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PRESENTATIE VAN DE SPREKER 

Annaïg Moreau werkt al bijna 5 jaar als expert in de afdeling Rationeel Energiegebruik 

van de Facilitator Duurzame Gebouwen. Gedurende deze periode heeft ze met vele 

mede-eigendommen kunnen samenwerken, voornamelijk tijdens bezoeken ter plaatse 

om hen te begeleiden bij hun energierenovatie. In dit verband zal zij uiteenzetten wat 

de Facilitator Duurzame Gebouwen hun kan bieden en wat er uit de ondersteuning 

naar voren komt. 

Voor meer informatie: https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/gratis-

begeleiding/facilitator-duurzame-gebouwen 

 

2 

https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/gratis-begeleiding/facilitator-duurzame-gebouwen
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/gratis-begeleiding/facilitator-duurzame-gebouwen
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/gratis-begeleiding/facilitator-duurzame-gebouwen
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/gratis-begeleiding/facilitator-duurzame-gebouwen
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/gratis-begeleiding/facilitator-duurzame-gebouwen
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/gratis-begeleiding/facilitator-duurzame-gebouwen
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/gratis-begeleiding/facilitator-duurzame-gebouwen
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/gratis-begeleiding/facilitator-duurzame-gebouwen
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/gratis-begeleiding/facilitator-duurzame-gebouwen
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/gratis-begeleiding/facilitator-duurzame-gebouwen
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/gratis-begeleiding/facilitator-duurzame-gebouwen
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/gratis-begeleiding/facilitator-duurzame-gebouwen
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/gratis-begeleiding/facilitator-duurzame-gebouwen
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/gratis-begeleiding/facilitator-duurzame-gebouwen
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/gratis-begeleiding/facilitator-duurzame-gebouwen
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/gratis-begeleiding/facilitator-duurzame-gebouwen


DOELSTELLINGEN VAN DE 

PRESENTATIE 

 
• Voorstellen van de Facilitator Duurzame Gebouwen 

• … en in het bijzonder van de bijstand die de 

Facilitator kan bieden aan mede-eigendommen bij 

een energetische renovatie 
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PLAN VAN DE PRESENTATIE 

I. Voorstelling van de Facilitator 

II. Hoe kan de Facilitator mede-eigendommen helpen? 

III. Focus op de Quickscans 

IV. Ervaringen op het terrein 

V. De dienst Mede-Eigendommen van de Facilitator 
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I. VOORSTELLING VAN DE FACILITATOR 

 
•  Algemeen 

Gratis dienst ten behoeve van bouwprofessionnels in 

duurzaam bouwen om hen te begeleiden bij hun ontwerp, 

bij de renovatie of de verbetering van de prestatie van een 

gebouw 

•  Doelpubliek 
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• Bouwheer 

• Ontwerper 

• Gebouwbeheerder 

• Technisch verantwoordelijke 

• Installateur 

• Aannemer 

• Vergadering van mede-eigenaars 

• … 
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DUURZAAM 
GEBOUW 

ENERGIE  

energiebeheer, 
vermindering van 

het verbruik, 
hernieuwbare 

energie… 

MATERIE 

materialen met 
een beperkte 
milieuimpact, 

rationeel gebruik 
van materialen, 

hergebruik... 

WATER  

beheer van 
regenwater, 

vermindering van 
het 

waterverbruik... 

NATUUR  
groendaken en 
groene gevels, 
biodiversiteit… 

WELZIJN  

akoestisch, 
thermisch, 

visueel comfort, 
binnenluchtkwalit

eit… 

BEHEER  

ontwerpaanpak, 
voorkomen en 

beheer van afval, 
onderhoud en 

beheer van 
gebouwen… 

MOBILITEIT 

actieve mobiliteit, 
fietsenstalling… 

FYSIEKE 
OMGEVING 

windeffecten, 
lichtvervuiling, 
geluidshinder... 

MENSELIJKE 
OMGEVING 

creatie van 
gemeenschappe-

lijke ruimten, 
gedeeld gebruik 
van lokalen en 

middelen... 

