LIJST WEBSITES
AANNEMERS
VOOR PARTICULIEREN
NIET-COMMERCIEEL
Alle sectoren (ook ecoconstructie)
FR/NL

Specifieke sectoren

www.cluster-ecobuild.com

FR/NL

NL

Register van de beroepen van het architecturaal patrimonium:

http://constructionquality.be

Lijst van de aannemers met een “construction quality”-label,
3 sterren:
*

de bouwonderneming zet zich in voor kwaliteit en is in regel
met de wettelijke basisverplichtingen;

len of te restaureren.

www.uniondesartisansdupatrimoine.be

van Brusselse en Waalse werklui, tips voor particulieren voor

*** de bouwonderneming heeft bewezen aan uitmuntend
kwaliteits-, duurzaamheids- en veiligheidsbeheer te doen.

www.produbatiment.be
www.ikzoekeenvakman.be

het onderhoud en het behoud van hun erfgoed, tips voor bestekken voor architecten, ...).
FR/NL

www.opalis.be

Deze website richt zich tot architecten, particulieren of aannemers

Met aannemers die zijn ingeschreven bij de Confederatie Bouw.
FR/NL

architecturaal of decoratief element in een oud gebouw te herstel-

Verbond dat het statuut van de werklui verdedigt (met een lijst

bouwonderneming een audit en een opleiding;

NL

voor het zoeken naar een bekwame bouwonderneming om een

FR

** met het oog op een kwaliteitsvol beheer kreeg de

FR

www.patrimoine-metiers.be
www.patrimonium-beroepen.be

FR

Het netwerk van Brusselse ecoconstructieactoren.

die voor hergebruik bestemde bouwmaterialen willen verkopen of
gemakkelijk aankopen. De site geeft een gedetailleerd overzicht van

www.brusselsgreentech.be

De Brusselse por taalsite om te ondernemen in groene technologieën, met een lijst per sector.

het aanbod aan bouwmaterialen bij de professionele kleinhandelaar.
Opalis is een initiatief van vzw Rotor en wordt ondersteund door het
BIM en de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu.

www.vibe.be/adressen_en_producten/
adressen_bouwpartners.php
NL

www.bruxellesenvironnement.be/Templates/
Professionnels/Informer.aspx?id=32344&langtype=2060
NL
www.leefmilieubrussel.be/Templates/
Professionnels/Informer.aspx ?id=32344&langtype=2067
FR

VIBE : Vlaams Instituut voor Bio-ecologisch bouwen en wonen
Aannemers, architecten en producten met het VIBE-label.

http://clusters.wallonie.be/ecoconstruction-fr/listesdes-societes.html?IDC=3424

Erkende of geregistreerde firma’s en professionelen

Ecoconstructiecluster van het Waals Gewest.

van zonnepanelen, EPB-certificateurs.

FR

FR

www.ecoconstruction.be

Onder andere: verwarmingsinstallateurs, installateurs

FR/NL

Ecoconstructiecluster van Wallonië met: een lijst
van de in ecoconstructie gespecialiseerde Belgische
ondernemingen, opleidingen, ...

www.cerga.be

Cerga, lijst van verwarmingstechnici.
FR www.informazout.be/sites/default/files/public/
Documents/tfd1-liste_solutions_citernes_30.0.pdf
NL www.informazout.be/sites/default/files/
public/Documents/tfd1-lijst_contactadressen_
tankoplossingen_30.0.pdf

Lijsten met ondernemers die renoveren, schoonmaken of
een stookolietank buiten dienst stellen.
= onze favoriet! |

FR/NL
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NL
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FR
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FR

COMMERCIEEL

PMP – in passiefbouw gespecialiseerde ondernemers.

Alle sectoren (ook ecoconstructie)

www.vinduwaannemer.be/nl/faq/
EnergiebewusteAannemer

Website die particulieren en professionelen verbindt.

Aannemers die de opleiding “energiebewust aannemer” van de

FR

www.maisonpassive.be/
?+-Entreprise-de-construction-+

Bouwunie hebben gevolgd, met label.
NL

www.twizzi.be

FR/NL

NL

NL

www.illicotravaux.be
www.illico-verbouwingen.be

Makelaar in werkzaamheden, gespecialiseerd in renovatiewerken

www.ecobouwers.be/professionals

Beroepslui (aannemers, architecten, ...) die reeds hun sporen
hebben verdiend inzake lage-energiebouw en op volledig onafhan-

in België. Waar u ook bent, kunt u naar een algemeen bestek voor
renovatiewerken vragen.

kelijke manier worden aanbevolen door de deelnemers aan de

NL

Ecobouwers-opendeurdagen. Website van de Bond Beter Leefmilieu.

