
Renovatie
coaching
Advies op maat 



Onafhankelijk en gratis advies 
op maat van jouw woning
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Daarom is er de renovatiecoaching 
van Stekr op maat van jouw woning en 
budget. We beantwoorden al je vragen en 
begeleiden je renovatieplannen. Ons advies 
is onafhankelijk en gratis. 

Je wil Je woning 
energiezuinig 
renoveren, maar zit 
nog met vragen:

De renovatiecoach van Stekr 
zal je maximaal ontzorgen 
voor, tijdens en na je 
renovatie.

Welke werken voer ik het 
best uit?

Hoe vermijd ik nodeloze 
kosten?

Hoe realiseer ik een 
optimale energiebesparing?

Welke aannemers kies ik 
best en heb ik een architect 
nodig?

Op welke premies heb ik 
recht?



RenoveRen is simpel... 
met de hulp van Je 
Renovatiecoach 

Nieuw dak nodig? Maak een zolderkamer 
met veel licht en ruimte.

Geen koude voeten meer met een nieuwe 
warme vloer.

Steek je gevel in een warm, modern jasje.

Investeer in duurzame technieken en 
creëer meerwaarde voor de toekomst.

Denk aan je (klein)kinderen en optimaliseer 
de waarde van je nalatenschap.

Hoe lager de EPC-waarde, hoe sneller de 
woning wordt verkocht.  

Met isolatie houd je de woning warm in de 
winter en koel in de zomer.

Prijzen en kosten fluctueren constant. De bedragen, premies en tarieven in deze brochure kunnen 
dus variëren. Deze brochure wil vooral inspireren. Renoveren is immers een goed idee: besparen 
(op termijn) doe je altijd. Hoeveel en hoe: daarvoor kan je bij onze renovatiecoaches terecht. Zij 
voorzien een gedetailleerd en op maat gemaakt renovatieplan voor je.



Je woning 
eneRgiezuinig 
verbouwen? 
dat is:

het klimaat en de 
volgende generaties 
helpen  

je comfort verhogen 

de waarde van 
je woning in de 
toekomst verzekeren 

besparen op je 
energiefactuur

welke werken moet ik 
uitvoeren en welke doe ik 
best eeRst?

ventilatie

kiezen voor isolerende 
ramen en profielen

hernieuwbare energie

dak isoleren

sanitair warm water

muren isoleren

verwarming

vloer isoleren

warmtepomp



Samen met jou bekijkt de renovatiecoach welke werken 
je het best eerst uitvoert met je beschikbare budget en 
volgens jouw concrete situatie. Hij of zij behoedt je voor 
lock-ins*.

Nadat je energiezuinige maatregelen hebt doorgevoerd, 
kan je met het geld van de premies en leningen ook 
denken aan het verder verhogen van je comfort. Zo kan 
je een nieuwe keuken of badkamer plaatsen.

* Lock-ins verkrijg je wanneer je de werken niet in de juiste volgorde uitvoert 
en je daardoor later bepaalde werken niet meer kan uitvoeren, tenzij door 
opnieuw af te breken wat je eerder renoveerde. Om onnodige kosten en 
stress te vermijden, moet je lock-ins dus vermijden. 



het budget

De renovatiecoach helpt je met de 
technische, financiële en administratieve 
aspecten van jouw renovatiewerken.

De renovatiecoach van Stekr onderzoekt op 
welke premies en leningen jij recht hebt en 
zorgt dat je geen enkele misloopt. Hij vult de 
nodige formulieren samen met jou in.

Je woning energiezuinig verbouwen betekent een aanzienlijke 
besparing op je energiefactuur. Je kan nog extra besparen 
door beroep te doen op de vele premies en leningen. 

