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Online tool 'Check je huis' toont hoe je renovatie
voordelig aanpakt

De online tool 'Check je huis' heeft een update gekregen. Gentenaars die een

vragenlijst invullen krijgen een gepersonaliseerd stappenplan met

renovatiewerken om hun huis energiezuinig te maken. Dat plan bevat ook kosten

en besparingen en een overzicht van premies en voordelige leningen.

Nieuwigheden

⏲

http://persruimte.stad.gent/
https://checkjehuis.stad.gent/


Een eerste versie van 'Check je huis' werd in 2016 gelanceerd en werd al door meer dan 30.000

Gentenaars gebruikt. Andere steden en gemeenten namen de tool over. De website heeft nu een

update gekregen. Nieuw zijn onder meer suggesties voor het hergebruik van water en ingrepen

om omgevingslawaai en oververhitting tegen te gaan. Via ingebouwde kaarten krijgen

bezoekers nu ook te zien of de breedte van de stoep gevelisolatie toelaat en of hun dak geschikt

is voor zonnepanelen.

Ook wordt een overzicht gegeven van de jaarlijkse besparing op de energiefactuur en van de

daling van de CO2-uitstoot. Bezoekers krijgen bovendien een indicatie van de huidige EPC-

waarde van hun woning en hoe ze die kunnen verbeteren. Daarvoor maakt de website een

automatische verbinding met de EPC-simulator van het Vlaams Energie en Klimaatagentschap.

Het is de eerste online tool in Vlaanderen die dit instrument integreert.

Persoonlijk advies

Via de tool krijgen bezoekers al een gepersonaliseerd stappenplan om met de renovatie te

beginnen, maar wie daarna nog vragen heeft, kan op de site ook een afspraak maken bij een

adviseur van de Energiecentrale van de Stad Gent. Die geeft gedetailleerd advies over de werken

en meer informatie over financiële oplossingen zoals premies en leningen.

Betere huizen zorgen voor meer comfort en een lagere energiefactuur. Met
'Check je huis' willen we mensen met verbouwplannen helpen om makkelijk en
snel de juiste keuzes te maken en de gepaste financiering te vinden.
— Tine Heyse, schepen van Milieu en Klimaat
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Bevoegd

Probeer het zelf via Check je huis
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