• Thema’s behandeld  

  door Facilitator 

I. VOORSTELLING VAN DE FACILITATOR 

 



II. HOE KAN DE FACILITATOR MEDE-

EIGENDOMMEN HELPEN ? 
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•  Diensten 

NEUTRAAL ADVIES 

Laat toe om de aanbevelingen van de verschillende 

vakmensen objectief te bekijken. 

 

 ondersteunt en helpt de mede-eigenaars bij het 

nemen van beslissingen 
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•  Diensten 

TECHNISCHE BIJSTAND EN HULP IN HET 

BESLISSINGSPROCES 

Energie is het thema dat het vaakst terugkeert 
–Nalezen lastenboek, analyse van prijsoffertes 

–Vragen beantwoorden 

–Rationeel energiegebruik in gebouwen  

–Advies omtrent isolatietechnieken, verwarmingssystemen… 

–EPB-reglementering verwarming 

–Hulp om de wetteksten te begrijpen en toe te passen 

ENERGETISCHE QUICKSCAN VAN HET GEBOUW 

II. HOE KAN DE FACILITATOR MEDE-

EIGENDOMMEN HELPEN ? 

 



 GEBIED 

duurzaam bouwen 

 

 

 

 

 

 

 DIENSTVERLENING 

Vervangt de architect of het studiebureau niet maar biedt bijstand in alle fases 

van een (renovatie)project     
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•  Beperkingen van de Facilitator 

Energieprestatie 

Renolution  

Realiteit 

Budgetaire 

beperkingen, 

technische 

beperkingen… 

II. HOE KAN DE FACILITATOR MEDE-

EIGENDOMMEN HELPEN ? 

 



III. FOCUS OP DE QUICKSCANS 

 

•  Wie kan een Quickscan aanvragen ? 

Elke mede-eigendom van meer dan 6 wooneenheden 

waarvoor de vraag wordt gesteld door ofwel de syndicus 

ofwel de Raad van mede-eigenaars  

•  Doel 

Laat toe de maatregelen vast te stellen en te becijferen 

die prioritair zijn om energie te besparen, rekening 
houdend met de realiteit van de mede-eigendom  

•  Verloop van het auditprocédé 
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Voorstelling 
op A.V. 

Versturen 
verslag 

Bezoek Aanvraag 



• Inhoud 
 

 
UW SITUATIE; 318 

kWh/m²/jaar 

GEMIDDELDE 
GEBOUWEN OBV 

AUDIT; 162 kWh/m²/ 

LAGE ENERGIE; 70 
kWh/m²/jaar 

0 kWh/m²/jaar100 kWh/m²/jaar200 kWh/m²/jaar300 kWh/m²/jaar400 kWh/m²/jaar
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? 
Verbruik 

Diagnose 

Voorgestelde 
maatregelen 

Synthese 

0
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Consommation annuelle totale corrigée de combustible [kWh]

? 

III. FOCUS OP DE QUICKSCANS 

 

Gemiddeld jaarverbruik brandstof [kWh] 

Gecorrigeerd totaal jaarverbruik brandstof [kWh] 



• Inhoud 
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Verbruik 

Diagnose 

Voorgestelde 
maatregelen 

Synthese 

Analyse systeem verwarming / 

warmwaterproductie 

 

Analyse van de gebouwschil 

 

Analyse van het ventilatiesysteem 

 

Evaluatie van de mogelijkheid om ter 

plaatse hernieuwbare energie te 

implementeren 

 

 

III. FOCUS OP DE QUICKSCANS 

 



Analyse systeem verwarming / 

warmwaterproductie 

          Evaluatie van het   

          systeem volgens de   

          verschillende verliezen  

          van het verwarmingssysteem 

 

 

 

 

 

 

          Definitie van globaal   

          rendement van de installatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Inhoud 
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Verbruik 

