


APPARTEMENT ZORGELOOS RENOVEREN ? 



Hoe kunnen we  

 ontzorgen  

bij renovatie ? 



• Uitsluiten van alle risico’s door te werken in bouwteam 

• Forfaitaire prijs: geen overschrijding van de budgetten 

• Renovatie conform de geldende normering (2020) 

• Renoveren met oog voor het milieu en maatschappij 

• Substantiële impact op het energieverbruik  

• Financieel product met verzekering tegen wanbetalers 

• One way shopping (slechts één aanspreekpunt) 

 

 

Ontzorgen met… 





Renotec is een gerenommeerde 

bouwonderneming die meer dan 30 jaar actief 

is en kan beroep doen op 600 medewerkers, 

gespecialiseerd in zowat alle 

renovatiedisciplines. 

 Hierdoor kan er efficiënt worden gewerkt en 

kan Renotec zich onderscheiden door een 

goede prijs-kwaliteit propositie. 



Onze oplossing? 





Renocom hanteert een DBFM model, hetgeen 

wil zeggen dat we zowel instaan voor het 

ontwerp, de verbouwing, de financiering en het 

eventuele onderhoud. 

  

Slechts één aanspreekpunt dus en dat 

vergemakkelijkt de relatie klant-leverancier en 

werkt efficiënter, sneller en dus goedkoper. 



Een totaalaanpak voor renovatie 

 

Energetisch en esthetisch renoveren 

 

Financieringsmodel: collectieve lening zonder 
borgstelling door individuele eigenaars 

 

Ontzorgen op alle vlakken: analyse, juridisch, 
volledig bouwproces, risicoverlagend en 

comfortverhogend! 
 





De focus 



dakbedekking 

gevelisolatie 

terrassen 

ramen 

technieken 

garages 

inkom 

De focus 



Gevelbekleding 

 

• Gecertificeerde systemen en 

materialen 

 

• Oog voor decoratief aspect 

 

• Breed gamma afwerkingen 

mogelijk (crepie, natuursteen) 

 

• Onderhoudsvriendelijk 

 



Gevelisolatie 

 

• Controle en herstel van de 

ondergrond 

 

• Plaatsing volgens geldende 

normen 

 

• Thermisch en akoestisch 

comfort 

 

• Combinatie van verschillende 

types in functie van de 

gevelstructuur 



Balkons 

 

• Herstel van de draagstructuur 

 

• Hoogwaardige waterdichting 

 

• Balustrades conform 

veiligheidsvoorschriften 

 

• Elimineren van koudebruggen 



Buitenschrijnwerk 

 

• Energiezuinige ramen, hoog 

thermisch comfort 

 

• Beveiligd tegen inbraak 

 

• Geïntegreerde ventilatie 

 

• Afwerking aansluitend op 

interieur 



Dakbedekking 

 

• Isolatie volgens geldende 

normen 

 

• Afwerking in functie van 

toegankelijkheid 

 

• Veiligheidsvoorzieningen voor 

inspectie 

 

• Groendaken 

 



Inkom 
 

• Functioneel herschikken 

inkompartij 

 

• Modern design 

 

• Parlofonie 

 

• Moderne vormen van 

toegangscontrole 

 



Garages 
 

• Automatische poorten 

 

• Isoleren en vernieuwen platte 

daken 

 

• Renovatie parkeerdaken 

 

• Belijning 

 

• Waterdichting kelders 



Ecologie 

/Hernieuwbare 

energie 
 

• Groendak 

 

• Groene gevels 

 

• PV-panelen geïntegreerd in 

balustrades en gevelbekleding 

 

• Zonneboilers 



Technieken 
 

• Ventilatie 

 

• Verwarming 

 

• Brandveiligheid en 

compartimentering 



Verfraaiing 
 

• Hedendaags design 

 

• Uitstraling en attractiviteit 

 

• Weegt door bij 

waardebepaling 



De aanpak! 



1/ GRATIS 

INTAKE 
 

Eerste simulaties 

Indicatief budget 

2/ STUDIE 
 

Grondige studie 

Toestand gebouw 

Gedetailleerde plannen 

Vast budget uitvoering 

3/ UITVOERING 
 

DBM & Financing 

Strikte timing 

Kwaliteit & Service 



Het financieringsmodel 



 

• Onderdeel van het Renocom comfortpakket  

 begeleiding van a tot z door onze financiële experts 

• Vaste rente, gelijke terugbetalingen, beste voorwaarden  

 looptijd 5 tot 10 jaar  

• Niet alle eigenaars hoeven te lenen  

 Elke eigenaar beslist individueel of hij deelneemt aan het krediet. 
 Eigenaars storten aan de VME volgens hun aandeel in het krediet, 
 de VME betaalt de bank 

 

De financiering… 



 

• VME en alle mede-eigenaars (ook zij die geen krediet nemen) 

zijn verzekerd tegen wanbetaling van een mede-eigenaar, 

hoeven niet bij te passen 

 Geen kosten voor invordering of voor extra administratie 

• Geen hypotheek vereist 
 

De financiering… 



De financiering… 



Alles samengevat 



ontzorgen + prijs-kwaliteit 

+ EPB + esthetiek 

gespreide betaling 

meerwaarde 



Leiebos / Merksem 



De re(no)ferenties ! 



Picardiëstraat / Evere 



Hippodroomlaan / Gent 



Luchthaven / Deurne 



Ruimtevaartlaan / Deurne 



Gebroeders De Wachterstraat / Wilrijk 