Maak hier je 
afspraak.

www.stekr.be \ 015 28 60 28 \ info@stekr.be

zo kan Je:

renteloos lenen tot €60.000 een lokale premie aanvragen bij 
je gemeente- of stadsbestuur

een EPC-labelpremie krijgen tot 
€5.000

een korting krijgen op je 
registratierechten (1% i.p.v. 3%)

een Vlaamse renovatiepremie 
krijgen tot €10.000

een Vlaamse energielening 
krijgen, indien je tot een 
bepaalde doelgroep behoort

de Renovatie van 
de familie verlinden
De familie Verlinden heeft de buitenschil van hun woning 
grondig aangepakt. Hun EPC-label is door deze werken 
aangepast van label E naar label B, waardoor ze recht 
hadden op de EPC-labelpremie. Alle premies samen zijn 
goed voor €7.878.

€7.878
Premie

ePC-label

PRemie
€3.750

buitenmuren
isoleren

PRemie
€2.760

van 92 m2

vervangen 
ramen

PRemie
€432

van 27 m2

hellend dak 
isoleren

PRemie
€936

van 78 m2



Om de werken uit te voeren, moet je 
op zoek naar geschikte bouwpartners. 
Zeker als je meerdere werken wil 
uitvoeren, vraagt die zoektocht veel 
tijd. Waar begin je best? Hoe vind je 
geschikte, energiebewuste aannemers? 

Stekr selecteerde een 
aannemerscollectief van energiebewuste 
aannemers, die voldoen aan belangrijke 
administratieve vereisten. Hierdoor 
kunnen snel verschillende offertes 
opgevraagd worden bij gekende 
aannemers en hoef jij die niet allemaal 
zelf te zoeken.

De renovatiecoaches van Stekr brengen 
deskundige aannemers naar je toe en 
vragen voor jou de offertes op.

vind Je 
bouw-
PaRtneR

“Mijn renovatiecoach zocht voor mij 
verschillende aannemers uit en samen 
vergeleken we alle opgevraagde offertes. 
Zo spaarde ik veel tijd en stress uit.”



hoe ziet Jouw 
RenovatietRaject 
met stekr eruit?

Aanvraag 

via de website 
van Stekr 
www.stekr.be 

De energie-audit 

Onze coach schat 
de situatie van je 
woning in. Je ideeën 
en plannen worden 
besproken. Vervolgens 
wordt er een plan op 
maat van je woning en 
budget gemaakt.

Een stappenplan 

met de mogelijke maatregelen, de 
prioriteiten en de volgorde waarin 
ze best plaatsvinden. Je ontvangt 
een indicatie van de kostprijs per 
maatregel met de terugverdientijden 
en mogelijke premies.

Werken uitvoeren 

Je beslist om door te gaan? 
Je coach helpt je met het 
opvragen van offertes 
en  het aanstellen van 
aannemers (in onderling 
overleg).

Aanvraag premies en 
subsidies

De werken zijn uitgevoerd. 
De facturen worden samen 
overlopen. De coach helpt je 
met de aanvraag van premies 
en subsidies, waarvoor jij in 
aanmerking komt. 

Genieten 

van je vernieuwde woning. 
Geniet van je verhoogd 
wooncomfort en verlaagde 
energiefactuur. Motiveer 
de mensen in je omgeving 
om hun woning ook te 
verduurzamen.

Wil je enkel advies over 
één bepaald aspect van ons 
begeleidingsaanbod? Dat 
kan ook. Meld je hiervoor 
gewoon aan op onze 
website, dan bespreken 
we samen wat we kunnen 
betekenen voor jou.

https://stekr.be/
renovatiecoach/ 



ziJ haalden de 
Renovatiecoach 
van stekR in huis

PeteR en PatRicia uit Mechelen

Besparing gas (m3)

1.602/jaar

Besparing CO2 (kg)

3.172/jaar

Besparing energiefactuur

€1.850/jaar

Stijging waarde huis

€22.300

EPC - Label

besloten om in hun huis te blijven wonen en niet te 
verhuizen naar een appartement. Ze renoveerden 
en maakten hun huis klaar voor de toekomst. Door 
enkele weinig ingrijpende maatregelen konden ze het 
energieverlies van hun woning drastisch beperken. Ze 
kozen om de zoldervloer te isoleren, het plafond van 
de kruipkelder te isoleren en de dubbele beglazing te 
vervangen door hoogrendementsbeglazing.

