2022

Dubo à la carte
Duurzaam (ver)bouwen op het menu

PARTICULIEREN
MENU ÉÉN OP ÉÉN *
PARTNER

Quickscan		

€0

Kort mondeling advies over isoleren, verwarmen,
hernieuwbare energie ...

Huisdokter Aan Huis		

NIETPARTNER

€ 20

> INWONER

> INWONER

€ 50

> INWONER

€ 100

Advies op maat. Aan huis. Met Renovatierapport.

Bouwplanadvies

€ 50

€ 100

€ 50

€ 100

€ 75

€ 150

NIEUWBOUW

> INWONER

Screening nieuwbouwplannen. Schriftelijk dossier.
Persoonlijk adviesgesprek.

Huisdokter Groendak		 NIEUW
Advies groendak/groengevel.

Huisdokter Combi		
Advies op maat + advies groendak/groengevel.

> INWONER

> INWONER

> INWONER

> INWONER

MENU COLLECTIEF

Appartementsgebouw

FORMULE SMALL

30 credits 40 credits

Appartementsgebouw

FORMULE MEDIUM

80 credits 105 credits

Appartementsgebouw

FORMULE GOLD

105 credits 140 credits

1 credit = € 25

* Iedere stad/gemeente heeft recht op een aantal Huisdokterbezoeken in het kader van het Energiehuis Limburg.
Indien deze aantallen opgebruikt zijn, kunnen er credits ingezet worden voor extra HD-bezoeken etc.

GEMEENTEN
MENU PUBLIEKE GEBOUWEN
PARTNER

NIETPARTNER

Renovatie-audit		
30 credits 40 credits
NIEUW
			
Plaatsbezoek + snelle doorlichting wb energie,
duurzaamheid en comfort + actieplan.

Renovatie-audit

60 credits 80 credits

XL

Plaatsbezoek + adviesrapport wb energie, duurzaamheid
en comfort + kostenraming en principedetails + actieplan.

Renovatie-audit

VERENIGINGSGEBOUW

30 credits 40 credits

Plaatsbezoek + adviesrapport wb energie,
duurzaamheid en comfort.

Duurzaamheidsmeter

GRO

OP MAAT

OP MAAT

Evaluatietool voor toekomstgerichte, comfortabele
en circulaire gebouwen en sites.

MENU EXTRA

Quickscan

WIJKEN		
OP MAAT

Duurzaamheidsmeter

WIJKEN		
OP MAAT

Vorming ambtenaren			

OP MAAT

Jurering nieuwbouw- en renovatieprojecten		

OP MAAT

Renovatiebegeleidingscampagne		
OP MAAT
Asbestverwijderingscampagne

NIEUW

Dubo à la carte

Duurzaam (ver)bouwen op het menu
Renovatie van gemeentelijke gebouwen, duurzame nieuwbouwprojecten, intelligente planning en (wijk)ontwikkeling,
sensibiliserende acties voor inwoners? Dubolimburg biedt u
met het à la carte-partnerschap specialistische oplossingen,
advies en begeleiding op maat van uw stad of gemeente
aan. U kiest zelf hoe u uw credits inzet en van welke adviesformules u gebruik wenst te maken. Heeft u nood aan extra
ondersteuning? Dankzij het à la carte-partnerschap kan u
aan voordeeltarieven rekenen op de jarenlange knowhow
en ervaring van Dubolimburg.

Uw voordelen
⊲ Specialistisch advies en begeleiding bij (complexe)

duurzame bouwprojecten

⊲ Betrouwbare dienstverlening op maat voor zowel
⊲
⊲
⊲
⊲
⊲

gemeente als inwoners
Professionele ontzorging van lokale besturen
Optimale prijskwaliteitverhouding
Gratis Quickscans voor particulieren
Voordeeltarieven voor inwoners
Voordeeltarieven voor gemeentelijke projectadviezen

Hoe werkt Dubo à la carte?
⊲ Dankzij het jaarlijkse partnerschap heeft u recht op

een aantal credits

⊲ U kiest ter waarde van deze credits adviesformules

die voor uw gemeente interessant zijn

⊲ Credits opgebruikt? U geniet blijvend van voordeel

tarieven voor verdere begeleiding

⊲ Credits gelden per kalenderjaar en zijn niet

overzetbaar

Meer info
www.de-huisdokter.be
www.dubolimburg.be
info@dubolimburg.be – 011 39 75 75

