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Aanvraagformulier kortingsbon beschermde afnemer
Wat moet je doen?
Ben je beschermde afnemer op het ogenblik van de aankoop?
Vraag dan vóór de aankoop van het toestel je kortingsbon aan.
Toch liever op papier?
Vul onderstaand formulier in en verzend het formulier naar:

Hoe vraag je een
kortingsbon aan?

Fluvius dienst Premies
Postbus 10020
2800 Mechelen

De snelste en eenvoudigste
manier is online via
www.fluvius.be/premies

De kortingsbon is er enkel voor ‘beschermde afnemers’ in het Vlaams Gewest. Een beschermde afnemer (of ‘beschermde klant’)
is iemand die recht heeft op het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas. Meer info vind je op www.energiesparen.be/sociaal/
beschermd/wie.
Als je in aanmerking komt, stuurt Fluvius je een gepersonaliseerde kortingsbon ter waarde van 150€. Hou rekening met enkele
dagen verwerkingstijd en de verzending van de bon naar jouw adres. We contacteren je indien we bijkomende informatie nodig
hebben.
De kortingsbon kun je gebruiken in de deelnemende winkels (www.fluvius.be/premies). Vraag ook steeds vooraf in de winkel of ze
deelnemen aan deze actie!
Voorwaarden:
•De kortingsbon is strikt persoonlijk en mag niet worden doorverkocht
•Per aangekocht toestel kan slechts één kortingsbon worden gebruikt
•Per jaar kunnen maximum 2 bonnen toegekend worden per gezin op hetzelfde adres
•De kortingsbon is geldig tot het einde van het jaar van de aanvraag

9000168 - FORMULIER - 8/2021 - v.u.: Isabel Van Cutsem, Communicatie Fluvius - Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle

Naam: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Voornaam: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Straat: ............................................................................................................................................................................................................... Nr.: ................................ bus ......................................
Postcode: .............................. Gemeente: ........................................................................................................................................................................................................................................
Tel./GSM: ............................................................. E-mail: ....................................................................................................................................................................................................................
Rijksregisternummer1:

.

-

.

.

(zie achterzijde identiteitskaart)

Ik ben een beschermde afnemer en ik wens een kortingsbon van 150 euro te ontvangen voor de aankoop van
een nieuwe wasmachine met minstens energielabel C of een koelkast (met of zonder vriesvak) met minstens
energielabel D volgens de nieuwe energielabels 2.
Vergeet niet een attest/bewijs toe te voegen dat aangeeft dat je recht hebt op het sociaal tarief voor elektriciteit en
aardgas. Het attest/bewijs moet recent en geldig zijn op het moment van de aanvraag van de kortingsbon.
Datum: 			Handtekening:

1

2

Het spreekt voor zich dat wij jouw gegevens enkel zullen gebruiken in het kader van deze kortingbonactie. In geen geval worden jouw persoonlijke gegevens doorgegeven, noch gebruikt voor commerciële doeleinden. Je kunt deze gegevens
steeds opvragen en eventueel laten verbeteren, zoals voorgeschreven door de Wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Meer info over het nieuwe energielabel vind je hier: https://news.economie.fgov.be/196580-het-energielabel-in-een-nieuw-jasje. Tot en met 30-11-2021 kunnen de oude energielabels nog voorkomen en kan de bon gebruikt worden voor de
aankoop van een koelkast met label A+ of beter of een wasmachine met label A of beter.

HEB JE EEN VRAAG?
www.fluvius.be/premies			

078 35 35 34

