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Gemeenten en Fluvius samen ten dienste van jou!

Deze gemeenten hebben een samenwerkingsovereenkomst 
gesloten met ons, Fluvius, om het voor jou eenvoudiger 
te maken om eventuele aanvullende  energiepremie(s) te 
kunnen ontvangen. Staat jouw gemeente in de lijst? Dan 
kunnen we de gegevens over jouw premiedossier aan je 
gemeente bezorgen, zodat de toekenning en uitbetaling van 
jouw aanvullende premie vlotter verloopt. Je hoeft daarvoor 
enkel je toestemming te geven, dat wij, Fluvius, de gegevens 
van jouw premie-aanvraag mogen delen met je gemeente. 

Kruis de mogelijkheid dus zeker aan tijdens  
het (online) aanvragen van jouw premie.

Informeer zelf ook nog bij je gemeente welke premies er zijn 
en hoe je die kunt krijgen.

Gemeenten met een samenwerkingsovereenkomst - 2019 en 2020:

Aartselaar

Antwerpen +

Bekkevoort

Boom

Brakel

De Haan

Deinze

Denderleeuw

Dessel

Dilbeek

Gooik

Grimbergen

Hamont-Achel

Harelbeke

Herent

Kapelle-op-den-bos

Kaprijke

Kontich

Kortenberg

Laakdal

Langemark-Poelkapelle

Leuven

Liedekerke

Lint

Machelen

Meise

Mortsel

Olen

Provincie Vlaams Brabant

Schelle

Schilde

Stabroek

Tessenderlo

Tremelo

Waregem

Wemmel

Wetteren

Wezembeek-Oppem

Zemst

Zonhoven

+ Met Antwerpen gaat de samenwerking nog een stapje 
verder. We betalen ook de bijkomende energiepremies 
die de stad voorziet voor je verbouwing van een woning 
meteen aan je uit, indien je in aanmerking komt.

AANVULLENDE PREMIE VAN JE  GEMEENTE OF PROVINCIE 

... 

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 

Vraag je premie online aan: 
www.fluvius.be/premies

http://www.fluvius.be/premies

