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Aanvraag
van een premie voor
een zonneboiler
WAARVOOR DIENT DIT FORMULIER?

WELKE DOCUMENTEN MOET JE BIJ DIT
FORMULIER VOEGEN?

Met dit formulier kun je een premie aanvragen voor een
zonneboiler in bestaande woningen, wooneenheden (bv.
appartementen) of appartementsgebouwen in het Vlaamse
Gewest. Deze premie komt in aanmerking voor de BENOpass. Bij de eerste energiezuinige verbouwing die je uitvoert,
activeert Fluvius automatisch de BENO-pass van je huis. Voer
je minimaal 3 energiebesparende maatregelen uit binnen de
5 jaar? Dan kan je rekenen op een extra totaalrenovatiebonus
bovenop de individuele BENOvatiepremies. Surf naar
www.fluvius.be/benoveren voor meer informatie.

Voeg de volgende documenten bij dit formulier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

WAAR VIND JE MEER INFORMATIE?
Lees zeker alle voorwaarden na voor je je zonneboiler laat
plaatsen en dit document invult. Je vindt alle meest recente
voorwaarden op www.fluvius.be/premies.

•

•

WIE VULT DIT FORMULIER IN?
Zowel de aanvrager als de aannemer vult dit formulier in en
ondertekent het.

•
•

een kopie van alle facturen met vermelding van:
het adres waar de zonneboiler geplaatst is;
de lever- en plaatsingsdatum;
het merk;
het type;
het aantal m² apertuuroppervlak;
de inhoud van het opslagvat;
de kostprijs van de zonneboiler en collectoren.
een attest ingevuld door de aannemer met technische
informatie over de geplaatste zonneboiler
een foto van de zonnecollectoren, met vermelding van de
datum, bijgevoegd. Op deze foto is ook het gebouw waarop
de collectoren werden geplaatst duidelijk zichtbaar
een kopie van de aanvraag van stedenbouwkundige
vergunning als de woning niet aangesloten werd op het
distributienet vóór 1 januari 2014, maar de stedenbouw
kundige vergunning wel is ingediend vóór die datum
een bewijs dat je een beschermde afnemer bent, als dat
van toepassing is (zie ook vraag 10)
een document met de EAN-codes van de verschillende
appartementen als dat van toepassing is

AAN WIE BEZORG JE DIT FORMULIER?
Je kunt dit formulier met de bijbehorende bewijsstukken met de post opsturen naar Fluvius op onderstaand
retouradres. Je kunt de aanmelding ook online indienen via de webtoepassing die je vindt op www.fluvius.be.
Als je de premie aanmelding doet als VME of syndicus voor een appartementsgebouw, lees dan eerst het informatieblad dat je vindt op www.fluvius.be/premies.
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Retouradres:

Fluvius - t.a.v. dienst premies,
postbus 10020, 2800 Mechelen

GEGEVENS VAN DE WONING
1 Vul de EAN-code in van de elektriciteitsaansluiting op het adres waar de zonneboiler geplaatst is.
Je vindt die code op de elektriciteitsfactuur.
5 4

1 4 4

2 Op welk adres is de zonneboiler geplaatst?
straat, nummer en bus

postnummer en gemeente

3 Kruis aan waar de zonneboiler geplaatst is.
woning - ga naar vraag 5

appartement - ga naar vraag 5

appartementsgebouw - ga naar vraag 4

4 Op hoeveel appartementen heeft deze aanvraag betrekking?
appartementen - Neem de EAN-codes van de verschillende appartementen op in een document dat je bij dit formulier voegt.

5 Wanneer is de woning voor het eerst aangesloten op het elektriciteitsdistributienet?
vóór 1 januari 2006 (specifieer de datum)
na 1 januari 2006

vóór 1946

1946-1970

1971-1990

1991-2005

voeg in dit geval een bewijs toe dat de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning dateert van vóór 01/01/2006

6 Wat is de huidige hoofdverwarming? Je kan maar 1 hokje aankruisen.
aardgas

stookolie

hout

elektriciteit

warmtepomp

andere verwarming:

PERSOONLIJKE GEGEVENS
7 Vul je persoonlijke gegevens in.

Bij contact geef je aan of je per e-mail of brief op de hoogte gehouden wilt worden over het verloop van je aanvraag.
De premie wordt overgeschreven op het rekeningnummer dat je hieronder vermeldt.
voor- en achternaam
rijksregisternummer

.

.

-

.

straat, nummer en bus
postnummer en gemeente
telefoonnummer
gsm-nummer
e-mailadres
IBAN
contact

e-mail

B E

.

.

.

