AANMELDING deelname project C-REAL - appartementen
Bij deze heten we je graag welkom als deelnemer aan het project “C-REAL”. Een project waarmee we
eigenaars en syndici van appartementsgebouwen willen ondersteunen om te komen tot een
kwaliteitsvolle en betaalbare renovatie. Daarbij gaat er heel wat aandacht naar het energiezuinig en
comfortabel maken van het gebouw. Vlaanderen legt immers alsmaar strengere normen op. Bij een
renovatie moet er rekening mee gehouden worden dat het gebouw aan deze voorwaarden van onder
meer energiezuinigheid kan blijven voldoen, nu en later. Daarnaast zal in het advies ook aandacht
gaan naar de specifieke problemen waar het gebouw mee kampt en met de wensen van de medeeigenaars.
Het renovatieadvies zal worden opgemaakt door gespecialiseerde en onafhankelijke adviseurs van
Dubolimburg vzw. In het kader van het C-REAL project is een samenwerking tussen Dubolimburg vzw,
de provincie Limburg en Onesto opgezet. Door de samenwerking met kredietverstrekker Onesto zal
het renovatieadvies gecombineerd worden met een financieringsvoorstel op maat van VME’s.
In het kader van dit project kan het traject van renovatieadvies, financieringsvoorstel en
ondersteuning bij uitvoering gratis worden aangeboden.
De VME zal na het advies zelf beslissen welke maatregelen ze wil uitvoeren en of ze voor een
totaalrenovatie of een gefaseerde aanpak gaan. De renovatieadviseur zal hierbij zorgen voor de
nodige technische ondersteuning.
Projectaanpak:
- Aanmelding van residentie door ondertekening engagements- en privacyverklaring
- Door ondertekening engagementsverklaring verklaart verantwoordelijke dat hij/zij zijn
medewerking zal verlenen om onderstaande stappen te doorlopen en ondersteunen.
- Afspraak voor plaatsbezoek met focus op gemeenschappelijke delen samen met syndicus
en/of geëngageerde bewoner. De verantwoordelijke van het gebouw zorgt ervoor dat
toegang verleend wordt tot de technische ruimte, het dak, één of 2 representatieve
appartementen, de kelder en de buitenschil.
- Verzamelen informatie gebouw: overzicht energieverbruiken, bestaande plannen, offertes of
facturen van eerdere renovatiewerken,…
- Verzamelen informatie bewoners: inzicht krijgen in specifieke wensen van de bewoners en
bestaande gebouw gebonden problemen die extra aandacht vragen
- Opmaak adviesrapport met kostenraming en financieringsvoorstel
- Eerste voorstelling advies aan beheerraad of trekkersgroep
- Aanpassing adviesrapport op basis van feedback trekkersgroep
- Voorstelling definitief advies met financieringsvoorstel op maat op algemene vergadering
- Uitwerking dossier voor uitvoering één of meerdere maatregelen en doorverwijzing naar
partners in bouwsector indien nodig.
Om deze diensten te kunnen aanbieden moeten we gegevens tussen energieadviseurs en de
kredietverstrekker kunnen delen. We doen dat met respect van jouw privacy en alleen waar het nuttig
is. Persoonlijke gegevens over je inkomen of schulden worden niet gedeeld. Die blijven bij Onesto en
worden enkel gebruikt in het kader van de kredietaanvraag.
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Privacy- en engagementsverklaring project C-REAL - appartementen
Naam residentie:
Adres:
Bouwjaar:
Aantal wooneenheden:
Andere functies:

…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

Syndicus:
Adres:
e-mail:
telefoonnummer:

…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

Contactpersoon VME:
e-mail:
telefoonnummer:

…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….












Wij dragen jouw privacy hoog in het vaandel en geven je gegevens nooit door aan derden
zonder jouw toestemming. Om gebruik te kunnen maken van de diensten stem je er mee in
dat Dubolimburg vzw de voor dit project noodzakelijke persoonsgegevens deelt met de
projectpartners Onesto en de provincie Limburg.
Je stemt ermee in dat we gegevens, die nodig zijn om premies aan te vragen, kunnen delen
met het energiehuis (www.mijnenergiehuis.be).
Bij deelname aan het project ga je akkoord dat het project kan aangemeld worden voor
collectieve renovatiebegeleiding bij Fluvius. Hiervoor zal de syndicus aan Dubolimburg de
EAN nummers van de verschillende eenheden bezorgen.
Met de ondertekening van deze verklaring verleen je verder de projectpartners uitdrukkelijk
de toestemming om jouw persoonsgegevens in het kader van dit project te verwerken. De
projectpartners verwerken persoonsgegevens overeenkomstig de regelgeving zoals bepaald
door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679), de Belgische Privacywet
van 30/07/2018 en het decreet van de Vlaamse Regering van 8 juni 2018.
De VME gaat akkoord om de originele (of meest recente) bouwplannen door de stad te laten
opvragen uit het stadsarchief en rechtstreeks aan Dubolimburg over te maken in het kader
van het project en enkel in het kader van het doel van het project, dus zonder commercieel
of economisch doel/belang.
De projectpartners bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor ze verstrekt of verzameld werden, doch mits inachtneming van de wettelijke
bewaringstermijnen.

Je hebt het recht de persoonsgegevens in te zien en eventuele fouten of onvolledigheden recht te
zetten. Het volledige privacybeleid van de projectpartners vind je op hun respectievelijke websites:
www.onesto.vlaanderen/privacyverklaring
www.dubolimburg.be/nl/privacybeleid
Opgemaakt te ……………………………………………………,
Voor akkoord,
Syndicus (naam+ handtekening)
…………………………………………………………
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op ……/……/…………

contactpersoon VME (naam+ handtekening)
…………………………………………………………

