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ADVIES VAN DE HUISDOKTER   BEKIJK IN PRIMEUR HOEVEEL WARMTE JOUW DAK VERLIEST  
  LEZINGEN EN DEMO’S   LOW IMPACT MAN VERTELT
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• Hoeveel warmte ontsnapt er via  
jouw dak? Isoleer met advies van  
de huisdokter.

• Isoleren is ook goed ventileren en 
verluchten. 

• Betaal niet te veel voor jouw energie.  
Doe de V-test.

• Hoe energiezuinig is jouw woning? 
Analyseer je huis via een online-tool.

• Benoveren doe je zo: demo’s en 
proefopstellingen van isolatiematerialen.

• Bio-ecologische isolatiematerialen
• Ontdek de premies en de DuwoLimlening.
• Is jouw dak geschikt voor zonnepanelen? 

Bekijk de zonnekaart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Renoveren voor dummies (10 uur &  12 uur) 
Aan de hand van een concreet 
renovatieproject en praktijkvoorbeelden, 
krijg je tips en tricks voor je eigen renovatie.

• Hasselaren Yves Dupont en Tom Nijsen  
(11 uur) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Energie besparen met een investering  
tussen 0 en  10.000 euro. (11 uur &  13 uur) 
Energie besparen betekent geld besparen. 
Maar eerst moet je investeren. Welke 
maatregelen  betalen zich het snelst terug?

• Renoveren van appartementen (12 uur) 
Niet enkel slijtage en ouderdom zetten aan 
tot renovatie, maar ook tal van wettelijke 
bepalingen. Welke juridische oplossing 
bestaat er om de werken te financieren 
binnen een VME? Hoe sensibiliseer je 
mede-eigenaren en voer je een correcte 
besluitvorming?

programma

Infostandenmarkt Lezingen & workshops

Tom Nijsen

Nadja Vananroye 
Burgemeester

Yves Dupont

Joost Venken 
Schepen van energie 
en duurzaamheid

Yves vertelt jou over 
het (ver)bouwen van 
zijn energiezuinige 
woning! 

Tom is de eerste 
Hasselaar met een 

thuisbatterij van Tesla 
in gebruik. 

“Iedere dag opnieuw wordt duidelijker 
hoezeer de klimaatverandering onze 
toekomst bedreigt. Onze stad isoleert 
daarom systematisch haar eigen 
gebouwen om haar energieverbruik 
te verlagen. De strijd tegen de klimaat-
verandering voeren we evenwel samen 
met jou: iedereen is nodig. Op deze beurs 
vind je alle nuttige informatie over isoleren. 
Ga er zelf warmpjes in zitten en verminder 
je CO2-uitstoot. Van harte welkom!”
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• BENOveren van daken en muren
(13 uur)  Wie slim is renoveert 
beter of ‘BENOveert’. Maar hoe 
benoveer je daken en muren? 
De toelichting is doorspekt met 
talrijke praktijkvoorbeelden.

• Low Impact Man vertelt (14 uur)
De goedkoopste energie is 
de energie die je niet verbruikt. Energie 
besparen hoeft  niet altijd veel geld te 
kosten. Het vereist ook een verandering 
van gewoontes. Steven Vromman, alias 
de ‘Low Impact Man’, komt vertellen over 
zijn experiment om zijn ecologische impact 
drastisch te beperken

• BENOveren van ramen en schrijnwerk 
(15 uur) Hoe zorg je ervoor dat je geen geld 
door ramen en deuren gooit? 

• Waarom kiezen voor een groendak? 
(15 uur) Wat zijn de voordelen van 
een groendak? Hoe begin je er aan en 
welke planten kies je dan best?

• En wat doet de stad zelf? (10 uur &  15 uur)
Bekijk de zonnepanelen, de elektrische 
auto’s, de windturbine, … Het Hasselts 
Energiebedrijf neemt je mee op 
rondleiding. 

Steven Vromman

Kinderen kunnen zelf aan de slag met 
clickx, duplo, papier en kleurtjes. Er is ook 
een leuke verrassing voor de kinderen die 
deelnemen aan de junior quiz!

Kinderbouw- en speelhoek

Win een volledige 
renovatiescan van 

je woning !
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Wanneer:  zondag 12 november 2017 van 9u30 tot 16u
Gratis toegang
Waar: Centrale Werkplaatsen: 
Hellebeemden 20,  3500 Hasselt

Ruime fi ets- en parkeermogelijkheid. 
Op 800 m bushalte Jessaziekenhuis campus Salvator 

Alle info: www.hasselt.be/isoleren

Woon je in een appartement? Ben je een syndicus?

Op maandagnamiddag 13 november op de centrale werkplaatsen terecht voor
een specifi eke infonamiddag over de renovatie-uitdagingen bij appartements-
gebouwen. 

Het wettelijk kader, het renovatiekrediet voor VME’s en het stappenplan voor 
collectieve renovatie van appartementsgebouwen komen aan bod. Deze infonamiddag 
is gratis, maar graag op voorhand inschrijven via wonen@hasselt.be of 011 23 90 06.

Kan je 12 november niet? Wij geven ook advies in de wijken:

• Zaterdag 9 december van 10u tot 12u: Hostel H in Runkst

• Dinsdagavond 12 december van 18u tot 20u30: De Binder in Kiewit

• Woensdagnamiddag 13 december van 14u tot 17u: Bibliotheek Kuringen

Je kan er terecht voor de V-test, info over premies en toelichting bij de thermografi sche 
foto van jouw dak. Schrijf je op voorhand in via duurzaam@hasselt.be of 011 23 93 35.

V.U. Nadja Vananroye, burgemeester – Groenplein 1, 3500 Hasselt

praKTISCH

Vergeet de afrekeningsfactuur van je energieverbruik niet als je 
optimaal geadviseerd wilt worden.
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