ENERGIEBEURS
regio Tielt

Heb je vragen over duurzaamheid, ontzorging, energie-efficiëntie, energiecontracten,
premies …? Kom naar de beurs en leg je energieuitdagingen en -vraagstukken voor aan
de aanwezige experts vanuit de woonwinkel, de energiesnoeiers, het energiehuis en/of
het sociaal verhuurkantoor. Zij zorgen ervoor dat je na dit event over de nodige kennis
en tools beschikt om concreet aan de slag te gaan.

DI 18 OKTOBER Meulebeke

zaal Ter Deeve, Bonestraat 24

DI 8 NOVEMBER Wingene

dienstencentrum Geselle, Sint Amandstraat

WO 16 NOVEMBER Pittem

zaal De Magneet, Egemstraat 49

WO 30 NOVEMBER Dentergem

Leieheem, Rosalie ‘t Feltplein 1

WO 7 DECEMBER Tielt

Europahal, Generaal Maczekplein 7

DI 20 DECEMBER Ruiselede

zaal Sport en Spel, Tieltstraat 46 A

De beurs is vrij toegankelijk van 12u tot 21u.
DEELNAME IS GRATIS!
GEMEENTE
RUISELEDE

Vlaanderen
is wonen

Voor wie?
Voor alle geïnteresseerde burgers met vragen over duurzaamheid, ontzorging,
energie-efficiëntie, energiecontracten, premies, …
Leg tijdens de beurs je energieuitdagingen en -vraagstukken voor aan de
aanwezige experts vanuit de woonwinkel, de energiesnoeiers, het energiehuis
en/of het sociaal verhuurkantoor.
Wij zorgen ervoor dat je na dit event over de nodige kennis en tools beschikt
om concreet aan de slag te gaan.

Wat?
We werken rond 4 pijlers.
1.

ENERGIECONTRACTEN
Doe de V-test, krijg advies over jouw huidige energiecontract en/of bekijk
welke de betere alternatieven zijn op dit moment.

2.

GEDRAG/GEBRUIK VAN ENERGIE
Krijg tips over verstandig en duurzaam energiegebruik en leer hoe je met
kleine ingrepen kan besparen op de energiefactuur.

3.

ANALYSE VAN HET ENERGIEVERBRUIK
Ga na waarom jouw energieverbruik hoger ligt en wat je daar zoal kan aan
doen. Overweeg een gevelscan om de warmteverliezen van jouw woning in
beeld te krijgen.

4. VERDUURZAMEN VAN DE WONING
Ga na welke ingrepen er kunnen gebeuren en wat de mogelijke premies
zijn die je hiervoor kan ontvangen. Enkele getuigenissen over positief
doorlopen trajecten helpen je op weg.

