
 

 

 

Sociale media  

Wil je graag energie besparen, maar weet je niet goed hoe? Het Energiehuis geeft je de nodige 

begeleiding en advies. Ontdek jouw Energiehuis op mijnenergiehuis.be 🏠 

Je energiekosten dimmen? Dat doe je eenvoudig dankzij de hulp van het Energiehuis. Bezoek 

vandaag nog jouw Energiehuis voor tips en advies. Meer info lees je op mijnenergiehuis.be 🏠 

Wil je je energiefactuur verlagen? Of staan er renovatiewerken op de planning? Het Energiehuis 

helpt je graag verder en beantwoord al je vragen. Maak een afspraak via mijnenergiehuis.be 🏠 

Wilt je besparen op je energiefactuur? Dan ben je bij het Energiehuis aan het juiste adres! Bezoek 

vandaag nog jouw Energiehuis voor tips en advies. Meer info lees je op mijnenergiehuis.be 🏠 

Energie besparen is niet moeilijk, maar als je toch nog twijfelt dan kan je terecht bij jouw Energiehuis. 

Nieuwsbrief 

Ben je van plan om je huis te verbouwen? En denk je hierbij aan energiebesparende renovaties? Dan 

ben je goed bezig! Het Energiehuis helpt je graag verder. Onze adviseurs informeren je over 

energiebesparende maatregelen, vergelijken offertes en staan je ook bij tijdens de werken. Ga langs 

bij jouw Energiehuis en krijg een antwoord op al je vragen.  

Contacteer jouw adviseur op mijnenergiehuis.be  

Wat is een Energiehuis? 

Het Energiehuis is een initiatief van de Vlaamse overheid en wordt aangestuurd door het Vlaams 

Energieagentschap (VEA). Bij het Energiehuis kan je terecht met al je vragen in verband met 

energiebesparing, renovatiewerken en hernieuwbare energie. Het Energiehuis geeft je bovendien 

gratis advies en begeleiding zowel voor, na als tijdens de energiebesparende renovatiewerken. Zo 

geven de adviseurs tips over de renovatie en vergelijken ze offertes voor je. Maar ook voor een 

energielening ben je bij het Energiehuis aan het juiste adres. Dit alles kan allemaal online, telefonisch 

of via een persoonlijk gesprek. Op mijnenergiehuis.be vind je een overzicht van de 19 Energiehuizen 

in Vlaanderen. 

  

https://www.mijnenergiehuis.be/

