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E-News Helpdesk EPB Verwarming 
  

In deze e-news, bestemd voor EPB-verwarmingsketeltechnici en EPB-
verwarmingsadviseurs actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, leest u 
over volgende onderwerpen:  

1. Onze infoavonden van 8 en 15 december 2020 
2. Stel uw vragen vanaf januari 2021 aan de Facilitator Duurzame Gebouwen 
3. Nieuwe webpagina’s 
4. De E-nieuwsbrieven in 2021 

  

   

1. Onze infoavonden van 8 en 15 december 2020 
   
Omwille van de huidige gezondheidscrisis hebben we hebben we dit jaar onze infoavond 
georganiseerd onder de vorm van twee webinars via een digitaal platform. 
 
Velen van u hebben hieraan actief deelgenomen waarvoor onze dank. 
 
Het belangrijkste onderwerp was de nieuwe software die u begin 2021 ter beschikking zal 
worden gesteld. 
 
U vindt bijgevoegd de presentatie. 
 
De vragen die u gesteld heeft zullen beantwoord worden in een volgende E-News. 
 
 
 
 
 
 

  

   

https://tracking.helpdeskbru.be/w/9225/27126/4f16393072a62f0c6b147e5cccdd3ae7/0
https://tracking.helpdeskbru.be/_library/_files/PRESENTATIE%20WEBINAR_NL.pdf?cdmtw=AQAAABAAgABEEAYxhNhgStnZBC8
https://tracking.helpdeskbru.be/_library/_files/PRESENTATIE%20WEBINAR_NL.pdf?cdmtw=AQAAABAAgABEEAYxhNhgStnZBC8


2. Stel uw vragen vanaf januari 2021 aan de Facilitator Duurzame Gebouwen  
De helpdesk EPB-Verwarming van Cedicol en Gas.be gefinancierd door Leefmilieu 
Brussel stopt zijn dienstverlening eind dit jaar.  
Vanaf januari 2021 kan u de Facilitator Duurzame Gebouwen contacteren. 
 
De Facilitator Duurzame Gebouwen biedt hulp en begeleiding aan professionelen uit de 
bouwsector (bouwheer, ontwerper, beheerder, technisch verantwoordelijke, installateur of 
onderneming), mede-eigenaars (van meer dan 6 wooneenheden) en syndici van 
gebouwen. 
 
Deze dienst werkt als volgt: 

 1ste lijn: deze contactpersonen beantwoorden de meeste van uw vragen. 
 Tweede lijn: thematische experts helpen u voor meer specifieke vragen. 

De Facilitator Duurzame Gebouwen is telefonisch en per e-mail bereikbaar op: 
0800 / 85 775 of facilitator@leefmilieu.brussels. 

  

   

3. Nieuwe webpagina’s  
 
De webpagina's van Leefmilieu Brussel gewijd aan de regelgeving EPB-verwarming en 
klimaatregeling zijn recent bijgewerkt. Er zijn 5 nieuwe pagina's, waarvan één specifiek 
voor erkende professionals.  
 
Deze pagina is een toolbox met relevante informatie voor u. 
 
In de toolbox vindt u alle E-Nieuwsbrieven, evenals alle nuttige pedagogische 
documentatie en binnenkort komt daar ook de link naar de nieuwe software. 
 
Ontdek het nu en houd de toolbox in de gaten in 2021. 

  

   

4. De E-nieuwsbrieven in 2021 
 
Vanaf 2021 zal de helpdesk EPB-Verwarming u geen E-nieuwsbrieven meer sturen maar 
worden deze door Leefmilieu Brussel verstuurd. De lay-out zal enigszins worden 
aangepast, maar Leefmilieu Brussel zal u blijven informeren. 

  

   

Wij wensen jullie allen veel moed en een fijn eindejaar!  
Afspraak met Leefmilieu Brussel in 2021. 

  
Leefmilieu Brussel is gesloten van 25 december 2020 tot 4 januari 2021. 
Alle vragen die u tijdens u deze periode verstuurt, zullen daarom begin januari worden behandeld. 

  

   

Deze e-mail werd verstuurd naar. privacy policy 
U kan ons bereiken op: 078 15 44 50 - epbverwarming@helpdeskbru.be  

Meer info op onze website 
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