Diagnose 

Voorgestelde 
maatregelen 

Synthese 

AVANT AMÉLIORATION

énergie 

utilisée

rendement 

global
mazout

production distribution régulation émission

moyen mauvais mauvais moyen moyen

85% 85% 90% 97% 91%

III. FOCUS OP DE QUICKSCANS 

 

slecht gemiddeld goed zeer goed 

VOOR VERBETERING 

Energie-
bron 

stookolie 

Globaal 
rendement 

productie 
gemiddeld 

distributie 
slecht 

regeling  
slecht 

afgifte 
gemiddeld gemiddeld 

distributie 

afgifte 

regeling 



Analyse van de gebouwschil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Verdeling van de warmteverliezen voor een gebouw met 10 appartementen 

 

 

 

 

 

 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Inhoud 
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Verbruik 

Diagnose 

Voorgestelde 
maatregelen 

Synthese 

Voorgevel 
19% 

Achtergevel 
26% 

Ramen 
11% 

Plat dak  
20% 

Vloerplaat  
GVL 
8% 

Plafond inrit  
2% 

Luchtdichtheid 
9% 

Bouwknopen  
5% 

III. FOCUS OP DE QUICKSCANS 

 



Analyse van het ventilatiesysteem 

 

– Is er aanvoer van verse lucht ? 

– Is er afvoer van vervuilde lucht ? 

– Waar bevinden zich de technische kokers 

waarin extractie zou kunnen worden 

geplaatst ? 

 

 

 

 

 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Inhoud 
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Verbruik 

Diagnose 

Voorgestelde 
maatregelen 

Synthese 

III. FOCUS OP DE QUICKSCANS 

 



Evaluatie van de mogelijkheid om ter 

plaatse hernieuwbare energie te 

implementeren 

 

– Evaluatie van het nut van het voorzien van 

warmtekrachtkoppeling  

– Evaluatie van de mogelijkheid om op het 

dak fotovoltaïsche panelen te plaatsen 

– … 

 

 

 

 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Inhoud 
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Verbruik 

Diagnose 

Voorgestelde 
maatregelen 

Synthese 

III. FOCUS OP DE QUICKSCANS 

 



Voorstellen ter verbetering van de 

energieprestatie op basis van de diagnose 

 

Voorbeelden 

– Isolatie dak, gevel, kelder…  

– Vervanging van ramen 

– Renovatie verwarmingsinstallatie 

– Verbetering regeling van de verwarming 

– Plaatsing van fotovoltaïsche panelen … 

 

 

 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Inhoud 
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Verbruik 

Diagnose 

Voorgestelde 
maatregelen 

Synthese 

III. FOCUS OP DE QUICKSCANS 

 



Voor elk voorstel: 

– Beknopte omschrijving van de uit te voeren 

werken  

– Aandachtspunten 

– Advies inzake circulariteit 

– Evaluatie van de winstgevendheid van de 

maatregel 

 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Inhoud 
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Verbruik 

Diagnose 

Voorgestelde 
maatregelen 

Synthese 

III. FOCUS OP DE QUICKSCANS 

 



Evaluatie van de winstgevendheid van de 

maatregel 

 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Inhoud 
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Verbruik 

Diagnose 

Voorgestelde 
maatregelen 

Synthese 

WINSTGEVENDHEID ISOLATIE VAN HET PLAT DAK  

Eigenschappen 
Voorgestelde oplossing Isolatie van het dak 
Huidig prestatieniveau 2,50 W/m².K 
Prestatieniveau na de werken 0,2 W/m².K 
Oppervlakte 191 m² 

Energie 
Uiteindelijke jaarlijkse energiebesparing 23.214 kWh/jaar 
Vermindering uitstoot van broeikasgassen 7,10 t eq-CO2/jaar 
Jaarlijkse monetaire besparing 1165 €/jaar 

Investering 
Kostprijs excl. BTW 31.515 € 
Energiepremies 9.550 € 
Kostprijs excl. BTW incl. Energiepremies 21.965 € 
Technische voorwaarde te voldoen voor premie R ≥ 4 m².K/W 

Terugverdientijd zonder evolutie van de energieprijzen  
Eenvoudige TVT 27 jaar 
TVT met Energiepremies 19 jaar 

III. FOCUS OP DE QUICKSCANS 

 



