Leefmilieu Brussel helpt u en
biedt u gratis diensten aan!

LEEFMILIEU.BRUSSELS

Om het comfort van uw woning te verbeteren, het bedrag op uw facturen te verminderen en tegelijk actie te
ondernemen voor het klimaat, bestaan er verschillende
diensten en steunmaatregelen.

HOMEGRADE

Heeft u renovatiewerken gepland en heeft u advies of begeleiding
nodig om uw woning te verbeteren?
Homegrade antwoordt gratis op uw technische, administratieve
en financiële vragen. De adviseurs·euses begeleiden u bij uw
initiatieven en helpen u uw renovatieprojecten concreet vorm te
geven en/of uw energiefactuur te verlagen. Tijdens een huisbezoek
kunnen ze u ook advies geven aangepast aan uw woning.

BRUSSELSE GROENE
LENING

ENERGIEPREMIES

Moet u geld lenen om uw werken te
financieren? Vraag dan een Brusselse
Groene Lening aan! Deze lening
tegen een voordelige rentevoet (0 tot
2%) zal u helpen bij de financiering
van de werken om de energieefficiëntie van uw woning verbeteren
(isolatie,
hoogrendementsbeglazing,
verwarming, ventilatie, hernieuwbare
energie).

Verlaag de factuur van uw renovatiewerken door Energiepremies
aan te vragen!
Deze premies worden toegekend voor isolatiewerkzaamheden,
efficiënte verwarming, ventilatie ...
Meer informatie op:
02 775 75 75
leefmilieu.brussels/energiepremies
Of neem contact op met Homegrade:
1810
homegrade.brussels > Particulieren > Premies

GROENESTROOMCERTIFICATEN
Brusselaars die investeren in een fotovoltaïsch systeem hebben
recht op groenestroomcertificaten. Deze certificaten, die worden
verkregen voor de groene stroom die ze produceren, hebben een
waarde. De verkoop ervan maakt de rendabiliteit van uw investering
zeer aantrekkelijk.
Meer informatie op:
0800 97 198 (van 9u tot 12u en van 14u tot 16u)
brugel.brussels/nl

Meer informatie op:
1810
homegrade.brussels > Particulieren > Brusselse Groene
Lening

INFOR GAS ELEK
Een vraag over uw elektriciteits- of gasfactuur?

Neem contact op met Homegrade:
1810 van dinsdag tot vrijdag 10u-12u & 14u-16u

Maak een afspraak met InforGasElek. Ze zullen u gratis helpen om:

In het voormalig koninklijk Observatorium: Queteletplein
7, 1210 Brussel, di-vrij: 10u-17u, za: 14u-17u behalve in de
schoolvakanties

   • leveranciers te vergelijken en te kiezen;
   • uw factuur te begrijpen;
   • bepaalde administratieve stappen te zetten (bij een
verhuizing, een wijziging van contract of van leverancier);
   • uw rechten inzake energiebevoorrading te kennen.

info@homegrade.brussels
homegrade.brussels
Opgelet: geld lenen kost ook geld! De Brusselse Groene Lening in de
vorm van een consumentenkrediet is onderworpen aan het Wetboek
van economisch recht. Kredietbemiddelaar: Crédal Plus vzw (Place de
l’Université 16, 1348 Louvain-la-Neuve), handelend als agent voor Crédal
SC cvba-so (Aalststraat 7, 1000 Brussel), kredietverlener erkend door
de FSMA. De Brusselse Groene Lening in de vorm van een klassieke
hypothecaire lening is onderworpen aan het Wetboek van economisch recht
en aan het BBHR van 22 maart 2008 betreffende het gebruik van kapitalen
die voortkomen van het fonds B2 door het Woningfonds van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest voor zijn hypotheekkredieten.
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“Ik heb gratis gebruikgemaakt van de kostbare hulp van Homegrade bij het opstellen
van mijn dossier voor renovatie- en energiepremies. Ik ben er héél tevreden van
en heb mijn buren al over de diensten van
Homegrade verteld!”
Anne-Catherine

Meer informatie op:
02 209 21 90
info@gazelec.info
inforgazelec.be
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