
Wat bij infectie of 
vermoeden van infectie?
Bestrijding van het Little Cherry Virus is niet mogelijk! Aange-

taste bomen blijven drager van het virus en kunnen het verder 

verspreiden. Besmette bomen moeten gerooid worden! Hierbij 

is het belangrijk dat de wortels niet opnieuw kunnen uitschie-

ten. Dit kan men bereiken door de wortelkluit VOLLEDIG uit de 

grond te verwijderen OF door de zaagsnede van de omgezaag-

de boom te behandelen met een herbicide. 

Wat met heraanplant na 
een infectie?
•     Waar een besmette boom stond, plant men op diezelfde plaats niet 

opnieuw een kerselaar;

•      In tuinen of weides met meerdere besmette bomen, plant men in de 

volledige tuin of weide niet opnieuw kerselaars;

•      Andere fruitsoorten zoals appels, peren, pruimen, kleinfruit … 

komen wel in aanmerking voor heraanplant in bovenstaande gevallen.

ZONNEPANELENDAKISOLATIE

Hoe werkt de groepsaankoop?

1. Kom vrijblijvend naar een infosessie.

2.  Teken in op www.vlaamsbrabant.be/groepsaankoop 
of via 0468 19 07 74

3.  De geselecteerde aannemer contacteert je binnen de 
5 werkdagen voor een afspraak.

4.  De aannemer komt langs, verzamelt de nodige
gegevens om een offerte te maken en bespreekt met 
jou eventuele bijkomende werken.

5.  Je ontvangt je prijsofferte binnen de 10 werkdagen 
(voorwaarden groepsaankoop zijn geldig tot 31 
december 2017). De offerte is vrijblijvend.

6.  Als je ingaat op het aanbod, onderteken je de 
offerte. 

7.  De aannemer maakt een afspraak met jou om de 
werken uit te voeren.

Meer info over de provinciale groepsaankopen

www.vlaamsbrabant.be/groepsaankoop
groepsaankopen@vlaamsbrabant.be

Infoavonden 
PajoPower - Bart Rogiers
groepsaankopen@pajopower.be - 0468 19 07 74

15-05-2017 20.00 uur
HALLE
Stadhuis (raadzaal)
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle

16-05-2017 20.00 uur
GOOIK
Cultuurschuur De Cam
Doprsstraat 67, 1755 Gooik

22-05-2017 20.00 uur
ST-PIETERS-LEEUW
Kasteel Coloma
Jozef Depauwstraat 25, 1600 St-Pieters-Leeuw

23-05-2017 20.00 uur
HERNE
Parochiaal centrum
Lindestraat 15, 1540 Herne

29-05-2017 20.00 uur
LIEDEKERKE
GC De Warande
Opperstraat 29, 1770 Liedekerke

30-05-2017 20.00 uur
BEERSEL 
Lambiekcentrum
Gemeenveldstraat 1, 1652 Alsemberg

06-06-2017(NL)

07-06-2017(FR)
20.00 uur

ST-GENESIUS-RODE 
Dorpsstraat 46, 1640 Sint-Genesius-Rode

12-06-2017 20.00 uur
DILBEEK
CC Westrand 
Kamerijklaan 46, 1700 Dilbeek

13-06-2017 20.00 uur
ROOSDAAL
Gemeentehuis (raadzaal)
Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal

02-10-2017 20.00 uur
GALMAARDEN
Baljuwhuis
Kammeersweg 2, 1570 Galmaarden

03-10-2017 20.00 uur
TERNAT
CC De Ploter
Kerkstraat 4, 1742 St-Katherina-Lombeek

09-10-2017 20.00 uur
BEVER
Gemeentelijke Basisschool
Kerkhove 14, 1547 Bever

16-10-2017 20.00 uur
LENNIK
Zaal Ons Huis
Markt 21, 1750 St-Kwintens-Lennik

17-10-2017 20.00 uur
AFFLIGEM
Dr. Tistaertzaal
Bellestraat 99, 1790 Affl igem

23-10-2017 20.00 uur
PEPINGEN 
Zaaltje naast de Bib
Trapstraat 1a, 1674 Bellingen
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WWW.VLAAMSBRABANT.BE/
GROEPSAANKOOP

Interesse? 
Teken in op onze provinciale groepsaankoop:

- VLAAMS-BRABANT -

GROEPSAANKOOP
ENERGIEKE 

DAKEN
INFOAVONDEN



Waarom kiezen voor dak-  
of zoldervloerisolatie?

    Het houdt de warmte binnen: in een niet-geïso-
leerde woning verdwijnt maar liefst 30% van de 
warmte door het dak. 

    Het bespaart je energie en kosten.  

    Het verhoogt het comfort van je woning.

     Het vermindert de CO2-uitstoot van je woning 
aanzienlijk. 

     Gebruik je je zolder niet intensief? Kies dan  
voor zoldervloerisolatie. 

    Met premies van je netbeheerder of gemeente 

verdien je de investering nog sneller terug.

Waarom kiezen voor 
zonnepanelen?

  De zon doet al het werk voor jou.

   Zonnepanelen zijn een klimaatvriendelijk 
alternatief. 

   Het is een interessante investering: de kost-
prijs daalde de laatste jaren sterk, terwijl  
het rendement en de technologie nog  
altijd verbeteren.

   Op www.energiesparen.be/zonnekaart 
krijg je een goed beeld van de kostprijs en 
mogelijke opbrengst voor jouw dak.

   Sommige steden en gemeenten geven een 
premie voor de plaatsing van zonnepanelen.

Bespaar op je  
energiefactuur!
Onze woningen kunnen heel wat energiezuiniger 
worden, dat staat vast. Met de groepsaankopen 
voor dakisolatie en zonnepanelen geven de  
provincie Vlaams-Brabant en PajoPower je graag 
een duwtje in de rug. 

Door energetisch te renoveren daalt de  
CO2-uitstoot van je woning en werk je mee aan 
een klimaatneutrale gemeente en provincie.  
Bovendien daalt je energiefactuur drastisch en 
geniet je van een gezonde woning mét meer com-
fort. Beter voor het klimaat en je energiefactuur!

Wie zijn we? 
Dit is een initiatief van de provincie Vlaams- 
Brabant en de organisaties van het klimaatnet-
werk Vlaams-Brabant. PajoPower zorgt voor de 
praktische organisatie van de groepsaankopen in 
jouw regio.

Een begeleidingscommissie selecteerde de  
lokale aannemers en installateurs en zorgt  
voor kwaliteitscontrole en een stipte opvolging.

Zij krijgen hierbij de steun van: Onafhankelij-
ke experten van het Provinciaal Steunpunt Duur-
zaam Bouwen en vertegenwoordigers van de 
wooninfopunten en de gemeenten.

Waarom deelnemen  
aan de groepsaankoop?

Wij garanderen jou:

  Een scherpe en correcte prijs

   Betrouwbare en lokale installateurs 
en aannemers

   Hoge kwaliteit van materialen en 
plaatsing

  Objectieve en heldere informatie

  Goede en vlotte dienstverlening

  Uitgebreide garanties

   Stipte opvolging van offerte tot en 

met plaatsing


