
Aanvullend attest – dit is geen aanvraagformulier – buitenmuurisolatie

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

ATTEST AANNEMER Attest in te vullen door de aannemer.

Scan of fotografeer het ingevulde document en verstuur het per e-mail naar premies@fluvius.be of voeg 
het als bijlage toe aan je online aanvraag via www.fluvius.be/premies. Als je de premie online vervolledigt, 
wordt de premie sneller uitbetaald. 

Vul de gegevens van je bedrijf en onderstaande verklaring in.

Naam bedrijf

BTW nummer 

Ik verklaar dat ik muurisolatie heb geplaatst op het hierboven opgegeven uitvoeringsadres.

Ik bevestig dat de geplaatste muurisolatie 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
Volgende gevels werden geïsoleerd:

voorgevel achtergevel gevel links gevel rechts andere:

soort materiaal merk type λ-waarde totale dikte (cm) geïsoleerde muur- 
oppervlakte (m2)

minerale wol ...,..... ...,..... ...,.....

PIR/PUR 
(polyurethaan)

...,..... ...,..... ...,.....

bio-ecologisch ...,..... ...,..... ...,.....

EPS (thermoparels) ...,..... ...,..... ...,.....

ander ...,..... ...,..... ...,.....

Totaal

Spouwmuurisolatie: isolatie van een spouw door inblazen of injecteren van isolatiemateriaal

soort materiaal merk type totale  
R

d
-waarde*

aantal lagen totale dikte (cm) geïsoleerde muur- 
oppervlakte (m2)

minerale wol ...,..... ...,..... ...,..... ...,.....

PIR/PUR 
(polyurethaan)

...,..... ...,..... ...,..... ...,.....

bio-ecologisch ...,..... ...,..... ...,..... ...,.....

ander ...,..... ...,..... ...,..... ...,.....

Totaal

Buitenmuurisolatie: aan de buiten- of binnenkant. Deze muur wordt nadien afgewerkt met een nieuwe afwerkingslaag (gyproc, nieuwe 
façadesteen, steenstrips, pleister, hout, platen ...)

Isolatie:
langs de buitenkant langs de binnenkant

certificeringsnummer aannemer:

(Enkel in te vullen bij buitenmuurisolatie aan de binnenkant wanneer de werken niet begeleid worden door een architect)

*Deze waarde geeft aan hoe goed het materiaal isoleert.

Meer informatie op www.fluvius.be/technische-begrippen

STSnr.        7    1    .    1    -                              -

Voor wie, waar en op welke datum is de muurisolatie geplaatst?

dag maand jaar

voor- en achternaam eigenaar

postnummer en gemeente

straat, nummer en bus

Heb je reeds een dossiernummer ontvangen, voor de premie-aanvraag waarvoor dit attest van toepassing is, gelieve het dossiernummer te 
vermelden. (het dossiernummer bestaat uit 10 cijfers en start met cijfer ‘4’)

dossiernummer 4
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Aanvullend attest – dit is geen aanvraagformulier – buitenmuurisolatie

ATTEST VAN DE BEGELEIDENDE ARCHITECT
Bij isolatie van de buitenmuur aan de binnenzijde.

Naam architect (of bureau)

BTW nummer        B    E                                .                        .

Stamnummer architect

Ik verklaar hierbij buitenmuurisolatie aan de binnenkant van de buitenmuur te hebben begeleid op bovenstaand uitvoeringsadres.  
De geplaatste buitenmuurisolatie aan de binnenkant van de buitenmuur voldoet aan de normen en eisen zoals vermeld in de 
voorwaarden.

dag maand jaardatum  - 

dag maand jaardatum uitvoering werken  -  

Handtekening architect Stempel architect

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

Attest in te vullen door de begeleidende architect bij isolatie van de buitenmuur aan de binnenzijde (indien van toepassing).

Scan of fotografeer het ingevulde document en verstuur het per e-mail naar premies@fluvius.be of voeg het als bijlage toe aan je online 
aanvraag via www.fluvius.be/premies. Als je de premie online vervolledigt, wordt de premie sneller uitbetaald. 


