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Gratis energiescan voor doelgroepen
Behoor je tot één van onderstaande doelgroepen, dan kan je een gratis energiescan aanvragen. Een deskundige Energiesnoeier
komt langs en brengt de energiesituatie van jouw woning in kaart. De Energiesnoeier geeft onder meer advies en concrete tips om
kleine ingrepen uit te voeren en zo te besparen op elektriciteits- en verwarmingskosten. Waar mogelijk installeert de Energiesnoeier
een aantal gratis energiebesparende producten zoals buisisolatie, radiatorfolie, ledlampen, …

Voorwaarden
Je komt in aanmerking voor een energiescan als je voldoet aan één van de onderstaande voorwaarden:
Je hebt recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas (je bent een beschermde afnemer of hebt recht op
sociaal tarief).
Je hebt een actieve budgetmeter voor elektriciteit of aardgas of hebt een dossier bij de Lokale AdviesCommissie (LAC).
Je ontvangt een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (de code op het klevertje van het ziekenfonds eindigt op 1).
Je beschikt over een gezamenlijk bruto-inkomen tot en met 31.870 euro (verhoogd met 1.660 euro per persoon ten laste). Er
wordt gekeken naar het inkomen van drie jaar terug (inkomstenjaar 2018, aanslagjaar 2019).
Je bent in schuldbemiddeling of in collectieve schuldregeling.
Je wordt door het Welzijnshuis (OCMW) begeleid omdat je je facturen moeilijk kunt betalen.
Je huurt een woning van een sociale huisvestingsmaatschappij, het Welzijnshuis (OCMW), een lokaal bestuur of een sociaal
verhuurkantoor.
Je huurt een privéwoning met een geregistreerde huurprijs van maximum 554,01 euro (of 604,01 euro in centrum- of
grootsteden of Vlabinvestgebied).
De gratis energiescan kan aangevraagd worden via energiesnoeiers.net/energiescanaanvragen.html.
Voor meer informatie of hulp bij de aanvraag kan je terecht bij het Woonloket via onderstaande gegevens.

Contactinformatie
Wonen in het hart van Midden-Brabant
Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
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T 0471 850 377
huisvesting@kortenberg.be
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