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Welke premie kan je krijgen?
Opgelet:
deze premie is enkel geldig voor beschermde
afnemers en klanten die behoren tot de prioritaire doelgroep (zie voorwaarden)

€ 1800 tot € 2500
Geplaatst door aannemer

VRAAG JE PREMIE ONLINE AAN
•

Ga naar mijn.fluvius.be.

•

Het is de snelste manier.

•

Je kan altijd je premieaanvraag online opvolgen.

•

Je kan eenvoudig ontbrekende documenten of informatie aan je dossier toevoegen.

•

Minder papier is beter voor het milieu.

Heb je geen toegang tot het internet? Vraag gerust aan een familielid of vriend om je online premieaanvraag voor jou te doen.
Is het niet mogelijk om je premie online aan te vragen?
Je vindt een aanvraagformulier terug op www.fluvius.be/premies of in één van onze klantenkantoren.
Zorg ervoor dat je aanvraag volledig is. Anders loopt de verwerkingstijd op.
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ALGEMENE VOORWAARDEN
•

De condensatieketel moet door een aannemer geplaatst worden om een premie te krijgen.

•

De premie wordt enkel toegekend aan de prioritaire doelgroep van de energielening, waaronder de beschermde afnemers,
of als je de woning, het appartement of de wooneenheid aan een beschermde afnemer verhuurt. Beschermde afnemers
hebben recht op de sociale maximum prijzen voor elektriciteit en aardgas. Meer info over het sociaal energiebeleid en
beschermde afnemers?
Surf naar www.energiesparen.be/sociaal. Heb je geen internettoegang, dan kan je terecht in één van onze klantenkantoren.

•

De premie wordt toegekend voor een nieuwe condensatieketel. De condensatieketel moet blijven staan op het adres dat je bij
de aanvraag hebt vermeld.

•

De premie wordt toegekend voor bestaande woningen of wooneenheden (bv. appartementen) in het Vlaamse Gewest,
die aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet van Fluvius vóór 1 januari 2006, of waarvoor een aanvraag van een
stedenbouwkundige vergunning is ingediend vóór 1 januari 2006.

•

De aanvraag moet ingediend worden uiterlijk binnen de 2 jaar na datum van de laatste factuur (= eindfactuur).

•

•

•

Waaraan moet je factuur voldoen?
• De datum van je eindfactuur ligt tussen 1 januari 2021 en
31 december 2022.
• Voeg alle facturen toe. Let op, enkel de voorschot- en
tussentijdse facturen met factuurdatum binnen de periode van twee jaar voorafgaand aan de aanvraagdatum
van de premie, komen in aanmerking voor de berekening van het premiebedrag.
• Offertes, leveringsbonnen, pro forma facturen,
bijlagen bij de factuur, vordering of kastickets
gelden niet als facturen.

• Een kopie van alle facturen.
• Een attest ingevuld door de aannemer met
technische informatie over de geplaatste
condensatieketel.
• Een foto van de geplaatste condensatieketel. Deze foto
toont duidelijk het kenplaatje van de ketel.
• 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 bewijsstuk van beschermde afnemer of dat je
behoort tot de prioritaire doelgroep. Om dit te bevestigen kunnen je gegevens doorgegeven worden aan
het Energiehuis.

De volgende gegevens moeten vermeld zijn op je
facturen:
• het adres waar de condensatieketel geplaatst is
• de leverings- en plaatsingsdatum
• het merk
• het type
• het vermogen
• de kostprijs van het materiaal en de plaatsing

Informatieblad condensatieketel

Voeg bij de premieaanvraag volgende documenten:
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TECHNISCHE VOORWAARDEN

•

•

De condensatieketel wordt geplaatst door een aannemer.
Op het aanvraagformulier vult de aannemer de rubriek in
die voor hem bestemd is.

brandstof
oude
verwarmingsinstallatie

nieuwe
ketel

aardgasgebied

aardgas

aardgas

1.800 €

propaan/
butaan

aardgas

1.800 €

Je laat een individuele condensatieketel op aardgas,
propaan of butaan plaatsen.
De ketel is voorzien van een CE-markering en beschikt
minstens over een B productlabel toegekend volgens
de Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 811/2013 van de
Commissie van 18 februari 2013 ter aanvulling van Richtlijn
2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad.

aardgas
andere
(bv. houtkachel) propaan/butaan
stookolie

•

propaan/butaan

Je blijft zelf verantwoordelijk voor de gebruikte toestellen,
materialen en resultaten, ook al kent Fluvius een premie toe.

aardgas
propaan/butaan

nietaardgasgebied

doelgroep

1.800 €

beschermde
afnemer

1.800 €
1.800 €
2.500 €
2.500 €

doelgroep
lening (*)

(*) Beschermde afnemers maken deel uit van de doelgroep
van de energielening

•

De premie die je kan ontvangen is afhankelijk van het
type ketel dat vervangen wordt, de doelgroep waartoe je
behoort en de mogelijkheid om de woning of wooneenheid
aan te sluiten op het aardgasnet van Fluvius.

•

Je ontvangt als beschermde afnemer een premie van
€ 1800 als:
• Een ketel op aardgas vervangen wordt door een condensatieketel op aardgas
• Een ketel op propaan of butaan vervangen wordt door
een condensatieketel op aardgas
• Een ketel op propaan of butaan vervangen wordt door
een condensatieketel op butaan of propaan in een woning, appartement of wooneenheid dat door Fluvius niet
op het openbare aardgasnet aangesloten kan worden.
De premie bedraagt maximaal 40% van het factuurbedrag,
inclusief btw, dat betrekking heeft op de plaatsing van de
condensatie ketel.

•

Je ontvangt, als je tot de prioritaire doelgroep van de
energielening behoort, een premie van € 2500 als:
• De ketel die vervangen wordt een stookolieketel is
• De stookolieketel vervangen wordt door een condensatie ketel op aardgas
• De stookolieketel vervangen wordt door een condensatie ketel op butaan of propaan in een woning, appartement of wooneenheid dat door Fluvius niet op het
openbare aardgasnet aangesloten kan worden.
• De premie bedraagt maximaal 50% van het factuurbedrag, inclusief btw, dat betrekking heeft op de plaatsing
van de condensatieketel.

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