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STANDHOUDERS

STANDHOUDERS

 verschillende standhouders met informatie over hun producten (o.a.
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isolatiematerialen, verwarmingsinstallaties, groendaken, groene leningen,
zonne-energiesystemen, …)

isolatiematerialen, verwarmingsinstallaties, groendaken, groene leningen,
zonne-energiesystemen, …)

 infostanden omtrent duurzaam houtgebruik, huishoudelijke energiescans,
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biodiversiteit in de tuin, de behaagactie, composteren, …

 infostand milieudienst met premieadvies, een persoonlijk vergelijk van
energieleveranciers (breng hiervoor uw eindafrekening mee), bespreken
thermografische foto van uw dak, informatiebrochures, …
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 Tante Kaat met interessante tips omtrent milieuverantwoord schoonmaken
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 …

 …
DOORLOPENDE INFOSESSIES
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Doorheen de dag vinden infosessies van een 20-tal minuten plaats.
Onderstaand programma is nog onderhevig aan wijzigingen.
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Huishoudelijke energiescans (Goed Wonen vzw)
Na-isolatie gebouwen (ThermoTech)
Energiepremies (duurzaamheidsambtenaar)
Groendaken (De Open Ruimte)
Pelletketels en kachels (Jan Bogaerts bvba)
Milieuverantwoord schoonmaken (Tante Kaat)
Slimmer verwarmen zonder gas of mazout (Thercon)
Fotovoltaïsche installaties (Ikaros Solar)
Energiepremies (duurzaamheidsambtenaar)
GRATIS DESKUNDIG BOUWADVIES

Als je bouwt of verbouwt is het dikwijls moeilijk je weg te vinden in de bergen
informatie. Tijdens de beursdag krijgt u de kans uw plannen te bespreken met
Erik Block, voorzitter van de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening en
Huisvesting én tevens architect, met antwoorden op maat voor je duurzame
(ver-)bouwplannen. Vooraf inschrijven is verplicht!
DEMONSTRATIEMATERIALEN
Bezoek de interactieve informatiestanden met tips omtrent gezond wonen en
energiebesparende maatregelen.
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