
Zorg ervoor dat je dossier volledig is. Anders loopt de verwerkingstijd op.
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Informatieblad
ventilatie

HUISHOUDELIJKE 
KLANTEN

Heb je geen toegang tot het internet? Vraag gerust aan een familielid of vriend om je online aanmelding voor jou te doen. 
Is het niet mogelijk om je aanmelding online te registreren?  

Je vindt een aanmeldingsformulier terug op www.fluvius.be/premies of in één van onze klantenkantoren.

Heb je een ventilatiesysteem laten plaatsen met een eindfactuur na 1/1/2017, meld dit dan zeker aan Fluvius. Je krijgt er 
geen premie voor, maar de investering kan meetellen voor de toekenning van een totaalrenovatiebonus op je BENO-pass.

Surf naar www.fluvius.be/benoveren voor meer informatie.

HEB JE EEN VENTILATIESYSTEEM LATEN PLAATSEN?

MELD JE VENTILATIESYSTEEM ONLINE AAN

• Ga naar mijn.fluvius.be.

• Het is de snelste manier.

• Je kan altijd je dossier online opvolgen.

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

• Minder papier is beter voor het milieu.
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ALGEMENE VOORWAARDEN

• De aanmelding is enkel geldig voor nieuw aangekochte en geplaatste ventilatiesystemen. Het ventilatiesysteem moet blijven 
staan op het adres dat je bij de aanmelding hebt vermeld.

• De totaalrenovatiebonus wordt toegekend voor bestaande woningen, wooneenheden (bv. appartementen) of 
appartementsgebouwen 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 aanmelding moet gebeuren uiterlijk binnen de 2 jaar na datum van de laatste factuur (= eindfactuur).

• Waaraan moet je factuur voldoen?

• De datum van je factuur ligt tussen 1 januari 2022 en  
31 december 2023.

• Voeg alle facturen toe. Let op, enkel de voorschoten 
tussentijdse facturen met factuurdatum binnen de  
periode van twee jaar voorafgaand aan de aanmeldings-
datum, komen in aanmerking.

• Offertes, leveringsbonnen, pro forma facturen,  
bijlagen bij de factuur, vordering of kastickets  
gelden niet als facturen.

• De volgende gegevens moeten vermeld zijn op je  
facturen:

• het adres waar de ventilatie geplaatst is

• de leverings- en plaatsingsdatum

• het merk

• het type

• de kostprijs van het ventilatiesysteem en de plaatsing.

• het thermisch rendement van de warmtewisselaar  
(enkel bij een ventilatiesysteem met warmterecu- 
peratie)

• de reductiefactor voor ventilatie voor verwarmings- 
berekeningen (enkel voor ventilatiesystemen met 
vraagsturing)

• Voeg bij de aanmelding volgende documenten:

• Een kopie van al je facturen.

• Een foto van het geplaatste ventilatiesysteem, met 
vermelding van de datum.

• Het meetrapport dat de uitgevoerde debietsmeting en 
de werkelijke debieten vermeldt.

• Een kopie van de aanvraag van de stedenbouwkundige 
vergunning als de woning niet aangesloten werd op het 
distributienet vóór 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.

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

• Een attest ingevuld door de aannemer met technische 
informatie over de geplaatste ventilatie.

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

• Als je in een woongebouw met gedwongen mede-
eigendom woont (bv. appartement, cohousing, …), 
moet de aanmelding van het ventilatiesysteem als volgt 
gebeuren:

• door de vereniging van mede-eigenaars als het ven-
tilatiesysteem in een gemeenschappelijk deel wordt 
geplaatst

• door degene die de factuur betaalt, als het ventilatie-
systeem in een privédeel wordt geplaatst

• als het gaat om een gezamenlijke investering met een 
gezamenlijke factuur, dan kan de vereniging van mede 
-eigenaars mits schriftelijk akkoord van alle individuele 
eigenaars, de aanmelding indienen.
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HEB JE EEN VRAAG?

www.fluvius.be/premies   078 35 35 34

TECHNISCHE VOORWAARDEN

• Het ventilatiesysteem wordt geplaatst door een aannemer. 
De aannemer moet een attest invullen met technische 
gegevens over het geplaatste ventilatiesysteem. Je vindt 
het attest bijgevoegd bij dit informatieblad.

• Enkel ventilatiesystemen met warmterecuperatie en/of 
vraaggestuurde ventilatiesystemen komen in aanmerking.

• Het ventilatiesysteem moet worden gebruikt voor de 
volledige woning.

• Het ventilatiesysteem moet voldoen aan de eisen van 
bijlage IX bij het Energiebesluit.

• Het thermisch rendement van de warmtewisselaar 
bij ventilatiesystemen met warmterecuperatie moet 
minimum 75% zijn overeenkomstig bijlage G bij bijlage V bij 
het Energiebesluit.

• De reductiefactor voor ventilatie voor de verwarmings- 
berekeningen moet kleiner zijn dan 0,9 bij ventilatie- 
systemen met vraagsturing.

• Fluvius kan de technische fiche opvragen om de 
reductiefactor of het thermisch rendement te controleren.

• Fluvius kan zowel voor als na de erkenning van de 
aanmelding van het ventilatiesysteem ter plaatse een 
controle komen uitvoeren. Als dat nodig is, kan Fluvius 
contact opnemen met de firma of aannemer die de 
installatie plaatst. Als deze niet overeenstemt met de 
beschrijving in de aanmelding, heeft Fluvius het recht om 
het ventilatiesysteem niet toe te voegen aan de BENO-
pass of om de uitbetaalde totaalrenovatiebonus terug te 
vorderen. Bij een overtreding kun je strafrechtelijk worden 
vervolgd.

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