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Aanvraagformulier

HUISHOUDELIJKE
KLANTEN

beglazing

BENO-PASS

WAARVOOR DIENT DIT FORMULIER?

WELKE DOCUMENTEN MOET JE BIJ DIT
FORMULIER VOEGEN?

Met dit formulier kun je een premie aanvragen voor beglazing
in bestaande woningen, wooneenheden (bv. appartementen)
of appartementsgebouwen in het Vlaamse Gewest. Deze
premie komt in aanmerking voor de BENO-pass. Bij de eerste
energiezuinige verbouwing die je uitvoert, activeert Fluvius
automatisch de BENO-pass van je woning. Voer je minimum
3 energiebesparende maatregelen uit, al dan niet
als aanvulling of uitbreiding op reeds uitgevoerde
energiebesparende maatregelen, en dit voor je volledige
woning, dan kan je rekenen op een extra totaalrenovatiebonus
zoals beschreven in de voorwaarden van de BENO-pass.
Surf naar www.fluvius.be/premies voor meer informatie.

Voeg de volgende documenten bij dit formulier:
• Een kopie van alle facturen met vermelding van:
• het adres waar de beglazing aangebracht is
• de leverings- en plaatsingsdatum
• het merk
• het type
• Ug-waarde
• het aantal m2
• kostprijs van het materiaal en de plaatsing.
• Een attest ingevuld door de aannemer met technische
informatie over het geplaatste glas (zie verder).

WAAR VIND JE MEER INFORMATIE?

• Foto’s van het geplaatste glas. De foto’s tonen duidelijk het
gebouw waarin het glas geplaatst is. Eén foto per gevel.

Lees zeker alle premievoorwaarden na voor je beglazing laat
plaatsen en dit document invult. Je vindt alle meest recente
voorwaarden op www.fluvius.be/premies.

• Een kopie van de aanvraag van de stedenbouwkundige
vergunning, als de woning aangesloten werd op het
distributienet na 1 januari 2006, maar de stedenbouw
kundige vergunning wel is ingediend vóór die datum, of als
de woning niet op het openbare net is aangesloten.

WIE VULT DIT FORMULIER IN?
De aanvrager en de aannemer vullen dit formulier in en
ondertekenen het. Vul het aanvraagformulier samen met
het bijhorende attest volledig in. Enkel het attest opsturen is
onvoldoende om de aanvraag correct te verwerken.

• Een bewijs dat je een beschermde afnemer bent, als dat
van toepassing is.

ONLINE AANVRAGEN DE SNELSTE MANIER

• Een oplijsting van de EAN-codes van de verschillende
appartementen/wooneenheden als dat van toepassing is.

www.fluvius.be/premies

AAN WIE BEZORG JE DIT FORMULIER?
Je aanvraag online indienen via mijn.fluvius.be is de snelste manier. Je kan altijd je premieaanvraag online
opvolgen en eenvoudig ontbrekende documenten of informatie aan je dossier toevoegen. Minder papier is beter
voor het milieu.
Als je de premie aanvraagt als vereniging van mede-eigenaars (VME) of syndicus voor een appartementsgebouw,
lees dan eerst het informatieblad dat je vindt op www.fluvius.be/premies.
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GEGEVENS VAN DE WONING

INVULLEN IN HOOFDLETTERS
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Vul de EAN-code in van de elektriciteitsaansluiting op het adres waar de beglazing geplaatst is.
Je vindt die code op de elektriciteitsfactuur. verplicht in te vullen
5 4 1 4 4
——————————————————
Op welk adres is de beglazing geplaatst?
Straat, nummer en bus

————————————————————————————————

Postcode en gemeente

————————————————————————————————

Kruis aan waar de beglazing geplaatst is.

 eengezinswoning:
 open bebouwing  half open bebouwing  gesloten bebouwing
 één appartement of één wooneenheid:  gelijkvloers
 op verdieping
 onder het dak
 meerdere appartementen/wooneenheden: aantal appartementen/wooneenheden waarop de aanvraag betrekking heeft: — — —

Voeg een oplijsting van de EAN-codes van de verschillende appartementen/wooneenheden bij de aanvraag via de bijlage die je op onze website
vindt. www.fluvius.be/bijlage-premieaanvraag-meerdere-appartementen-wooneenheden

Bouwjaar van de woning?

 vóór 1946     1946-1970     1971-1990     1991-2006     na 2006     ik weet het niet
Wanneer is de woning voor het eerst aangesloten op het elektriciteitsdistributienet?

 vóór 1 januari 2006
 van 1 januari 2006 tem 31 december 2013
 Na 1 januari 2014
 niet aangesloten op het openbare net

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

Wat is de huidige hoofdverwarming? Je mag maar 1 hokje aankruisen.

 aardgas  stookolie  hout  elektriciteit  warmtepomp  andere verwarming: — — — — — — — — — — — —
PERSOONLIJKE GEGEVENS
Vul je persoonlijke gegevens in.

