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Wat vind je in deze catalogus?
Deze catalogus bevat alle communicatiemateriaal dat Fluvius gratis uitleent aan haar  
lokale besturen. Dit materiaal kan je helpen om efficiënt en duurzaam energiegebruik te 
promoten en te demonsteren bij je inwoners.

Bij elk type materiaal vind je een korte omschrijving, fotomateriaal en de relevante  
technische specificaties.

Praktisch
Van het meeste uitleenbare materiaal zijn meerdere exemplaren beschikbaar. Toch raden 
we je aan om ruim op voorhand te reserveren. 

Stap per stap

1. Dien je aanvraag in via het reservatieformulier achteraan deze bundel

2. We bevestigen je reservatie zo snel mogelijk per mail

3. Onze communicatiedienst neemt contact met je op voor advies, opstelling en  
praktische afspraken

Nog vragen? 

Fluvius  
Brusselsesteenweg 199 
9090 Melle

Tel.: 078 35 35 34

E-mail: demotheek@fluvius.be. 
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Fluvius-logodrager

1 Fluvius - rollup 2
Fluvius - Beachvlag

buiten/binnen
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Roll-ups

Grootste hap uit je energiebudget
➜ Isoleer de bouwschil

➜ Maak gebruik van efficiënte 
verwarmingssystemen

Verwarming

Bespaar energie in je woning
Waar gaat mijn verbruik naar toe?

Verlichting

Koelen/Vriezen

Wassen/Drogen

Koken

Warm water

Overige

Verwarming

Hoeveel verbruik je per 
jaar?

Neem je energiefactuur onder de loep

Hoeveel verbruik je per 
week, per maand?
Noteer regelmatig je meter- 
standen op de meterkaart
•  www.fluvius.be > Meters en meter-

standen > Je verbruik opvolgenHoeveel verbruikt je  
koelkast, wasmachine …?
Meet het verbruik met een  
energiemeter
•  Ontleen gratis in één van de  

Fluvius-klantenkantoren

• Plaats tussen het toestel en het  
stopcontact

✓ ✓

✓

Meet je 
energieverbruik

Bewuster van je verbruik met de  meterkaart

Meten is weten!

Kom in actie 
Kijk waar je kunt 

besparen en pas je 
gewoontes aan!

Plaats een condensatieketel
Minimum 11% besparing vergeleken met 
een nieuwe hoogrendementsketel en tot 
40% vergeleken met een klassieke ketel.

Plaats dakisolatie
Bv. minimaal 16 cm minerale wol.

Plaats superisolerend glas
Isoleert 5 tot 6 maal beter dan enkel 
glas, 2 tot 3 maal beter dan dubbel glas.

Plaats een zonneboiler
50% besparing op het verbruik van  
warm water.

Plaats huishoudtoestellen  
met A, A+ of A++ label.

Plaats ledlampen
Een ledlamp verbruikt 3 maal minder 
dan een spaarlamp.

Energie besparen
Ons advies

A

3 Bespaar energie in je woning 4 Meet je energieverbruik 5 Energie besparen. Ons advies

Een roll-up-display is een uitrolbare banner die op zichzelf kan staan.  
Het complete systeem zit in een draagtas en bestaat uit een aluminium cassette en twee steunpoten voor een stabiele opstelling. 

Alle displays hebben standaardafmetingen en zijn ongeveer 2 m hoog en 85 cm breed. 

De volgende prints zijn beschikbaar: 
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Elektrisch rijden 
en opladen in je buurt: 

het kan altijd!

info en voorwaarden: 
www.fluvius.be/
laadpaal-aanvragen

• Geen eigen parkeerruimte met 
laadmogelijkheid?

• Geen publieke laadpaal binnen  
500 m van je woning?