Evaluatie van de winstgevendheid van de 

maatregel 

 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Inhoud 
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Eigenschappen van de installatie 
Oppervlakte panelen   53 m² 

Aantal panelen   33 panelen 

Orientatie   Zuid   

Hellingshoek   35 ° 

Vermogen GS   10 kW 

Vermogen WS   8 kW 

Geproduceerde energie 
Schatting geproduceerde benutbare energie 9108 kWh/jaar 

Aandeel eigen verbruik 2732 KWh/jaar 

Verhouding eigen verbruik / jaarlijks verbruik 30 % 

Kostprijs 
Schatting bruto kostprijs 19.500 € 

Opbrengsten 
Jaarlijkse opbrengst fotovoltaïsche installatie 2562 €/jaar 

  Winst op factuur aankoop electriciteit   
656 €/jaar 

  Opbrengst door verkoop electriciteit   319 €/jaar 

  Opbrengst verkoop groenestroomcertificaten   1967 €/jaar 

Geactualiseerde nettowaarde opbrengsten 10 ans 8585 € 

    20 ans 24374 € 

Terugverdientijd 
Terugverdientijd 7,1 jaar 

Verbruik 

Diagnose 

Voorgestelde 
maatregelen 

Synthese 

III. FOCUS OP DE QUICKSCANS 

 



• Inhoud 
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Verbruik 

Diagnose 

Voorgestelde 
maatregelen 

Synthese 

Beschrijving stappenplan 

 
STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP 4 

Inventarisatie 
verwarmingsketels 

Isolatie plat dak Isolatie achtergevel 
Installatie fotovoltaïsche 

panelen 

Om het probleem van de 
vervanging van 
verwarmingsketels sereen aan 
te pakken, moet in deze fase 
een inventaris worden 
opgemaakte en een actieplan 
worden besproken. 

Profiteer van de 
renovatiewerken van het plat 
dak (vervanging waterdichting) 
om het dak te isoleren 

De isolatie van de achtergevel 
aan de noordzijde zou het 
comfort van de bewoners sterk 
verhogen en tegelijk het 
warmteverlies sterk beperken 

De beschikbare oppervlakte 
van het plat dak is ruim en het 
is dus raadzaam om er 
fotovoltaïsche panelen te 
plaatsen 

III. FOCUS OP DE QUICKSCANS 

 



BEGINSITUATIE STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP 4 INDIVIDUELE 
MAATREGELEN 

Inventarisatie 
verwarmingsketels 

Isolatie plat dak 
 

Isolatie achtergevel 
Installatie 

fotovoltaïsche 
panelen 

Om het probleem van de 
vervanging van 
verwarmingsketels 
sereen aan te pakken, 
moet in deze fase een 
inventaris worden 
opgemaakte en een 
actieplan worden 
besproken. 

Profiteer van de 
renovatiewerken van het 
plat dak (vervanging 
waterdichting) om het 
dak te isoleren 

De isolatie van de 
achtergevel aan de 
noordzijde zou het 
comfort van de 
bewoners sterk 
verhogen en tegelijk het 
warmteverlies sterk 
beperken 

De beschikbare 
oppervlakte van het plat 
dak is ruim en het is dus 
raadzaam om er 
fotovoltaïsche panelen te 
plaatsen 

MAATREGELEN 
Meetstaat 

  

Isolatie                 

Plat dak 248 m² Plat dak niet geïsoleerd   
Isolatie om een U-
waarde te behalen van 
minimum 0,2 W/m²K  

        

Achtergevel 405 m² 
Volle muur niet 
geïsoleerd 

    
Isolatie om een U-
waarde te behalen van 
minimum 0,2 W/m²K  

      

  

Ventilatie - Natuurlijke ventilatie     
Plaatsing ventilatie 
systeem C(+) 

      

  

Technische 
installaties 

      

  

        

  
Verwarming             

Productie   
Niet-condenserende 
ketels 

          

Distributie   
  

-                     

Afgifte     -                     

Regeling     Thermostatische kranen                   Plaatsing van regeling 

Electriciteit - NVT       
Plaatsing van 30 
panelen, ZW gericht 
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BEGINSITUATIE STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP 4 INDIVIDUELE 
MAATREGELEN 

 Inventarisatie 
verwarmingsketels 

Isolatie plat dak Isolatie achtergevel 
Installatie 

fotovoltaïsche 
panelen 

Om het probleem van 
de vervanging van 
verwarmingsketels 
sereen aan te pakken, 
moet in deze fase een 
inventaris worden 
opgemaakte en een 
actieplan worden 
besproken. 