brief

8 In welke hoedanigheid vraag je de premie aan?
eigenaar

vruchtgebruiker

huurder

syndicus

vereniging van mede-eigenaar

externe investeerder

sociale huisvestingsmaatschappij

9

Ben je een beschermde afnemer?
ja - ga naar vraag 10

nee - ga naar vraag 11

10 Kruis aan welk document je bij dit formulier voegt.
De attesten moeten in 2018 of 2019 gedateerd zijn.
een kopie van de laatste energiefactuur waarop staat dat je recht hebt op het sociaal tarief
als je van het OCMW in je gemeente een inkomen van de sociale integratie (leefloon) krijgt: OCMW-attest
als je van het OCMW in je gemeente een financiële maatschappelijke dienstverlening krijgt die gelijkwaardig is aan het leefloon: OCMW-attest
als je van het OCMW in je gemeente een voorschot krijgt op het gewaarborgde inkomen voor bejaarden, op een tegemoetkoming voor personen
met een handicap, of op een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood: OCMW-attest
als je een tegemoetkoming voor personen met een handicap krijgt als gevolg van een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 65%:
attest van de FOD Sociale Zekerheid of van de Rijksdienst voor Pensioenen
als je een inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap krijgt: attest van de FOD Sociale Zekerheid
als je een integratietegemoetkoming voor personen met een handicap krijgt: attest van de FOD Sociale Zekerheid
als je een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood krijgt: attest van de FOD Sociale Zekerheid
als je een tegemoetkoming voor hulp van derden krijgt: attest van de FOD Sociale Zekerheid
als je een bijkomende kinderbijslag krijgt voor kinderen die getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66%.
Dit komt overeen met minimum 4 punten in pijler 1 (onafhankelijk van het aantal punten voor het geheel van de 3 pijlers): attest van de FOD
Sociale Zekerheid
als je het gewaarborgde inkomen voor bejaarden krijgt: attest van de Rijksdienst voor Pensioenen
als je de inkomensgarantie voor ouderen krijgt: attest van de Rijksdienst voor Pensioenen
als je een appartement huurt in een gebouw waarvan de verwarming op aardgas wordt verzekerd door een gemeenschappelijke installatie
en waarvan de woningen voor sociale doeleinden verhuurd worden door een sociale huisvestingsmaatschappij: attest van de sociale
huisvestingsmaatschappij
Aanvraag van een premie voor een zonneboiler
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Retouradres:

Fluvius - t.a.v. dienst premies,
postbus 10020, 2800 Mechelen

GEGEVENS VAN DE Z0NNEBOILER (IN TE VULLEN DOOR DE AANNEMER)
11 Waar en op welke datum is de zonneboiler geplaatst?
voor- en achternaam

straat, nummer en bus
postnummer en gemeente
dag

maand

jaar

12 Vul de technische gegevens van de zonneboiler in
merk collector

type collector

Inhoud opslagvat zonneboiler

liter

Totale collectoroppervlakte (apertuuroppervlakte)

,

m2

Solar keymark
Type collector
vlakke plaat
aantal collectoren
buis
aantal collectoren
aantal buizen collector 1

aantal buizen collector 2

aantal buizen collector 3

Gebruik
enkel voor sanitair warm water
voor sanitair warm water en ruimteverwarming

voor sanitair warm water en zwembadverwarming

Naverwarming op basis van elektrische weerstandsverwarming
ja

nee

Productie van warm water voor de plaatsing van de zonneboiler gebeurde door:
boiler op CV-ketel

gasdoorstromer of gasgeiser

elektrische boiler

elektrische doorstromer

andere

13 Is de zonneboiler geïnstalleerd na 30 juni 2017?
ja. Geef het certificeringsnummer van je certificaat van bekwaamheid of van de aannemer die de controle heeft uitgevoerd.
Als de aannemer zelf over een RESCERT-nummer beschikt, geef het RESCERT-nummer van de aannemer:
ZB
Als de aannemer niet zelf over een RESCERT-nummer beschikt en de zonneboiler na plaatsing werd gecontroleerd door een
gecertificieerde installateur: geef het RESCERT-nummer en de gegevens van de gecertificieerde installateur :
ZB
voor- en achternaam
nee

14 Vul de onderstaande verklaring in.
Naam bedrijf
BTW nummer

B E

.

.

Ik verklaar dat ik de zonneboiler heb geïnstalleerd op het adres dat vermeld is in vraag 2.
Ik bevestig dat het geplaatste zonneboiler voldoet aan de normen en de eisen die vermeld zijn in de voorwaarden.
Ik bevestig dat de zonneboiler na installatie ter plaatse is gecontroleerd door een gecertificeerde installateur, al dan niet ikzelf.
Ik bevestig dat ik en niet de eventueel controlerende gecertificeerde installateur de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid behoud voor
de kwaliteit van de door mij volgens de regels van de kunst uitgevoerde werken.
voor- en achternaam
datum

-

dag

maand

Handtekening

Aanvraag van een premie voor een zonneboiler

jaar
Druk in het vak hieronder je stempel af.
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Retouradres:

Fluvius - t.a.v. dienst premies,
postbus 10020, 2800 Mechelen

ONDERTEKENING DOOR DE AANVRAGER
15 Vul de onderstaande verklaring in.
Ik verklaar dat het geplaatste zonneboiler voldoet aan de normen en de eisen die vermeld zijn in de voorwaarden.
Je vindt de voorwaarden op www.fluvius.be/premies.
Wist je dat je in veel gevallen ook recht hebt op een bijkomende premie van je gemeente of je provincie?
Ik wil die extra premie automatisch aanvragen. Ik geef Fluvius de toestemming om de gegevens die ik hier heb ingevuld te bezorgen aan mijn
gemeente of provincie.
Ik wil niet dat Fluvius deze gegevens doorgeeft en ontvang geen bijkomende premie indien van toepassing.
Fluvius zal je persoonsgegevens enkel bezorgen aan de gemeente of provincie indien deze in een bijkomende premie voorzien. De Vlaamse overheid
ontvangt automatisch jouw gegevens in het kader van onze rapporteringsverplichting. Meer informatie over hoe Fluvius jouw persoonsgegevens zal
verwerken kan je in onze Privacyverklaring vinden op www.fluvius.be/privacyverklaring.

datum

-

dag

maand

jaar

9021097 - 03/2018 - v.u. : Isabel Van Cutsem, Communicatie Fluvius - Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle

Handtekening

Aanvraag van een premie voor een zonneboiler
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