening vanaf 1,5%

Vlaams Woningfonds

www.vlaamswoningfonds.be

De Vlaamse woonlening: lenen vanaf 1,59%

VMSW

www.vmsw.be

Gratis verzekering gewaarborgd wonen

Agentschap Wonen-Vlaanderen

www.bouwenenwonen.be

Ik koop, ik leen

Koninklijke Federatie notarissen

www.notaris.be

Ver-koopgids, antwoorden op 100 essentiële vragen over kopen en
verkopen

Era vastgoedbureau

www.era.be

Brochure huren & verhuren

IGEMO

www.igemo.be/nl/wonen

Een sociaal verhuurkantoor in uw buurt: uw woning zorgeloos verhuurd!

Departement RWO

www.rwo.be

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld

Departement Financiën en Begroting

www.vlaanderen.be/nl/publicaties

Planbaten, planschade en bestemmingswijzigingscompensatie
Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning: kopen, verkopen, bouwen,
verbouwen, afbetalen …
6% BTW voor de renovatie van privéwoningen ouder dan 5 jaar

www.vlaanderen.be/nl/publicaties

V.U. Peter De Bruyne, Schoutetstraat 2, 2800 Mechelen

Vastgoed

Lenen

Premies

Belastingvermindering voor inbraak- en brandbeveiliging
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