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Stichting � lburgse Linten biedt aan pandeigenaren een gratis geveladvies aan, opgesteld door een 
deskundige architect. Alt� d met als doel om uw gevel te verbeteren en op een positieve manier op te 
laten vallen in het straatbeeld.

Stichting � lburgse Linten biedt aan pandeigenaren een gratis geveladvies aan, opgesteld door een 

GRATIS GEVELADVIES VOOR PANDEIGENAREN



DIT ADVIES OMVAT:
•  Historie van het pand, van vroeger tot nu
•  Een globaal advies over verbetering van het gevelbeeld
   - uitstraling 
   - authentieke elementen (indien aanwezig)
   - reclame uitingen
•  Meestal twee varianten: 
   - Advies met kleine aanpassingen
   - Advies met grotere w� zigingen en dus meer impact.
•  Inspiratie en ideeën!

Het is een vrĳblĳvend advies, aan u de keuze om dit wel of niet 
over te nemen. Het advies is geen afgerond ontwerp, maar een inspiratie. 
Hiermee kunt u zelf naar een aannemer voor een kosteninschatting.

SUBSIDIE MOGEL� KHEID VOOR KORVEL

Hee�  u een pand aan Winkellint Korvel? Dan geldt bovendien een subsidieregeling
voor gevelverbetering via de gemeente. Hieraan z� n voorwaarden verbonden zoals:
•   herstelwerkzaamheden van de oude elementen
•   met gebruik van hoogwaardige materialen
•   een subsidiemogel� kheid van 70% van de kosten met een maximum van €6.000-€9.000. 
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     Voorbeelden
     van gevels die verbeterd z� n en waar   
         plannen voor liggen 

KERCKHOVEN SHOES, Voor de verbouwing

CAFETARIA DEN BESTERD, Voor de verbouwing

KERCKHOVEN SHOES, Na renovatie

CAFETARIA DEN BESTERD, Na renovatie

Voorbeelden
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VAN IERSEL, voorstel renovatieVAN IERSEL, huidige situatie

Winkellint

PANDEN KORVELSEWEG 110-114, voorstel diverse gevelverbeteringen
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Is dit mogel� k iets voor u?

Bent u benieuwd naar verbetermogel� kheden voor uw pand? Hee�  u toch al onderhoudsplannen? 
Maak dan gebruik van dit gratis advies. Bent u geïnteresseerd? 

Uw lintenmanager helpt u verder. 
Audrey van Doornspeek
lintenmanager@korvel-besterd.nl
06-21504921

Ga naar korvel-besterd.nl voor 
meer informatie of scan QR code


