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� Belgisch- Turkse Cultuur
(Ülkü Oca ğı –

� Belgisch- Turkse Cultu
(Ülkü Oca ğı –

� Educatief & Culturele Activiteiten Centrum Genk vzw
(Halk Eğitim ve Aktivite Merkezi H.E.M.)

� Fatih Moskee Winterslag
(Fatih Camii Winterslag)

� Gülistan vzw – Winterslag
(Gülistan Vakfı

� ISOV vzw (Islamitische Ontwikkelingsvereniging)
(Milli Görü ş –

� Semersah Geyda vzw 
(Semerşah Geyda

� Turkse Oudervereniging Genk vzw
(Okul Aile Birli ğ

� Turkse Rangers voetbalclub vzw 
(Turkse Rangers futbolkulübü)

� Yildirim Beyazit Moskee 
(Yıldırı m Beyazit Camii Kolderbos)

� Yunus Emre Moskee 
(Yunus Emre 

 

 

Bespaar tot 30% op je verwarmingsfactuur door je dak goed te isoleren!
(Catınzı izole etmekle enerji faturanızı 30%’a kadar  in
 

Prijsvoordeel door samenaankoop 
 

Isolatieproduct: 
Vb. flensdeken KNAUF 15cm
 

 
Voor meer info (ek bilgi için):
Ramazan ERBAŞ: 011 290 865
www.acwlimburg.be/energie 

 Limburg in samenwerking met:

Turkse Cultuur- en Vriendenkring vzw 
– Waterschei) 

Turkse Culturele vereniging van Winterslag vzw 
– Winterslag) 

Educatief & Culturele Activiteiten Centrum Genk vzw 
itim ve Aktivite Merkezi H.E.M.)  

Winterslag 
(Fatih Camii Winterslag)  

Winterslag 
Vakfı ) 

ISOV vzw (Islamitische Ontwikkelingsvereniging) 
– Winterslag) 

vzw – Kolderbos 
Geyda Vakfı) 

Turkse Oudervereniging Genk vzw 
(Okul Aile Birli ği – Waterschei) 

Turkse Rangers voetbalclub vzw – Waterschei 
(Turkse Rangers futbolkulübü)  

Yildirim Beyazit Moskee - Kolderbos 
m Beyazit Camii Kolderbos)  

Yunus Emre Moskee - Sledderlo 
(Yunus Emre Camii Sledderlo)  

Bespaar tot 30% op je verwarmingsfactuur door je dak goed te isoleren!
Catınzı izole etmekle enerji faturanızı 30%’a kadar  indirmi

Prijsvoordeel door samenaankoop (Toptan satı şla olan karınız)

Particuliere prijs: Samenaankoopprijs:
15cm € 5,60/m² excl.btw € 3,94/m

Voor meer info (ek bilgi için):  
: 011 290 865    e-mail: Ramazan.Erbas

   www.infopuntbeterwonen.be

 

in samenwerking met: 

 

Bespaar tot 30% op je verwarmingsfactuur door je dak goed te isoleren! 
dirmi ş olursunuz!) 

la olan karınız) : 

Samenaankoopprijs: 
€ 3,94/m² excl.btw 

Ramazan.Erbas@acw.be   
www.infopuntbeterwonen.be 

 



SAMENAANKOOP ISOLATIE
(Toptan Satı

 
 

1. De goedkoopste prijs door de samenaankoop …
          (Toptan satıştan dolayı en ucuz fiyat)
 

2. Premie Vlaamse Gemeenschap: 
          (Flaman hükümetinden 500 avro prim)
 

3. Premie Infrax: minstens 
          (Infax’tan en az 2 avro metrekaresine
 

4. Gratis thuislevering …
          (Bedava evinize teslim)
 

5. Gratis vakkundige begeleiding …
          (Bedava kurs) 

… en je dak correct isoleren wordt zo goed als gratis

… bu fırsatı değerlendirmenizi arz ederiz!!!

 

WAAR EN WANNEER?  
 

Datum:   16/01/09 (isoinfo + REG)

Plaats:   ISOV (Islamitische Ontwikkelingsvereniging)

Adres:   Eikenlaan 34, 3600 Genk / Winterslag

Uur:    19.00u – 21.30u 

Datum:   6/02/09 (isoinfo + ketelinvest)

Plaats:   feestzaal van de voetbalclub 

Adres:   Hoevenzavellaan 120, 3600 Genk / 

Uur:    19.00u – 22.00u 

Datum:   6/03/09 (isoinfo)

Plaats:   cafetaria van Yunus Emre

Adres:   Wintergroenstraat 61, 3600 Genk / Sledderlo

Uur:    19.00u – 21.00u
 
 

Isoinfo =  energieadviseur van ACW geeft uitleg over het belang van isoleren
Isoinvest =  verkoper van ISOLIM neemt de bestellingen op en beantwoordt eventuele vragen
Ketelinvest =  verkoper van Van Marcke geeft uitleg over gaswandcondensatieketels en neemt bestelling
REG (Rationeel Energiegebruik) =  energieadviseur geeft uitleg over hoe je thuis optimaal energie kan besparen 
 

GRATIS INKOM – GEEN AANKOOPVERPLICHTING 

SAMENAANKOOP ISOLATIE
(Toptan Satı ş Đsolasyon)  

De goedkoopste prijs door de samenaankoop … 
(Toptan satıştan dolayı en ucuz fiyat) 

Gemeenschap: € 500 … 
(Flaman hükümetinden 500 avro prim) 

Premie Infrax: minstens € 2/m² … 
(Infax’tan en az 2 avro metrekaresine prim) 

Gratis thuislevering … 
(Bedava evinize teslim) 

Gratis vakkundige begeleiding … 
 

… en je dak correct isoleren wordt zo goed als gratis

… bu fırsatı değerlendirmenizi arz ederiz!!!

 

16/01/09 (isoinfo + REG)  en  23/01/09 (isoinvest)

ISOV (Islamitische Ontwikkelingsvereniging) – Milli Görü ş
Eikenlaan 34, 3600 Genk / Winterslag 

21.30u  

6/02/09 (isoinfo + ketelinvest) en  13/02/09 (isoinvest)

feestzaal van de voetbalclub Turkse Rangers  

Hoevenzavellaan 120, 3600 Genk / Waterschei 

0u    en  19.00u – 21.00u 

6/03/09 (isoinfo)   en  13/03/09 (isoinvest)

Yunus Emre  moskee  

Wintergroenstraat 61, 3600 Genk / Sledderlo 

21.00u 

energieadviseur van ACW geeft uitleg over het belang van isoleren 
verkoper van ISOLIM neemt de bestellingen op en beantwoordt eventuele vragen

verkoper van Van Marcke geeft uitleg over gaswandcondensatieketels en neemt bestelling
energieadviseur geeft uitleg over hoe je thuis optimaal energie kan besparen 

GEEN AANKOOPVERPLICHTING – GĐ

 
SAMENAANKOOP ISOLATIE  

… en je dak correct isoleren wordt zo goed als gratis! 

… bu fırsatı değerlendirmenizi arz ederiz!!! 

23/01/09 (isoinvest) 

Milli Görü ş Winterslag  

13/02/09 (isoinvest) 

21.00u  

13/03/09 (isoinvest) 

verkoper van ISOLIM neemt de bestellingen op en beantwoordt eventuele vragen 
verkoper van Van Marcke geeft uitleg over gaswandcondensatieketels en neemt bestellingen op 

energieadviseur geeft uitleg over hoe je thuis optimaal energie kan besparen  

GĐRĐŞ ÜCRETSĐZ 


