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Dubolimburg
Hechtel-Eksel is sedert 2017 een partnerschap aangegaan met Dubolimburg, in samenspraak bieden ze Bouwadvies voor particulieren
in Limburg aan.
Dubolimburg biedt Limburgse (ver)bouwers maatadvies op basis van hun (ver)bouwplannen. Dit maatadvies bestaat in verschillende
formules:
 Gratis Quickscan
Een Quickscan is een kort mondeling advies dat op maximaal 30 minuten een antwoord geeft op je concrete vragen rond duurzaam
bouwen (isoleren, verwarmen, hernieuwbare energie), inclusief uitleg over premies, subsidies en andere financiële voordelen.
 Huisdokter
Wil je doorgedreven renoveren? Plan je meerdere ingrepen of ga je zelfs de volledige woning strippen? De Huisdokter van
Dubolimburg geeft objectief en onafhankelijk bouwadvies op maat en aan huis en bekijkt welke winst je kan maken, zowel
op financieel vlak als wat leef- en wooncomfort betreft.
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 Bouwadviesplan (nieuwbouw)
Ga je een nieuwe woning bouwen? Het Bouwplanadvies screent je bouwplannen op het vlak van oriëntatie, materiaalgebruik, levenslang
wonen, technieken enzovoort. We bekijken waar je winst kan boeken qua comfort en energiebesparing. Je krijgt een uitgebreid
schriftelijk verslag en we lichten onze bevindingen toe in een persoonlijk gesprek waarin je al je eventuele vragen rechtstreeks kan
stellen aan onze adviseur.

Voorwaarden
Inwoner zijn van Hechtel-Eksel die deelnemende gemeente is.

Procedure
Een Quickscan, de Huisdokter en Bouwadvies kan enkel na afspraak (kan via de website).
Meer info kan u terugvinden op dubolimburg.be (/dubolimburg-2).

Bedrag

Lees

 Quickscans: gratis voor inwoners van Hechtel-Eksel.
 Huisdokter: Inwoners van Hechtel-Eksel betalen slechts €50
 Huisdokter premium met V-test: Inwoners van Hechtel-Eksel betalen €70.
 Bouwadviesplan: Inwoners van Hechtel-Eksel betalen slechts €50.
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