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Aanvraag van een premie voor dak- of zoldervloerisolatie

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

Waar en op welke datum is de isolatie geplaatst?

Als je de isolatie zelf geplaatst hebt, vul dan zelf de technische gegevens van de isolatie in. 
Als de isolatie geplaatst is door een aannemer, vraag je aan de aannemer om de gegevens in te vullen.

11

dag maand jaar

12

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

voor- en achternaam

3

postnummer en gemeente

straat, nummer en bus

Indien isolatie geplaatst door aannemer: Vul onderstaande verklaring in.13
Naam bedrijf

BTW nummer 

Ik verklaar dat ik isolatie heb geplaatst op het adres dat vermeld is in vraag 2.

Ik bevestig dat de geplaatste isolatie voldoet aan de normen en de eisen die vermeld zijn in de voorwaarden. 
Je vindt de voorwaarden op www.fluvius.be/premies.

voor- en achternaam

Handtekening Druk in het vak hieronder je stempel af.

B   E . .

dag maand jaardatum -

Vul de technische gegevens van de isolatie in of laat invullen door je aannemer

De Rd-waarde staat op de verpakking van het isolatiemateriaal of op het isolatiemateriaal zelf en geeft aan hoe goed het materiaal isoleert. 
De Rd-waarde van een eventuele bestaande isolatielaag waarop de nieuwe isolatie wordt aangebracht, mag niet worden meegerekend om de 
minimumwaarde van 4,5 m2K/W te behalen.
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A. Isolatie geplaatst in 1 laag

B. Isolatie geplaatst in meerdere lagen op elkaar

Opgelet!

Per dakdeel kan gekozen worden voor ofwel zelf plaatsen ofwel plaatsing door een aannemer, maar een combinatie van beiden is uitgesloten.

* Mogelijke soorten isolatie zijn: minerale wol, PIR of PUR (polyurethaan), bio-ecologisch materiaal of andere. 
* * Deze waarde geeft aan hoe goed het materiaal isoleert. Meer informatie op www.fluvius.be/technische-begrippen
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