In deze folder wordt slechts de mening van de auteur weergegeven. Het geeft niet noodzakelijk de opinie van de
Europese Unie weer. De Europese Investeringsbank noch de Europese Unie zijn aansprakelijk voor het gebruik
dat eventueel wordt gemaakt van de informatie in deze folder.

v.u.: Wout Maddens, Intercommunale Leiedal, President Kennedypark 10, 8500 Kortrijk

De RenovatieCoach is een initiatief van Intercommunale Leiedal, het intergemeentelijke
samenwerkingsverband in de regio Zuid-West-Vlaanderen, in een partnerschap met:

Maak samen met de
RenovatieCoach je droom van
een warmere woning waar.

De RenovatieCoach
helpt je planmatig,
efficiënt en kostenbesparend te renoveren.

Wat doet
de RenovatieCoach?
Hij/zij geeft
onafhankelijk advies
bij je thuis, volgens jouw
concrete situatie.
Hij/zij berekent
en maximaliseert je
energiebesparing.
Hij/zij vermijdt
nutteloze kosten en

verzekert de waarde van
je huis in de toekomst.
Hij/zij brengt
professionele,
ambitieuze bouwpartners naar je toe.
Hij/zij volgt samen
met jou nauwgezet
de werken en het
budget op.
Hij/zij toont je de
weg naar premies en
leningen en vult indien
nodig samen met jou de
formulieren in.

Jouw renovatie,
onze zorg

?
Beslissen om je woning te
renoveren, doe je niet zomaar.
Je hebt er lang over nagedacht
en het nodige budget vrijgemaakt. Je wil dan ook niet
ondoordacht te werk gaan. De
RenovatieCoach is daarom je
ideale partner.
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stappen
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Renovatierapport

plan

Een uitgebreid plaatsbezoek
met het oog op een concreet
renovatieplan, met onder meer
een duidelijke omschrijving van
de werken, een inschatting van
de kostprijs, timing ...
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Je wensen

Hoe ziet je droomhuis
eruit? Wat verwacht je van
de verbouwing? Tijdens een
eerste gesprek komen jouw
wensen en dromen aan bod.

Uitvoering

Opvolging en kwaliteitscontrole van de uitgevoerde
werken.

3

Aanpak

Hulp bij de opmaak en
het opvragen van offertes. Je
brengt zelf aannemers aan of
kiest uit een door ons voorgeselecteerde groep energiebewuste aannemers.
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Oplevering

Administratieve afronding van leningen en premieaanvragen.

Scan en haal de
RenovatieCoach
in huis
056 24 16 19

energiehuis@warmerwonen.be
www.warmerwonen.be