B

E

€1.850/Jaar

besParing

“De renovatiecoach van Stekr nam de regie van de werken 
volledig in handen en bespaarde ons heel wat tijd en stress: 
ze zocht aannemers uit, vroeg offertes op en vroeg alle 
mogelijke leningen en premies aan.”



de RenovatieReis 
van de familie 
lauwers 

Evie (28) en Lennert (30) kochten een woning uit 1975. 
Tijdens het plaatsbezoek door onze renovatiecoach bleek 
dat een dakrenovatie en een nieuwe energie-efficiënte 
verwarmingsketel de meest rendabele investering is. 
Door het renoveren en isoleren van het dak besparen ze elk 
jaar €525 aan stookkosten. De investering in een nieuwe 
verwarmingsinstallatie zorgt daarnaast voor een jaarlijkse 
besparing van €352.

Besparing gas (kWh)

10.750/jaar

Besparing CO2 (kg)

2.128/jaar

Besparing energiefactuur

€877/jaar

Stijging waarde huis

€14.400

EPC - Label

D

F

€877/Jaar

besParing

lenneRt, evie en kleine mIl uit 
Puurs-Sint-Amands



overziet het renovatieproject van Stekr 
van a tot z. Haar opgedane kennis uit 
eerdere woon- en energieprojecten 
maakt haar dé experte bij uitstek.

Projectleider 

evelien

informeert en inspireert bewoners met 
duidelijke informatie en getuigenissen. 
Zo wil hij renovatiecoaching verder op 
de kaart zetten.

Communicatiemanager

kenneth
verweeft enthousiasme en vakkennis 
in haar rol binnen Stekr. Haar missie: 
elke Rivierenlander persoonlijk en op 
maat helpen bij vragen rond wonen en 
energie.

Woonadviseur

nadine

heeft al meer dan 50 renovatieadviezen 
op haar teller staan. In haar expertenrol 
sierde ze bovendien al edities van o.a. 
Het Laatste Nieuws en GVA.

* benoemd beginnende van links

Renovatiecoach 

lien
gaf al honderden adviezen rond 
renoveren, wonen en energie. Met 
zijn concrete tips en menselijk advies 
bracht Joost al vele Rivierenlanders tot 
duurzame inzichten.

Renovatiecoach 

joost ons team staat 
voor Je klaar en 
bliJft groeien

is dankzij zijn ruime ervaring in de 
bouwsector, dé perfecte persoon om 
jouw renovatieproces van a tot z te 
begeleiden en te stroomlijnen.

Renovatiecoach 

sven



miJn waRm huis

Via de online tool Mijn Warm Huis kan 
je zelf al een eerste zicht krijgen op de 
energiebesparende maatregelen voor 
jouw woning, evenals de kosten én 
opbrengsten.

Surf naar www.mijnwarmhuis.be en 
kijk welke maatregelen nodig zijn voor 
jouw woning.

www.mijnwarmhuis.be



weetjes
wist Je 
dat...

… je renovatiecoach aangeeft 
wanneer experts, zoals een architect of 
stabiliteitsingenieur, aangewezen zijn? 

Wat kan je zelf en wat laat je beter door 
een aannemer uitvoeren?

… je dankzij jouw verbouwing 
ook veel CO2 uitspaart en 
zo bijdraagt tot een beter 
klimaat?

… Europa en jouw gemeente 
financieel bijdragen aan dit 
project, zodat de coach voor 
jou gratis en onafhankelijk 
blijft?

… je renovatiecoach samen 
met jou zoekt naar praktische 
oplossingen, zoals het 
leeghalen van een zolder 
of het aanvragen van een 
afvalcontainer?

… je renovatiecoach je heel 
wat eenvoudige (gedrags)
tips meegeeft, waarmee je 
snel kunt besparen op je 
energiefactuur?

