
Ben je beschermde afnemer op het ogenblik van de aankoop? 
Vraag dan vóór de aankoop van het toestel je kortingsbon aan.

Vul het aanvraagformulier online in:  
https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/kortingsbon-bij-de-aankoop-van-een-
energiezuinige-wasmachine-of-koelkast

Als je in aanmerking komt, stuurt Fluvius jou een brief met de gepersonaliseerde 
kortingsbon ter waarde van €250. 
Hou wel rekening met een minimum levertermijn van 2 weken.

De kortingsbon kun je gebruiken in de deelnemende winkels (www.fluvius.be/
deelnemende-winkels). Vraag dus zeker vooraf in de winkel of ze deelnemen aan 
deze actie!

Je hebt per type toestel om de twee jaar per gezin en adres recht op een kortingsbon. 
Je kortingsbon is dan ook twee jaar geldig vanaf de aanvraagdatum.

Wanneer je een kortingsbon aanvraagt, moet je bewijzen dat je recht hebt op het 
sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas. Het attest of bewijs moet recent en 
geldig zijn op het moment van de aanvraag van de kortingsbon. Meer informatie 
vind je op https://www.vlaanderen.be/kortingsbon-voor-beschermde-afnemers-bij-
aankoop-van-een-energiezuinige-wasmachine-of-koelkast.

250 euro korting 
Bij aankoop van: 
• een koelkast (met of zonder vriesvak) met 

label E of beter 
• diepvries met label D of beter 
• een wasmachine met label C of beter 
• een droogkast met label A++ of beter.

Kortingsbon
koelkast (met of zonder vriesvak), 
diepvries, wasmachine of droogkast

Vraag nu je  BON  aan
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Wat moet je doen?
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Bericht aan HH. Handelaars: Fluvius verbindt zich ertoe de tegenwaarde van deze bon terug te betalen voor zover de aankoop van de producten heeft plaatsgevonden. Fluvius 
behoudt zich het recht voor om de terugbetaling te weigeren, indien de originele bon, een kopie van het aankoopbewijs (met daarop de vermelding van het energielabel en/of het 
originele energielabel) ontbreekt. De bonnen dienen voor controle en terugbetaling binnen een periode van 6 maanden na geldigheidsdatum voor consumenten teruggestuurd 
te worden naar volgende postbus: Fluvius Kortingsbon, c/o HighCo Data, ACTIE 14522, 1733 Asse. Bonnen die niet naar deze postbus worden gestuurd, worden ook niet uitbetaald.

-€250btw incl.

Je kan deze bon niet ruilen voor geld 

ZIE GELDIGHEIDSCLAUSULES 
OP DE ACHTERZIJDE VAN DE BON

Bij aankoop van een koelkast (met of 
zonder vriesvak) met label E of beter, 
een diepvries met label D of beter, een 
wasmachine met label C of beter of 
een droogkast met label A++ of beter

V.u.: Björn Verdoodt, Communicatie Fluvius – Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle.
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SPECIMEN



Wasmachine met label C of beter
Het energielabel laat zien hoe zuinig 
een wasmachine omgaat met energie. 
Als je vandaag een wasmachine aan-
koopt, kies je best voor een toestel met 
label C of beter. 

Een energiezuinige wasmachine is 
duurder in de winkel, maar goedkoper 
in gebruik en gaat zo’n 15 jaar mee. De 
hogere prijs in de winkel verdien je dus 
voor een groot deel of zelfs helemaal 
terug.

Droogkast met label A++ of beter
Het energielabel laat zien hoe zuinig 
een droogkast omgaat met energie. 
Als je vandaag een droogkast aan-
koopt, kies je best voor een toestel 
met label A++ of beter. 

Wil je nog meer besparen? Kies 
dan voor een energiezuinig 
droogprogramma zoals ‘strijkdroog’.

Energiezuinige toestellen, de moeite waard

Koelkast (met of zonder vriesvak) met label E of beter of 
diepvries met label D of beter
Het energielabel laat zien hoe zuinig een koelkast en/of diepvries omgaan 
met energie. Als je vandaag een koelkast en/of diepvries aankoopt, kies je 
best voor een toestel met label C of beter. 

Een energiezuinige koelkast en/of diepvries zijn duurder in de winkel, maar 
goedkoper in gebruik en ze gaan zo’n 15 tot 18 jaar mee. De hogere prijs in de 
winkel verdien je dus voor een groot deel of zelfs helemaal terug.

Op zoek naar een nieuwe koelkast (met of zonder vriesvak), diep-
vries, wasmachine of droogkast? Koop dan zeker een energiezuinig 
toestel. Grotere energieverbruikers zijn wellicht goedkoper maar 
dat is buiten de kortingsbon van Fluvius gerekend.

Koop nu een koelkast (met of zonder vriesvak) met label E of 
beter, een diepvries met label D of beter, een wasmachine met 
label C of beter, of een droogkast met label A++ of beter en  
betaal 250 euro minder aan de kassa.


