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Duurzaam gelabeld hout
Online aanvragen verdienactie (http://www.mijnlimbU.be)

Je kan dankzij Limbu deelnemen aan een verdienactie voor het gebruik van duurzaam gelabeld hout bij:
 binnenschrijnwerk;
 buitenschrijnwerk dat rechtstreeks een verbinding heeft met een gevel van de woning;
 houten tuinconstructies.
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Procedure

Je dient een aanvraag in via de website van LimbU: www.mijnlimbU.be (http://www.mijnlimbu.be/).
Hiervoor dien je je eerst te registreren op de website. Vervolgens kan je je met je gebruikersnaam en paswoord aanmelden.

Meebrengen
Volgende documenten moet je in één pdf-bestand opladen bij de aanvraag van de verdienactie op www.mijnlimbU.be
(http://www.mijnlimbU.be):
 kopie van facturen (max. 1 jaar oud) met vermelding van product en hoeveelheden. Het CoC-nummer dient op de factuur vermeld
te staan
 foto's van de installaties

Bedrag
Het aantal Limbu dat je kan verdienen bedraagt 10% van de kostprijs met een maximum van 250 LimbU.

Lees

 Contactinformatie
Milieu & duurzaamheid (/diensten/milieu-duurzaamheid)
Don Boscostraat 5
3940 Hechtel-Eksel

 011 73 01 58
 milieu@hechtel-eksel.be (mailto:milieu@hechtel-eksel.be)
Openingsuren

Vandaag gesloten
Morgen gesloten

Alle informatie (/diensten/milieu-duurzaamheid)
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