gratis
advies

Een project van vzw 3Wplus in samenwerking met de gemeentebesturen
en OCMW’s van Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen.

Is de kwaliteit van je
woning niet in orde ?
Heb je vragen
over wonen ?
Wil je meer weten
over premies ?
 oor alle inwoners van en
V
woningen in Bever, Galmaarden,
Gooik, Herne, Lennik en
Pepingen.

Ben je op zoek
naar technisch
advies?
Lennik

Gooik
Galmaarden
Pepingen
Bever

Herne

het pajottenland
Alle bewoners, huurders en verhuurders van Bever, Galmaarden, Gooik,
Herne, Lennik en Pepingen kunnen steeds terecht op alle permanenties
in de verschillende gemeenten.

Sommige
dingen weet
je beter
vooraf!
Woonwinkel
pajottenland

A. Algoetstraat 31
1750 Lennik

Woonplannen?
Kom tijdig naar
Woonwinkel
Pajottenland!

advies

Technisch advies
Onze technisch adviseur geeft
je graag advies bij renovatieplannen of bij de plannen voor
de aankoop van een woning.

Premies en financiële voordelen
Woning verbeteren, aanpassen of renoveren? Is je badkamer, toilet, elektriciteitsinstallatie of dak verouderd? Heb
je te weinig ruimte voor je gezin? Ben je toe aan nieuwe
ramen? We geven graag uitleg over alle mogelijke premies.

Energiebesparende maatregelen
De overheid voorziet een belastingsvermindering als je
energiebesparende werken uitvoert aan je woning.

FRGE lening
Denk je eraan om
energiebesparende
investeringen te doen?
Het Fonds ter Reductie van de
Globale Energiekost voorziet leningen
tot 10.000 EUR aan een maximale
intrestvoet van 2%.

lenen

info

Senioren of
personen met
een handicap
Wil je je woning
aanpassen aan je
(nieuwe) situatie?
Hiervoor bestaan
premies.

Informatie, uitleg,
begeleiding en advies.
Folders, brochures en aanvraagformulieren.
Advies over premies en subsidies op Federaal,
Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau.
Vragen over de huurwet: contract, brieven,
opzeg, herstellingen.

Sociale
woningen: huren, kopen, lenen, informatie en
formulieren
Energie besparen, bouwen en verbouwen

Aanpassingen
voor ouderen en personen met een
handicap
Technisch advies voor al uw renovaties!!

woonwinkel
pajottenland

A. Algoetstraat 31 - 1750 Lennik
Voor info en afspraken sociaal advies:
info@woonwinkelpajottenland.be

Permanenties sociaal adviseur
Onze sociaal adviseur is ook elke week beschikbaar tijdens
de permanenties in de volgende gemeenten:

Bever

Herne

Gemeentehuis

OCMW

Plaats 10
dinsdag
14u.00-16u.00

Edingsesteenweg 8
woensdag
10u.00-12u.00

Galmaarden

Lennik

Gemeentehuis

Schepenbank

Markt 17
woensdag
13u.30-15u.30

A. Algoetstraat 31
dinsdag
09u.00-11u.00

Gooik
OCMW

Pepingen
OCMW

Ninoofsesteenweg 182
donderdag
18u.00-20u.00

Kerkstraat 2
donderdag
15u.30-17u.30

… of maak een persoonlijke afspraak!
Technisch advies na afspraak!

02 460 65 17
Verantwoordelijke uitgever:
3Wplus vzw, Brusselsesteenweg 617, 1731 Zellik