Vraag kosteloos 
een publieke 

laadpaal aan in je 
buurt*

* enkel voor wie 100% 
elektrisch rijdt, dus 
niet voor hybride 
wagens

Groener rijden 
(Een pak) meer kilometers  

met 50 euro

benzine 510 km

diesel 689 km

aardgas 1 000 km

elektriciteit 1 282 km

Actieradius *

www.fluvius.be

Een elektrische 
wagen brengt je het 
verst voor hetzelfde 

budget!

* o.b.v. officiële brandstofprijzen juli 2019
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Groener rijden 
(Een pak) meer kilometers met 
50 euro

7 Elektrische rijden 
Je koffer vol voordelen

Elektrisch rijden 
Je koffer vol voordelen

www.fluvius.be

• Duurzaam, maar ook economisch
 Goedkoopste ‘brandstof’
 Reële terugverdientijd op de investering
 Fiscaalvriendelijk

• Hoog rijcomfort
 Vlot accelereren
 Automatisch schakelen
 Geruisloos rijden
 Actieradius van 350 km
 Lage onderhoudskosten

• Gunstig voor (stedelijke) omgeving
 Geen lokale emissies
 Elektriciteit mogelijk uit wind, zon, 

biomassa, gas, …
 Minder afhankelijk van duurder wordende 

olie

• Meer en meer oplaadpunten
 Opladen thuis, op kantoor of op (semi) 

openbaar domein

• Bewezen en beschikbare 
technologie

8 Elektrisch rijden en  
opladen in je buurt

Duurzame mobiliteit
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Heb je al aan  
rijden op aardgas  

gedacht?

www.fluvius.be

• Goed voor het milieu
  tot 95% minder fijn stof

  tot 27% minder CO2

  tot 31% minder stikstofoxiden (NOx)

• Hoge actieradius (meer dan 500 km 
dankzij twee brandstoftanks)

• Betrouwbare technologie
• Meer laad- en trekvermogen dan 

elektrisch
• Overal welkom
 lage-emissiezones

 ondergrondse parkings

9 Heb je al aan aardgas 
gedacht?



BENOveren = BEter reNOveren 
Voor een energiezuinige woning

Hoe BENOveer jij?
Volg deze cruciale st appen voor een geslaagde BENOvatie:

BENOveren

1

 Dak
 Muren
 Beglazing
 Vloer
 Verwarmingst echnieken 

+ ventilatie

fl uvius.be/premies
benoveren.fl uvius.be

Waarom BENOveren?
 Lagere energiefact uur

 Meer wooncomfort

 Hogere vast goedwaarde

 Minder CO2-uitst oot

Met de hulp van Fluvius

  
Individuele 

premies
Totaal-

renovatiebonus

BENO-PASS

BENOvatie-
coach

BENOvatiepremies voor best aande woningen

Dak/zoldervloer
• Doe het zelf
• Door aannemer  

2 euro/m²
4 euro/m² 

Muur
• Spouwmuur
• Buitenzijde
• Binnenzijde

5 euro/m²
15 euro/m²
15 euro/m²

HR-beglazing * 8 euro/m² 

Vloer 6 euro/m²

Warmtepomp
• Bodem/water of water/water 
• Lucht/water 
• Hybride lucht/water 
• Lucht/lucht 

  4 000 euro
  1 500 euro
  800 euro
  300 euro

Warmtepompboiler *   300 euro

Zonneboiler 550 euro/m²

Ontdek de voorwaarden op fl uvius.be/premies

Je hebt recht op tal van premies

IS
OL

AT
IE

IN
ST

AL
LA

TI
E

BENOvatiepremies

Online 
aanvragen 

gaat sneller! 
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fl uvius.be/premies
benoveren.fl uvius.be

