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Lancering online renovatietool ‘Mijn Warm Huis’
Hoe energiezuinig is een woning? Wat kan beter? Hoeveel kost een renovatie? En hoeveel bespaar je
ermee? Voor welke premies kom je in aanmerking? Via de online renovatietool ‘Mijn Warm Huis’ krijgen
burgers antwoord op al deze vragen, op maat van hun woning.

Online renovatietool
De online renovatietool ‘Mijn Warm Huis’ wil inwoners helpen bij het energiezuinig maken van hun woning.
Aan de hand van enkele eenvoudige vragen berekent de tool het potentieel van de woning. Vervolgens
kunnen inwoners aangeven wat ze wensen te verbeteren, rekening houdend met budget en woonwensen.
Op basis van de gemaakte keuzes genereert de tool een overzichtelijk en gepersonaliseerd stappenplan met
de geschatte investeringskosten per ingreep. Ook premies waarvoor burgers in aanmerking komen, worden
weergegeven. Tot slot toont de tool ook aan welk positief effect een renovatie kan hebben op ons leefmilieu.
See2Do!
De online renovatietool kadert binnen het Europees project See2Do!, dat inwoners wil aanzetten om meer
en beter energetisch te renoveren. Zes gemeenten uit het werkingsgbied van IGEMO tekenden hierop in.
Onder het motto ‘je moet het zien om te doen’ werden al heel wat acties gelanceerd zoals het gratis

aanbieden van thermografische woningscans en renovatieadvies aan huis. Met de online renovatietool levert
het project een huzarenstukje. Een renovatie overwegen en/of plannen was nog nooit zo gemakkelijk!
Campagne
Om de renovatietool te promoten, lanceert IGEMO een communicatiecampagne op 7 november. Via een
leuke video laten we inwoners kennis maken met de tool en creëren we groter draagvlak voor energetische
renovatie. Gemeenten Berlaar, Bornem, Duffel, Puurs, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek promoten
gedurende vijf weken de tool bij hun eigen inwoners. In deze gemeenten is de tool raadpleegbaar via
www.<naamgemeente.be/mijnwarmhuis. Geïnteresseerde inwoners uit de buurgemeenten kunnen gebruik
maken van de tool via www.igemo.be/mijnwarmhuis.
Bekijk hier de promovideo.
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