
Spelregels infosessie 

groepsaankoop ramen 
• Tijdens de presentaties: alleen de spreker aan 

het woord en zichtbaar via zijn/haar camera.  

• Na elk deel: ruimte voor vragen 

• Stel je vraag via het chatvenster (tekstballon-icoontje 

met chat onderaan) 

• Als deelnemer ben je niet zichtbaar voor de 

sprekers: video’s en microfoons van deelnemers 

staan gedempt 
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Kempen2030 

• Streekproject waarin 

alle 29 gemeenten 

engageren zich om 

40% CO2 te besparen 

op hun grondgebied 

tegen 2030 

• www.kempen2030.be 

of 

www.facebook.com/

kempen2030 

 

http://www.kempen2030.be/
http://www.facebook.com/kempen2030
http://www.facebook.com/kempen2030


Verloop infoavond 
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– Waarom? 

– Doelgroep 
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• Premies 

• Technische achtergrond ramen 

 



Groepsaankoop ramen 

• Samenwerking tussen 

IOK en 28 gemeenten 

• Indeling in 3 clusters 

• Gelijktijdige prijsvraag 

 

 



Groepsaankoop ramen  

• Door geïnteresseerde inwoners te 

groeperen in een groepsaankoop kunnen 

goede voorwaarden bedongen worden bij 

firma’s die hoogrendementsglas of ramen 

plaatsen. 



Waarom groepsaankoop 

ramen? 
• In een niet-geïsoleerde woning verdwijnt 

15% van de warmte door ramen.  

• Meer comfort  

• Vanaf 2023 ongeschiktverklaring van 

woning indien enkel glas aanwezig  

• Nog premies verkrijgbaar 



Doelgroep groepsaankoop 

• Iedereen die nieuwe ramen of nieuw glas 
wil laten plaatsen 

• Zowel alleen vervanging beglazing als 
volledige raam 

• Zowel bestaande woningen als 
nieuwbouw 

 

• Deuren, garagepoorten, … 
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Timing 

• Vanaf september 2020: infocampagne 

–  Infobladen gemeente 

–  Websites IOK, gemeenten 

–  Pers  

–  Digitale infoavonden:  

− Maandag 12 oktober 19u30 

− Dinsdag 27 oktober 13u30 

− Maandag 16 november 19u30 



Timing 

• September – november 2020:  

– Inschrijving 

− Via www.iok.be/ramen  

− Via milieudienst gemeente 

– Vrijblijvend – zonder verplichting 

– Inschrijvers worden verder op de hoogte 

gehouden 

 

http://www.iok.be/ramen


Timing 

• Prijsvraag:  

– 5 oktober 2020 

– Eenvoudige prijsvraag: oproep indienen 

offertes tegen 15 november 2020 

– Verzamelen binnengekomen offertes 



Timing - stuurgroep 

• Beoordeling offertes:  

– Door stuurgroep van toekomstige klanten 

– Het zijn zij (en zij alleen) die de uiteindelijke 

beslissingen nemen 

– Doel: inspraak van de deelnemers 



Keuze aannemer glas 

• Eenvoudige prijsvraag:  

– prijs per m² afhankelijk van soort glas 

– kwaliteitscriteria 

• 1 aannemer door stuurgroep 



Keuze aannemers  

volledige ramen 
• Complexiteit schrijnwerk – geen 

eenheidsprijzen mogelijk 

• Beoordeling op basis van referentie 

offertevraag  

• Voorselectie door stuurgroep: 

– kiest 3 firma’s  

– op basis van verschillende criteria (niet enkel 

prijs) 



Mini-competitie 

• Geselecteerde firma’s maken, op vraag 

van deelnemer én na een plaatsbezoek, 

een gedetailleerde offerte op 

• Deelnemer maakt uiteindelijke keuze 



Timing - stuurgroep 

• Deelname aan stuurgroep is mogelijk  

opgeven bij inschrijving 

• Stuurgroep per cluster (online!) 
– 25 november voor cluster noord 

– 1 december voor cluster zuid-oost 

– 7 december voor cluster zuid-west 

• Deelnemers worden vooraf gecontacteerd 

 



Timing – plaatsingen 

• Vanaf januari 2021 

• U dient zelf gekozen firma(‘s) te 

contacteren 

• Aannemer komt telkens vooraf langs om 

offerte op maat te maken 

• Geen tussenkomst meer van de 

gemeenten of IOK 

• Prijzen geldig tot en met 31/12/2021 
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Premie Fluvius: 

hoogrendementsbeglazing 
• 16 euro/m² 

• 56 euro/m² met max. 40% van de factuur voor 

beschermde afnemers 

• Maximale U-waarde (warmtegeleiding):  

1,0 W/m²K 

• Niet voor veranda’s 

• Aanvragen via www.fluvius.be 

– Attest aannemer 

– Factuur 

– Foto’s 

 

http://www.fluvius.be/


Huur- en isolatiepremie 

• Voor huurwoningen bewoond door 

kwetsbare huurders  

• Extra hoge premie van €85 per m²  

• Begeleiding van werken door de 

energiesnoeiers 

• Verhuurder: 

– de huurprijs niet verhoogt omdat nieuwe 

beglazing 

– het lopend huurcontract niet voortijdig opzegt 

 

 



Renovatiepremie 

• Inkomensvoorwaarden 

• Enige eigen woning ouder dan 30 jaar 

• Voor huurwoningen via sociaal verhuurkantoor 

• 20 of 30 % van de factuur afhankelijk van 

inkomen 

• Categorie van buitenschrijnwerk 

– ! Ventilatieverplichting 

– ! Dakramen in categorie dak 

 

Meer info: www.wonenvlaanderen.be  

http://www.wonenvlaanderen.be/


Vlaamse energielening 

• Lening op afbetaling (consumentenkrediet) 
zonder bijkomende kosten 

• Voor energiebesparende ingrepen in 
particuliere woningen 

• Voor de doelgroep met lager inkomen: zowel 
eigenaar-bewoners, huurders, verhuurders 

 --> veel kans dat u als alleenstaande,  
 gepensioneerde, schoolverlater tot de doelgroep 
 behoort  

• Zowel nieuwbouw (max E-peil 30 als 
startverklaring) als bestaande woningen 

 

 



Meer info 

• Stadsregio Turnhout (Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar) 

wonen@stadsregioturnhout.be 

www.stadsregioturnhout.be/energielening 

014 44 33 95 

• IOK (Alle andere gemeenten) 

Ellen Vanhoudt 

ellen.vanhoudt@iok.be 

www.iok.be/energielening 

014 57 42 79 

mailto:wonen@stadsregioturnhout.be
http://www.stadsregioturnhout.be/energielening
mailto:Ellen.vanhoudt@iok.be
http://www.iok.be/energielening


 
Vragen? 

duurzaamheidsteam@iok.be  

014 56 27 88 

www.iok.be/ramen 

www.kempen2030.be  

 

 

mailto:duurzaamheidsteam@iok.be
http://www.iok.be/ramen
http://www.kempen2030.be/
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