* zijn verplicht in te vullen

De premie wordt overgeschreven op het rekeningnummer dat je hieronder vermeldt.
*voor- en achternaam

————————————————————————————————

*rijksregisternummer

—— • —— • ——

straat, nummer en bus

————————————————————————————————

postcode en gemeente

————————————————————————————————

telnr. / GSM-nummer

————————————————————————————————

e-mailadres

————————————————————————————————

*rekeningnummer

IBAN

-

——— • ——

B —
E —— • ———— • ———— • ————
—

Geef aan hoe je op de hoogte gehouden wilt worden over het verloop van je aanvraag:

 e-mail  Whatsapp  brief
De premie wordt aangevraagd in naam van:

 eigenaar  vruchtgebruiker
 sociale huisvestingsmaatschappij

 huurder
 benovatiecoach

 vereniging van mede-eigenaars  externe investeerder
 aannemer
 syndicus

BESCHERMDE AFNEMER ATTEST
Ben je zelf beschermde afnemer of verhuur je de woning/het appartement/de wooneenheid aan een beschermde afnemer?




Ja, bezorg ons samen met je aanvraag een bewijs/attest dat aangeeft dat je recht hebt op het sociaal tarief. Het bewijs/attest moet recent en
geldig zijn in het jaar van de uitvoering van de werken. Meer info vind je op www.energiesparen.be/sociaal/beschermd/wie.
Nee, niet van toepassing.
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BENO-PASS
Vul de onderstaande verklaring in.
De BENO-pass is het elektronisch dossier van jouw woning of wooneenheid en kan leiden tot één of meerdere bijkomende bonussen van zodra een
minimum aantal totaalrenovaties uitgevoerd werden volgens de vooropgestelde voorwaarden.
Deze premie aanvraag komt in aanmerking voor je BENO-pass als voldaan wordt aan de voorwaarden die je kan nalezen op de website van Fluvius
(www.fluvius.be/premies).
De voorwaarden stellen dat:
• Alle beglazing voldoet aan de isolatienorm waarbij de U-Waarde kleiner of gelijk moet zijn aan:
• 1,1 m²K/W voor eindfacturen vanaf 1-1-2017 tot en met 31-12-2018
• 1,0 m²K/W voor eindfacturen vanaf 1-1-2019
• De minimale nieuw geplaatste glasoppervlakte 5m² bedraagt voor premies die na 1-1-2017 aangevraagd worden*
* In het geval de totale glasoppervlakte kleiner is dan 5m², dient een bewijs aan Fluvius bezorgd te worden dat kan staven dat alle beglazing voldoet aan de isolatienorm
om alsnog in aanmerking te komen voor de BENO-pass

• Facturen van vóór 1 januari 2017 niet in aanmerking komen




Ja, ik verklaar dat alle beglazing in de woning of de wooneenheid voldoet aan de vooropgestelde isolatienorm (Ug-waarde).
Nee, nog niet alle beglazing voldoet aan de vooropgestelde isolatienorm.

AANVULLENDE PREMIE VAN JE GEMEENTE OF PROVINCIE
Vul de onderstaande verklaring in.
Heb jij recht op een aanvullende premie van je gemeente of je provincie?
Wist je dat veel mensen bij hun verbouwingen recht hebben op aanvullende premies van hun gemeente of provincie? Loop jouw aanvullende premie
niet mis en ga na op de website energiesparen.be of er een aanvullende premie door jouw gemeente of provincie toegekend wordt.
Afhankelijk van de samenwerkingsovereenkomst tussen Fluvius en je gemeente of provincie zijn er verschillende toekennings- en
uitbetalingsmodaliteiten. Zo kan de aanvullende premie door de gemeente of provincie bepaald en uitbetaald worden, automatisch of na het indienen
van een aanvraag door de klant bij de gemeente of provincie, of door Fluvius in opdracht van de gemeente of provincie.
We kunnen de verwerking van je aanvullende premie vlotter laten verlopen door de nodige gegevens met je gemeente of provincie uit te wisselen, maar
daarvoor hebben we jouw toestemming nodig.
Ik geef Fluvius de toestemming om de gegevens van mijn premie-aanvraag:
• te bezorgen aan mijn gemeente of provincie voor de aanvraag en uitbetaling van de aanvullende premie als de premie-aanvraag hiervoor in 		
aanmerking komt én de gemeente of provincie een aanvullende premie toekent.
• te verwerken voor de toekenning en uitbetaling van een aanvullende premie in opdracht van de gemeente of provincie. In dit geval ontvangt de
gemeente of provincie enkel de gegevens die noodzakelijk zijn voor de controle van de premie uitbetaald door Fluvius.