Mogelijkheid om 5 gratis offertes aan te vragen. Mogelijkheid tot

www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=services&sub=
buildingproducts&pag=search&techcom.action=
searchkw&nr=6062
NL www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=services
&sub=buildingproducts&pag=search&techcom.action=
searchkw&nr=6062

virtuele bezoeken aan de huizen. Beurzenagenda.

FR

Aannemers die blower-door-tests doen.

www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/reg/
installateurs_spouwmuurisolatie.pdf
Lijst van voor het isoleren van bestaande muren erkende
aannemers die reeds zijn aangegeven bij het VE A (Vlaams
Energieagentschap).

NL

Nature & Progrès – “Biottin habitat et jardin”, met een lijst van
bouwondernemers die werken rond ecoconstructie

FR/NL

www.casius.be

Mogelijkheid om offertes te vragen.
Info over de stadia in een renovatieproject.
Beschrijving van de verschillende beroepsgroepen.

NL

www.leportal.be
www.hetportaal.be

Portaalwebsite met een platform voor elke bouwonderneming
die in de woonsector actief is.
FR www.ecobati.be/fr/Partenaires-et-revendeurs/
menuisiers-toituriers.html
Lij st van de ecogebouwpartners (verkopers van ecologische

(Brussel en Wallonië).

www.jecherchedufsc.be
www.ikzoekfsc.be

bouwmaterialen).

Lijst van leveranciers van gelabelde FSC-producten.

tweetalige websites |

www.cadastre.be/Belgique/R%C3%A9nover_construire
www.kadaster.be/Belgie/Renoveren_bouwen

Lijst van aannemers, EPB-certificateurs, notarissen (via Livios).

FR

www.natpro.be/habitat/biottinhabitat/index.html

FR/NL

www.eco-pro-habitat.be

Vergelijking van de bestekken

FR

NL

= onze favoriet! |

FR/NL

leefmilieu te eerbiedigen.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

NL

Met opmerkingen van particulieren.

ecologisch opgevatte ontwerpen in de hand te werken en het

Lijst van de erkende ophalers van gevaarlijk af val in het

FR

NL

www.happyconstruire.be
www.happybouwen.be

De aannemers verbinden zich ertoe ecologische procedés en

http ://app.bruxellesenvironnement.be/listes/
?nr_list=CED0001
NL http ://app.leefmilieubrussel.be/lijsten/
?nr_list=CED0001
FR

FR

FR

www.bouwsite.be/adres/aannemer/

NL

of
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Specifieke sectoren
FR

www.doctor-house.be

Bouwonderneming voor zeer kleine werkzaamheden/
loodgieterij, elektriciteit, schrijnwerkerij, decoratie, tuinieren,
groot en klein elektro, ...).
FR
NL

www.monplafonneur.be
www.mijnstukadoor.be

Website voor stukadoors die werken met Knauf.
FR

www.bois-habitat.com

Salon “Bois et Habitat” – exposantenlijst.

www.houtinfobois.be/fr/72/outils/bonnes-adresses
NL www.houtinfobois.be/moteur_adresse.php ?
id=87&sid=100
FR

Lijst van de bouwondernemingen die beschikken over een
technische erkenning om houten elementen te bouwen.
FR/NL

www.wood-it.be

Website over hout met een lijst met schrijnwerkers, leveranciers, producten.
Technisch woordenboek F > N, N > F:

www.confederatiebouw.be/fr-be/eshop/eshop/
technischwoordenboek.aspx
NL www.confederatiebouw.be/nl-be/eshop/eshop/
technischwoordenboek.aspx
FR

Technisch woordenboek.

WAARSCHUWING
De bedoeling van de websitelijst is de huisgezinnen nuttige informatie te
geven voor hun renovatieproject.
Deze lijst is niet helemaal volledig.
Het Energiehuis kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de
informatie op deze websites en de eventuele prestaties in verband ermee.
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