
 De club van 10 
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samen succesvol benoveren   



 
Drietrapsraket klimaatnetwerk 
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Samenaankoop  
(Isolatie, zonnepanelen, ramen, …) 
 
Renovatiebegeleiding 
(Klimaatmobiel en club van 10) 
 
Hernieuwbare energie 
(Licht-verhaal) 
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Onthaal 
 
Prik/plak uw woning 
 
Doe de wand (roll-up) 
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De meeste woningen van 2050 staan er 
vandaag al! 



 De club van 10 

9 

 
 
 

Hoe ouder de woning, hoe slechter de 
energieprestatie. 
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Activeer uw BENO-pass 
ga voor (totaal)renovatiebonus 

 
 
 

Uw benovatiecoach  
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Stap op de BENOvatietrein  
Tussen vertrek en aankomst liggen 
verschillende BENOVATIEstations 



 
 

Team en netwerk: gemeente, 
3wplus, provincie, 

beweging.net  
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Uw renovatie is onze zorg 

Wat doet het BENOvatieTEAM 
stappenplan 

 Contact met benocoach (klimaatmobiel)  
 Plaatsbezoek: energieaudit 
 Opmaak energierapport 
 Aannemers zoeken 
 Offerten vergelijken 
 Opvolgen werken 
 Helpen met premies 
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Uw renovatie is onze zorg 

Wat doet de benovatiecoach 
stappenplan 

 Hulp met premies 
 Totaalrenovatiebonus (binnen de vijf jaar 3 

of meer ingrepen) 
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Uw renovatie is onze zorg 

Misverstanden vermijden 

 
 De benovatiecoach is mijn architect 
 Club van 10 zijn allemaal buren 
 We moeten allemaal dezelfde werken 

uitvoeren én gelijktijdig 
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Uw renovatie is onze zorg 
Wat kost de 
benovatiecoach/begeleidingstraject? 

 Start altijd met energie-audit 
 20 euro voor inwoners Machelen en Diegem  
 (mogelijkheid tot traject) 
 150 (100) euro Pajopower 

 
 Ter vergelijking: kostprijs gemeente zonder overeenkomst = 
 400 euro  (450 euro voor gemeenten zonder  DUBO-advies-terug- 
 betaling) 
   
 
Duurzaam bouwadvies – terugbetaling in Beersel, Bekkevoort, Bertem, Bierbeek, Boortmeerbeek, Diest, Dilbeek,  
Drogenbos, Glabbeek, Gooik, Grimbergen, Halle, Herent, Hoegaarden, Kortenaken, Kortenberg, Leuven, Linter,  
Liedekerke,  Lubbeek, Meise,  Merchtem, Opwijk, Oud-Heverlee, Rotselaar, Sint-Genesius-Rode, Tervuren,  
Tielt-Winge, Tremelo en Zaventem.  
In Kraainem betaal je 25 euro voor duurzaam bouwadvies ter plaatse, advies op basis van je plan is gratis.  
 

 
 
 



17 

Uw renovatie is onze zorg 

Renovatiepremie 
Verbeteringspremie 
Aanpassingspremie 

Bij grondige renovatie 

Rekening houden met een aantal voorwaarden zoals  
- Eigendom 
- Bewoning 
- Inkomen 
- Ouderdom factuur 

 
Voor meer informatie neem individueel contact op met 
benovatiecoach, of met gemeente (Machelen-Diegem: RO) 
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Herkenbaar verhaal? 
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Uw prioriteiten, uw vragen 
- Technisch 
- Financieel 
- Tijd  
- Volgorde  
- kwaliteit 
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Spreek verder af  
met uw coach 
 
Bedankt 
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