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Quickscan*
Kort advies voor zowel nieuwbouw als renovatie  
over isoleren, verwarmen, hernieuwbare energie,  
circulair bouwen, hemelwaterhergebruik …

MijnVerbouwBegeleiding*
Optie 1:  Advies op maat, aan huis, met renovatierapport.

Optie 2:  Advies op maat, aan huis, met renovatierapport,  
uitgebreid met begeleiding bij uitvoering energetische  
maatregelen, offertevergelijking, premie- en leningaanvraag …

Huisdokter Groendak/Groengevel  € 50
Advies over aanleg en voordelen van groendaken  
en groengevels, inclusief rapport.

Energiescan appartementsgebouwen  € 750
Advies met plaatsbezoek en globaal renovatierapport  
met één energetische maatregel in detail uitgewerkt.

Renovatieaudit appartementsgebouwen  € 2500
Diepgaande renovatieaudit met plaatsbezoek en  
renovatierapport voor het volledige appartementsgebouw,  
inclusief kostenraming.

* Quickscans en MijnVerbouwBegeleiding worden door Dubolimburg verzorgd  
onder de vlag van het Energiehuis Limburg.

PA RT I C U L I E R E N

NIEUW



G E M E E N T E N

Quickscan niet-residentieel gebouw € 750
Advies met plaatsbezoek en achteraf een beknopte  
adviesnota w.b. energie, duurzaamheid en comfort.

Renovatieaudit € 2000
Advies met plaatsbezoek en adviesrapport  
w.b. energie, duurzaamheid en comfort.  
Inclusief actie- en besparingsplan. 

Renovatieaudit verenigingsgebouw € 750
Advies met plaatsbezoek en adviesrapport  
w.b. energie, duurzaamheid en comfort.  
Optioneel uitbreidbaar met renovatiebegeleiding. 

Advies Groendak/Groengevel € 250
Advies met plaatsbezoek en adviesrapport  
over de aanleg van een groendak/groengevel. 

Strategisch Vastgoedplan (SVP) voorstel op maat
Ondersteuning bij de opmaak van een SVP  
aan de hand van diverse modules. 

GRO
GRO is een instrument om de duurzaamheid van  
bouwprojecten te meten en te vergroten. Dubolimburg  
is uw aanspreekpunt voor alle vragen over dit instrument.

NIEUW



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

Renovatie van gemeentelijke gebouwen, duurzame 
nieuwbouwprojecten, strategische vastgoedplannen, 
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.

Opgelet: vanaf 2023 kunnen enkel partnergemeenten 
van Dubolimburg op onze service beroep doen.

Wij bieden:
⊲ Specialistisch advies, audits en begeleiding  

bij (complexe) duurzame bouwprojecten
⊲ Betrouwbare dienstverlening op maat voor 

zowel gemeente als inwoners
⊲ Professionele ontzorging voor lokale besturen

In het partnerschap is inbegrepen:
⊲ Eerstelijnsadvies en ondersteuning van 

ambtenaren
⊲ Vormingssessies doorheen het jaar
⊲ Vorming en plezier op de jaarlijkse Aandag
⊲ Asbestverwijderingscampagne dak/gevel/leiding
⊲ Abonnement op de Dubolimburg-nieuwsbrieven
⊲ Aanwezigheid op één gemeentelijke beurs/info-

markt/energiecafé…
⊲ Promotiematerialen (folders etc)

Ontdek het aanbod van Dubolimburg.

Meer info:
www.dubolimburg.be

info@dubolimburg.be – 011 39 75 75