 JA  NEE
Fluvius zal je persoonsgegevens enkel bezorgen aan de gemeente of provincie wanneer die een bijkomende premie voorzien en er een samenwerkingsovereenkomst bestaat tussen Fluvius en de gemeente of provincie. Je kan op de website van Fluvius nagaan of er een samenwerkingsovereenkomst
bestaat met jouw gemeente via www.fluvius.be/nl/thema/premies/premies-bij-andere-instanties. De Vlaamse overheid ontvangt jouw gegevens in
het kader van de rapporteringsverplichting van Fluvius. Meer informatie over hoe Fluvius jouw persoonsgegevens verwerkt, vind je in www.fluvius.be/
privacyverklaring.
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ONDERTEKENING DOOR DE AANVRAGER
Vul de onderstaande verklaring in.



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

Datum

—— / —— / ————

Handtekening

Is je dossier compleet?
Onderstaande documenten en gegevens zijn verplicht toe te voegen:







Een attest, ingevuld door de aannemer, met technische informatie over het geplaatste glas.
Foto’s van het geplaatste glas. De foto’s tonen duidelijk het gebouw waarin het glas geplaatst is. Eén foto per gevel.
Een oplijsting van de EAN-codes van de verschillende appartementen/wooneenheden als dat van toepassing is.
Een kopie van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning, als de woning aangesloten werd op het distributienet na 1 januari 2006,
maar de stedenbouwkundige vergunning wel is ingediend vóór die datum, of als de woning niet op het openbare net is aangesloten.
Een bewijs dat je een beschermde afnemer bent, als dat van toepassing is.

1/01/2021 - v.u. : Isabel Van Cutsem, Communicatie Fluvius - Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle



Een kopie van alle facturen, met vermelding van het uitvoeringsadres
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ATTEST AANNEMER

|INVULLEN IN HOOFDLETTERS|

Attest in te vullen door de aannemer.

Vul de EAN-code in van de elektriciteitsaansluiting op het adres waar de beglazing geplaatst is.
Je vindt de EAN-code op de elektriciteitsfactuur. verplicht in te vullen

Noteer hier het dossiernummer als je dit attest nastuurt.

5 4 1 4 4
——————————————————

4
——————————

Voor wie, waar en op welke datum is de beglazing geplaatst?
Voor- en achternaam eigenaar

————————————————————————————————

Straat, nummer en bus

————————————————————————————————

Postcode en gemeente

————————————————————————————————

Datum plaatsing

—— / —— / ———— —

telnr. / GSM-nummer

————————————————————————————————

e-mailadres

————————————————————————————————

Factuurgegevens:

Datum eindfactuur — — / — — / — — — — — — Bedrag € — — — — — — incl. BTW
Factuurnummer — — — — — — — — — —

Gegevens beglazing
Hoogrendementsglas met Ug-waarde max. 1,0 W/m2
merk

type

Ug-waarde

glasoppervlakte (m2) met profiel

glasoppervlakte (m2) zonder profiel

Kruis aan wat van toepassing is

 ter vervanging van enkel glas  ter vervanging van dubbel glas  mix (enkel, dubbel, nieuw)
Vul de gegevens van je bedrijf en onderstaande verklaring in.
Naam bedrijf

——————————————————————————————————

KBO nummer

B E
— — — — — — •— — — •— — —





Ik verklaar dat ik beglazing heb geplaatst op het hierboven opgegeven uitvoeringsadres.
Ik bevestig dat de geplaatste beglazing voldoet aan de normen en de eisen die vermeld zijn in de voorwaarden.
Je vindt de voorwaarden op www.fluvius.be/premies.
Ik bevestig dat de beglazing niet werd geplaatst in een veranda.

Voor- en achternaam

——————————————————————————————————

Datum

—— / —— / ————

Handtekening aannemer		

Stempel aannemer

A1/0001/20

Attest beglazing
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