
Drie uur gratis 
duurzaam bouwadvies

BON voor drie uur gratis bouwadvies 
ter waarde van 180 euro 

Hoe vraagt u drie uur gratis 
bouwadvies aan? 
Maak een afspraak met de MilieuAdviesWinkel
•	 Tel. 09 242 87 59
•	 info@milieuadvieswinkel.be
Vul de bon in en neem die mee naar uw 
eerste afspraak

U kunt uw drie uur advies in één keer opge-
bruiken, of opsplitsen in schijven van een of 
anderhalf uur. Zo kunt u tussendoor nog over-
leggen met uw architect of aannemer.

Gratis bouwadvies:  
ook voor kleinere projecten
Ook bij kleinere (ver)bouwprojecten kunt u 
advies krijgen van de MilieuAdviesWinkel.

Concrete vragen?
Zet je vraag op mail of bel naar de MAW.

Waar kunt u bouwadvies krijgen?
•	 Bij de MilieuAdviesWinkel 

Koningin Maria Hendrikaplein 5/104, 
9000 Gent

•	 In de Woonwinkel Gent Zuid 
Administratief Centrum Gent Zuid 
Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent

•	 Via Regent vzw 
Kastanjestraat 2/4, 9000 Gent

•	 Bij u thuis 
U betaalt dan zelf de verplaatsingskosten 
van de experten van de MAW.  
Een afspraak maakt u via de MAW.

Neem alvast een kijkje op 
www.milieuadvieswinkel.be

In te vullen door de aanvrager

voor particulieren, 
verenigingen en 
scholen in Gent

Naam

Voornaam
Straat + nr. 

Postcode
Gemeente
Tel.
E-mail

De aanvraag gebeurt door een (schrap wat niet past:)

particulier / school / vereniging

Adres bouwwerf

Handtekening

Knip deze bon af en neem hem mee naar uw 
eerste afspraak met de MilieuAdviesWinkel.



Milieuadvies inwinnen bij (ver)bouwplannen: 
een duurzame keuze
Tegenwoordig biedt de bouwsector een 
uitgebreid gamma aan materialen en 
technieken die ze als duurzaam bestempelt.  
De experten van de MilieuAdviesWinkel 
(MAW) helpen u het kaf van het koren te 
scheiden en geven u onafhankelijke en 
volledige informatie op maat.
 
Deskundig en onafhankelijk.
De experten van de MilieuAdviesWinkel zijn 
gespecialiseerd in:
•	 energie- en waterbesparende  

maatregelen
•	 milieuvriendelijke materialen
 
Persoonlijk en op maat.
De experten van de MilieuAdviesWinkel  
zoeken een duurzame oplossing:
•	 aan de hand van uw plannen, schetsen, 

foto’s …
•	 rekening houdend met uw visie en budget

Gratis bouwadvies: 
voor wie en voor wat?
Het gratis bouwadvies is er voor:
•	 particulieren, scholen en verenigingen op 

Gents grondgebied
•	 nieuwbouwprojecten, grondige verbouwin-

gen en kleinere bouwingrepen

U kunt het gratis advies aanvragen totdat de adviesuren die 
de Stad Gent aankocht, opgebruikt zijn.

De Stad Gent biedt particulieren, scholen en 
verenigingen in Gent drie uur gratis 
bouwadvies aan bij de MilieuAdviesWinkel, 
ter waarde van 180 euro.

In opdracht van de Milieudienst geven 
de experten van de MilieuAdviesWinkel u 
advies over energie- en waterbesparende 
maatregelen en milieuvriendelijke 
materialen. 
Zo helpen ze u verantwoorde keuzes te 
maken voor uw (ver)bouwproject.

Beste (ver)bouwer
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Bent u een van die vele Gentenaars die een 
woning bouwen of verbouwen? 
Of wil uw school of vereniging in Gent een 
nieuw gebouw zetten of een bestaand ge-
bouw opknappen?

Dan wil de Stad Gent u graag helpen dat op 
een energiezuinige en milieuvriendelijke 
manier te doen, door u drie uur gratis bouw-
advies aan te bieden.

Milieuvriendelijk (ver)bouwen, 
beter voor u:
Als u al in de ontwerpfase van een nieuw-
bouw energie- en waterbesparende 
maatregelen incalculeert, kunt u uw energie-
rekening tot 75 % doen dalen en het 
drinkwaterverbruik halveren.  
Ook bij renovaties kunt u met duurzame 
ingrepen uw energieverbruik aanzienlijk 
verminderen.

Milieuvriendelijk (ver)bouwen,
beter voor het klimaat:
Duurzame bouwkeuzes hebben minder 
impact op het klimaat. En dat is net de be-
doeling van de Stad Gent en het Gents 
Klimaatverbond om een klimaatneutrale 
stad te worden tegen 2050. 

Ons contactpunt is:

MilieuAdviesWinkel
Koningin Maria Hendrikaplein 5/104 
(tegenover het Sint-Pietersstation)
9000 Gent 

Tel. 09 242 87 59
E-mail info@milieuadvieswinkel.be

www.gentsklimaatverbond.be/