Profiteer van de 
renovatiewerken van 
het plat dak (vervanging 
waterdichting) om het 
dak te isoleren 

De isolatie van de 
achtergevel aan de 
noordzijde zou het 
comfort van de 
bewoners sterk 
verhogen en tegelijk het 
warmteverlies sterk 
beperken 

De beschikbare 
oppervlakte van het plat 
dak is ruim en het is dus 
raadzaam om er 
fotovoltaïsche panelen 
te plaatsen 

VERBRUIK   
      

  

Indicatief verbruik Brandstof   183 kWh/m²/jaar 183 kWh/m²/jaar 148 kWh/m²/jaar 105 kWh/m²/jaar 105 kWh/m²/jaar     

          

Electriciteit   4000 kWh/jaar 4.000 kWh/jaar 4.000 kWh/jaar 4.000 kWh/jaar 3.100 kWh/jaar     
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UW SITUATIE 

Stap 1  

Stap 2  

Stap 3 

Stap 4 

0 kWh/m²/jaar30 kWh/m²/jaar60 kWh/m²/jaar90 kWh/m²/jaar120 kWh/m²/jaar150 kWh/m²/jaar180 kWh/m²/jaar210 kWh/m²/jaar240 kWh/m²/jaar



BEGINSITUATIE STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP 4 INDIVIDUELE 
MAATREGELEN 

Inventarisatie 
verwarmingsketels 

Isolatie plat dak Isolatie achtergevel 
Installatie 

fotovoltaïsche 
panelen 

Om het probleem van 
de vervanging van 
verwarmingsketels 
sereen aan te pakken, 
moet in deze fase een 
inventaris worden 
opgemaakte en een 
actieplan worden 
besproken. 

Profiteer van de 
renovatiewerken van 
het plat dak (vervanging 
waterdichting) om het 
dak te isoleren 

De isolatie van de 
achtergevel aan de 
noordzijde zou het 
comfort van de 
bewoners sterk 
verhogen en tegelijk het 
warmteverlies sterk 
beperken 

De beschikbare 
oppervlakte van het plat 
dak is ruim en het is dus 
raadzaam om er 
fotovoltaïsche panelen 
te plaatsen 

                            

WINSTGEVENDHEID   
                        

  

  Initiële kost                             

           -                    44.640,00 €                  101.150,00 €                    17.784,00 €        

  
Financiële 
hulpmiddelen 

Type      - 
Energiepremie B1 

Energiepremie B2 
Groenestroom-
certificaten     

Bedrag         -   12.400 €   38.032 €   1.836 € 
    

  

Financiële besparing 
  

  - 2.495 €/jaar 3.060 €/jaar 621 €/jaar 
    

  
Terugverdientijd 
(rekening houdend 
met de 
hulpmiddelen) 

    - 13 jaar 21 jaar 8 jaar 

    
                                

                                

MEER INFO 
  

    
  

  
  

  
  

  
  

  
      

  

  

Paragraaf     1.2.5. 4.5.1. 2.4.5.10. 5.1     
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IV. ERVARINGEN OP HET TERREIN 

 

• De Quickscan betreft het gebouw in zijn geheel 

Dit zorgt ervoor dat de mede-eigenaars zich bewust zijn 

van de gebreken van het gebouw  

De werken die ze dachten prioritair te zijn, zijn dat niet 

per se  

• Prioriteiten stellen voor de werken 

Laat de mede-eigendom toe om over een beknopt 

overzicht van de werken te beschikken 

– De synthese houdt rekening met de staat van het gebouw 

en de dringendheid van bepaalde werken 
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IV. ERVARINGEN OP HET TERREIN 