… we ook een aangepast 
aanbod hebben voor 
huurders  met de nodige 
doorverwijzingen? 



bijlage: van label e naar b

Halfopen bebouwing met een 
bewoonbare oppervlakte van 
180 m²

Bronnen: 
https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/premies-
voor-huishoudelijke-klanten 
https://apps.energiesparen.be/zonnekaart
https://benoveren.fluvius.be/tools-en-calculators

Ruimteverwarming op gas

Sanitair warm water met 
elektrische boiler

Niet-geïsoleerd dak

Vloer op volle grond

Spouwmuren zonder isolatie

Dubbel glas

EPC-label voor de werken =   E 

Praktijkvoorbeeld
12 cm PUR-isolatie

Oppervlakte = 74 m²

Kostprijs = €11.100 

Besparing = €540/jaar

Besparing gas = 1.048 m³

Vermindering CO2-uitstoot = 
2,137 ton/jaar

Premie = €296 

5 cm MW-isolatie

Oppervlakte = 123 m²

Kostprijs = €2.700

Besparing = €374/jaar

Besparing gas = 725 m³

Vermindering CO2-uitstoot = 
1,479 ton/jaar

Premie = €615

2 vlakke panelen
Apertuuroppervlakte = 4,7 m²
Kostprijs = €6.500
Besparing = €440/jaar
Besparing elektriciteit = 
1.688 kWh
Vermindering CO2-uitstoot = 
2,100 ton/jaar

Premie = €2.585

Plat dak isoleren Spouwmuur isoleren Zonneboiler plaatsen

EPC-label na de werken = B 
Totale kostprijs = €20.625 (werken + opmaak EPC voor en na de werken)
Totaal premies = €7.246  (premies individueel + EPC-labelpremie)
Netto-kostprijs = €13.379 

0% lening:
€15.000 lenen, op 10 jaar terugbetaald met €125/maand (0% JKP).
LET OP! Geld lenen kost ook geld!



      
en wonen loopt 
gestroomd

Iedereen heeft recht op een duurzame en 
kwalitatieve stek. Inwoners kunnen bij Stekr 
dan ook terecht met al hun woonvragen. 

Hoe kan ik energiezuinig (ver)bouwen? 

Waar vind ik een betrouwbare 
aannemer?

Kies ik best voor zonnepanelen? 

Hoe laat ik mijn energieverbruik dalen?

Ik huur een woning die in slechte staat 
is… wat nu? 

De adviseurs van Stekr staan je bij met raad 
en daad.

Voor alle informatie, inspiratie, advies en 
begeleiding rond wonen en energie, hoef 
je maar bij één adres aan te kloppen. 
Je kan bij Stekr terecht voor:

Alle vragen rond huren en verhuren

Ondersteuning van a tot z bij je 
duurzame renovatie

Een gids in het financiële landschap 
van premies en leningen

Het beperken van het 
energieverbruik in je woning

Ontdek ons aanbod, stel jouw vraag of maak een afspraak in 
jouw gemeente via www.stekr.be

www.stekr.be \ 015 28 60 28 \ info@stekr.be \ www.facebook.com/stekrbe

Stekr kan rekenen op steun van de Vlaamse overheid, 
Europa, Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Putte, 
Puurs-Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver, Willebroek en 
IGEMO.



Vraag je renovatiecoaching aan via:

info@stekr.be
015 28 60 28

disclaimer

meer info

https://stekr.be/renovatiecoach/ 

Jouw 
checklist

In deze brochure wordt slechts de mening van de auteur 
weergegeven. Het geeft niet noodzakelijk de opinie van 
de Europese Unie weer. De Europese Investeringsbank 
noch de Europese Unie zijn aansprakelijk voor het 
gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie 
in deze brochure.

verwarming

ventilatie

kiezen voor isolerende ramen en profielen

hernieuwbare energie

dak isoleren

sanitair 
warm water

muren isoleren

vloer isoleren

warmtepomp





www.stekr.be

info@stekr.be
015 28 60 28

En wonen loopt gestroomd


