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Aanvraag van een premie voor een zonneboiler

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

GEGEVENS VAN DE Z0NNEBOILER (IN TE VULLEN DOOR DE AANNEMER)

3

Waar en op welke datum is de zonneboiler geplaatst?11

dag maand jaar

voor- en achternaam

postnummer en gemeente

straat, nummer en bus

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

Handtekening Druk in het vak hieronder je stempel af.

Vul de onderstaande verklaring in.14
Naam bedrijf

BTW nummer B   E . .

dag maand jaardatum -

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

12 Vul de technische gegevens van de zonneboiler in

merk collector type collector

Inhoud opslagvat zonneboiler liter Totale collectoroppervlakte (apertuuroppervlakte)                    , m2

Type collector

vlakke plaat 

aantal collectoren

buis

aantal collectoren

Solar keymark

aantal buizen collector 1 aantal buizen collector 2 aantal buizen collector 3

enkel voor sanitair warm water

voor sanitair warm water en ruimteverwarming

Gebruik

voor sanitair warm water en zwembadverwarming

ja nee

Naverwarming op basis van elektrische weerstandsverwarming

Productie van warm water voor de plaatsing van de zonneboiler gebeurde door:

boiler op CV-ketel gasdoorstromer of gasgeiser elektrische boiler elektrische doorstromer andere