 

• Prioriteiten stellen voor de werken 

 Idealiter wordt de Trias Energetica gevolgd 

 In de praktijk is dit niet altijd het geval 

– De verwarmingsketel is einde leven  

– Er zijn geen goede pistes voor het gebruik van hernieuwbare 

energie in een gebouw met een nadelige energieprestatie 

– … 

• Aandachtspunten voor de werken 

  Worden bijzonder op prijs gesteld door de aanvragers, 

het helpt hen bij de prijsaanvragen 

 

26 



IV. ERVARINGEN OP HET TERREIN 

• Voorstelling op AV / aan de Raad van mede-

eigenaars 

Belangrijke stap in het beslissingsproces 

Laat de mede-eigenaars toe om vragen te stellen en aan 

de Facilitator om zijn standpunt te verdedigen 

Een neutraal advies geeft vertrouwen 

• Analyse van offertes 

Laat toe (indien de mede-eigendom geen beroep doet 

op professionals) om de offertes te bekijken, na te gaan 

of de belangrijkste posten zijn opgenomen, eventuele 

gebreken of inconsistenties op te merken… 
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V. DIENST MEDE-EIGENDOMMEN VAN 

DE FACILITATOR 

 • Meer doorgedreven begeleiding 

+/- 10 mede-eigendommen/jaar  

Selectie van mede-eigendommen aan de hand van 

verschillende criteria  

– motivatie om werkelijk de werken uit te voeren, potentiëel van de 

mede-eigendom, timing van de werken, beschikbaarheid van de 

syndicus… 

 

Begeleiding vanaf de audit tot en met de uitvoering van de 

werken, inclusief ondersteuning van de syndicus bij de AV 

 

28 



29 

Aanvraag begeleiding via 
de FAC DG 

Mede-eigendom toont 
interesse voor een 

volwaardige begeleiding 
en voldoet aan de criteria 

JA 

FAC M-E 

Volledige 
begeleiding 

NEE 

 

 

 

FAC DG  

Quickscan 

 

 

 

Audit 
Opvolging 

werken 

Audit 

V. DIENST MEDE-EIGENDOMMEN VAN 

DE FACILITATOR 

 

 



WAT U MOET ONTHOUDEN UIT DEZE 

SPREEKBEURT 

• De Facilitator kan mede-eigendommen op een 

neutrale manier bijstaan voor al hun vragen omtrent 

energetische renovatie 

• De Facilitator stelt gratis audits voor die ondermeer 

toelaten om prioriteiten te stellen voor de uit te 

voeren werken in functie van de bestaande 

toestand van het gebouw en andere beperkingen 

binnen de mede-eigendom 
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HULPMIDDELEN, WEBSITES, BRONNEN 

 

• Facilitator Duurzame gebouwen: 
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/gratis-

begeleiding/facilitator-duurzame-gebouwen  

31 

https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/gratis-begeleiding/facilitator-duurzame-gebouwen
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/gratis-begeleiding/facilitator-duurzame-gebouwen
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/gratis-begeleiding/facilitator-duurzame-gebouwen
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/gratis-begeleiding/facilitator-duurzame-gebouwen
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/gratis-begeleiding/facilitator-duurzame-gebouwen
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/gratis-begeleiding/facilitator-duurzame-gebouwen
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/gratis-begeleiding/facilitator-duurzame-gebouwen
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/gratis-begeleiding/facilitator-duurzame-gebouwen
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/gratis-begeleiding/facilitator-duurzame-gebouwen
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/gratis-begeleiding/facilitator-duurzame-gebouwen
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/gratis-begeleiding/facilitator-duurzame-gebouwen
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/gratis-begeleiding/facilitator-duurzame-gebouwen


CONTACT 

 

Annaïg Moreau 

Facilitator Duurzaam Gebouw 

 : 0800 85 775 

E-mail : facilitator@leefmilieu.brussels 

mailto:facilitator@environnement.brussels