* vanaf 2020

Totaalrenovatiebonus Huis Appartement

Vanaf 3 invest eringen 1 250 euro 625 euro

Vanaf 4 invest eringen + 500 euro + 250 euro

Vanaf 5 invest eringen 
en na opmaak EPC

+ 1 000 euro + 500 euro

Vanaf 6 invest eringen + 1 000 euro + 500 euro

Vanaf 7 invest eringen + 1 000 euro + 500 euro

 Voer minimaal 3 energiebesp arende maatregelen uit 
binnen de 5 jaar 

 Geldig voor invest eringen aan:
- Dak-, muur- of vloerisolatie
- Hoogrendementsbeglazing
- Warmtepomp, zonneboiler, ventilatiesyst eem

 Vanaf de toekenning van je eerst e premie regist reert Fluvius 
automatisch al je renovaties via de BENO-pass. Zo besp aren 
we je de extra administ ratie.

Vraag je premies aan via 
www.fl uvius.be/premies

en ontvang sneller je geld

Ontvang een totaalrenovatiebonus
bovenop de individuele premies

BENOpass
BENO-PASS
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fl uvius.be/premies
benoveren.fl uvius.be

Maak het je gemakkelijk met gratis 
professionele onderst euning

Ben je van plan om minstens 1 energiebesparende maatregel 
uit te voeren?

 - Dak-, muur- of vloerisolatie
- Hoogrendementsbeglazing
- Warmtepomp, warmtepompboiler, zonneboiler, 
   ventilatiesyst eem

Doe dan een beroep op een BENOvatiecoach 
voor gratis professionele ondersteuning.

BENOcoach

Hij of zij:

 geeft advies over BENOveren na een 
doorlichting van je woning

 maakt een meetstaat op
 vraagt offertes aan en vergelijkt ze met 

elkaar
 volgt de uitvoering van jouw project op
 begeleidt je bij je premie-aanvraag
 ontvangt hiervoor een burenpremie

 Schrijf je in via www.fl uvius.be/benovatiecoach

 We gaan voor jou aan de slag vanaf 10 aanvragen 
uit dezelfde buurt of (aanpalende) gemeente.
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fl uvius.be/premies
benoveren.fl uvius.be

10 BENOveren 
Wat? Waarom? Hoe? 11 BENOveren 

BENOvatiepremies 12 BENOveren 
BENOpass 13 BENOveren 

Burenpremie

BENOveren
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Demo-en doemodules
Demo-modules geven bezoekers duiding over specifieke onderwerpen. 
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14 Digitale meter (grote opstelling) 15 Digitale meter (tafelmodel)
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16 Spelmodule BENOveren 17 Spelmodule ‘Duurzaam op de baan’

Via eenvoudige vraagjes leert de module je de slimste 
manieren om je woning energiezuiniger te maken?

Spelenderwijs ontdek je originele manieren om je  
duurzaam te verplaatsen.
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18 Energiesnoepers

Materialen naar kwetsbare klanten

Deze module wijst je op allerlei manieren waarop je 
nodeloos energie verbruikt. Door te trappen op de fiets wek je energie op waardoor 

op een paneel gloei-, spaar- en ledlampen gaan bran-
den. Als bezoeker ondervind je zo aan den lijve dat je met 
dezelfde energie veel meer ledlampen laat branden dan 
bijvoorbeeld gloeilampen.

Bij deze module hoort ook het infobord:  
‘Trap het licht aan’

Afmetingen  en gewicht

2 m breed x 2 m hoog x  
2 m diep (opgesteld met fiets)

Gewicht

± 25 kg

19 Energiefiets
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20 Eco-life sessies

Energie besparen?  
Dat is makkelijker 
dan je denkt. 

Sessies met een presentatie, flyer en een oefening 
over energie besparen in je woning.

21 Brochure ‘Verdien veel geld zonder moeite

Simpele trucs om je energie-uitgaven te bespreken.



22 Meterkaart 23 Besparingsschijf

Bewuster van je 
verbruik met de  
meterkaart

Meten is weten!

Deze handige draaischijf vertelt je de verdeling van je energieverbruik 
en welke winst eenvoudige ingrepen je kunnen opleveren.

