
Persbericht 
 

Stekr gaat, middels de renovatiecoach, voor een renovatiegolf in de 
regio Rivierenland (29 juli 2021). 

 
 

 
 

Lien, renovatiecoach Stekr: 
“Ik werk gratis en onafhankelijk, op maat van jouw budget en woning.” 

 
 

De renovatiecoach is er voor je! 
 
Energetisch renoveren hoeft niet moeilijk te zijn. De renovatiecoach van Stekr is er immers 
voor alle inwoners van Mechelen, Duffel, Puurs-Sint-Amands, Bornem en Berlaar. Hij of zij 
helpt je energetische renovatie in goede banen te leiden en ontzorgt je maximaal voor, 
tijdens en na je renovatie. Inwoners van deze gemeenten kunnen zowel voor het 
technische, het financiële als het administratieve aspect van hun renovatiewerken bij de 
renovatiecoach terecht. We laten coach Lien aan het woord. 
 
 
Voor welke werken kan ik een beroep doen op de renovatiecoach? 
 
“De renovatiecoach van Stekr staat klaar om je te begeleiden tijdens al jouw energetische 
renovaties. Dat kan dan gaan van het plaatsen van dakisolatie, spouwmuur- of gevelisolatie 
of nieuwe ramen en deuren tot nieuwe technieken, zoals warmtepompen en zonneboilers.” 
 
 
Is energetisch renoveren belangrijk? 
 



“Absoluut, zowel voor de portemonnee als voor het klimaat is het noodzakelijk. In 
Vlaanderen zijn huishoudens voor één vierde verantwoordelijk voor de totale uitstoot van 
CO2. Om de klimaatdoelstellingen van 2050 te halen, moeten jaarlijks meer dan 90.000 
Vlaamse woningen gerenoveerd worden tot goed geïsoleerde, bijna-energieneutrale 
woningen. Concreet zal elke woning een A-label moeten halen in de EPC-test. Kwalitatief en 
energetisch renoveren is echter niet zo voor de hand liggend. Net daarom kunnen inwoners 
van Mechelen, Duffel, Puurs-Sint-Amands, Bornem en Berlaar nu beroep doen op de 
renovatiecoach van Stekr. Mijn medecoaches en ikzelf ondersteunen hen en leiden elke 
energetische renovatie in goede banen.” 
 
 
Wat kan de renovatiecoach concreet voor mij doen? 
 
“De ervaring leert dat bewoners, die een renovatiecoach onder de arm nemen om hen bij te 
staan in de aanvraag van offertes, het opmaken van een stappenplan en de opvolging van 
de werken, het budget en de premies, sneller geneigd zijn een renovatietraject te starten. 
De renovatiecoach zorgt dan ook voor een maximale “ontzorging” doorheen het gehele 
traject, op maat van de specifieke woning en het specifieke budget.” 
 
 
Ik wil een renovatiecoach! 
 
Heb je concrete verbouwplannen? Wil je jouw woning energiezuinig maken? Wil je weten 
op welke premies je recht hebt?  
Contacteer de renovatiecoach via https://stekr.be/renovatiecoach/ 
 
 
Andere vragen omtrent wonen en energie? Nood aan inspiratie en advies?  
 
Stekr is jouw aanspreekpunt voor gratis advies op maat van je woning. Ontdek ons aanbod, 
stel jouw vraag of maak een afspraak in jouw gemeente! 
Surf naar www.stekr.be, mail naar info@stekr.be of bel naar 015 28 60 28. 
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