Volg en evalueer je verbruik van elektriciteit, aardgas en water.

12



ElectriCITY, lessenpakket met speldoos
Leerlingen maken spelend kennis met energie.

26 Gratis lessenpakket met speldoos

Het pakket is ontwikkeld voor leerlingen van de lagere school (5de en 6de leerjaar) 
en de middelbare school. Leerlingen maken, samen met de personages Kim en 
Tim, kennis met de verschillende aspecten van het energielandschap en het belang 
van energiebesparing. We bieden het lespakket gratis aan.

Het lespakket bestaat uit educatief basismateriaal en een speldoos. De speldoos 
bevat 3 sets van een bordspel, 1 boekje met spelregels, 1 boekje met instructies 
voor de leerkracht en enkele experimentenfiches om proefjes mee uit te voeren. Het 
educatief materiaal is online beschikbaar.

• Een powerpointpresentatie over de thema’s die belangrijk zijn om de 
energietransitie te begrijpen. Niet alleen is deze presentatie perfect 
basismateriaal om een les voor te bereiden, de leerkracht kan ze ook in haar 
geheel als les presenteren.

• Een leerlingenbundel als leerstof met vragen en invuloefeningen die de 
leerlingen gebruiken tijdens de les, bij de uitvoering van de experimenten of na 
het spelen van het bordspel.

Voor scholen:
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Wist je dat je als stad of gemeente zelf een Energiefit-sessie kunt organiseren 
voor je inwoners? Je vindt alle info op: 

www.fluvius.be > Lokaal bestuur > Energiefitsessies

Energiefit-sessies in je stad of gemeente?



Reservatieformulier
Kruis hieronder jouw keuze(s) aan:

Fluvius logodragers Aantal

1 Fluvius-rollup

2 Fluvius-beachvlag buiten/binnen

Info Roll-ups

3 REG - Bespaar energie in je woning

4 REG - Meet je energieverbruik

5 REG - Energie besparen. Ons advies

6 Duurzame mobiliteit - Groener rijden - een pak meer km met 50 euro

7 Duurzame mobiliteit - Elektrisch rijden: je koffer vol voordelen

8 Duurzame mobiliteit - Elektrisch rijden en opladen in je buurt

9 Duurzame mobiliteit - Heb je al aan aardgas gedacht?

10 BENOveren - Wat? Waarom? Hoe?

11 BENOveren - BENOvatiepremies

12 BENOveren - BENOpass

13 BENOveren - Burenpremie

Demo- en doemodules

14 Digitale meter (grote opstelling)

15 Digitale meter (tafelmodel)

16 Spelmodule - BENOveren

17 Spelmodule - Duurzaam op de baan

Materialen naar kwetsbare klanten

18 Energiesnoepers

19 Energiefiets

20 Eco-life sessies

21 Brochure ‘Verdien veel geld zonder moeite’

22 Meterkaart

23 Besparingsschijf

ElectriCITY, lessenpakket met speldoos

24  Lessenpakket met speldoos

Jouw gegevens

Gemeente:  .............................................................................................................................................................................................................

Naam contactpersoon (ter plaatse):  .................................................................................................................................................

Telefoonnummer:  .............................................................................................................................................................................................

E-mailadres:  ........................................................................................................................................................................................................

Voor welke gelegenheid is het uitleenmateriaal bestemd? (+ gelegenheidsadres):  ................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

Op welk tijdstip kan het materiaal worden  

- opgesteld? (datum en uur):  ..........................................................................................................................................................................

- weggehaald? (datum en uur):  .....................................................................................................................................................................

Waar mag het sensibiliseringsmateriaal worden afgeleverd? 

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

Mail naar  
Demotheek@fluvius.be

Standaard lenen we het materiaal  
maximum 1 maand uit. Zo heeft iedereen 
de kans materiaal te ontlenen.

Of stuur terug naar  
Fluvius  
Energiediensten voor Lokale besturen  
Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle

14


