2011

Huishoudelijke premie
Bestaande woning of appartement

Hoogrendementsbeglazing
10 euro/m2

(niet geldig voor veranda)

Het glas in een woning heeft een grote invloed op de warmteverliezen.
Het gebruik van hoogrendementsbeglazing kan deze verliezen voor een
groot deel beperken. Hoogrendementsbeglazing isoleert ongeveer
vijf keer beter dan enkel glas.
Een premie aanvragen in 5 stappen

➀
➁
➂
➃

Afhandeling premie
•

Lees aandachtig alle voorwaarden op de
premieformulieren.

Indien dit niet kan gebeuren binnen de 60 kalenderdagen na ontvangst van de premieaanvraag, stuurt Eandis
een ontvangstbewijs naar de aanvrager. Indien binnen

Vul het aanvraagformulier duidelijk en volledig
in en onderteken het.
Laat, indien gevraagd, de geregistreerd
aannemer of verkoper het attest op de
premieaanvraag invullen en ondertekenen.
Voeg een kopie van de factuur bij de aanvraag,
met vermelding van de gegevens gevraagd in
de actievoorwaarden.

diezelfde termijn bijkomende informatie wordt opgevraagd,
hoeft Eandis geen afzonderlijk ontvangstbewijs te sturen.

•

met ingescande facturen en attest.
Zo kunnen we uw premie sneller uitbetalen.
•

• via post:
Eandis REG-afdeling
Postbus 10020, 2800 Mechelen
• via fax : 09 263 48 56
• elektronisch via www.eandis.be
• dien de aanvraag in bij een van onze
klantenkantoren

Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een
brief met de mededeling dat de premie wordt toegekend,
hoe groot het bedrag ervan is en op welke rekening deze
premie wordt gestort.

•

Bezorg alles tijdig aan Eandis:

Online aangevraagd is sneller uitbetaald!
Verstuur de premieaanvraag bij voorkeur elektronisch,

Indien de gevraagde gegevens niet worden
vermeld, kan Eandis niet overgaan tot de
uitbetaling van de premie.

➄

De REG-afdeling van Eandis verwerkt de aanvraag.

Indien Eandis de premie niet kan uitbetalen, ontvangt u een
brief met de reden waarom de aanvraag werd geweigerd
of welke gegevens ontbreken.

Meer informatie
Algemeen nummer 078 35 35 34
reg@eandis.be
www.eandis.be

Algemene voorwaarden

Actievoorwaarden

De acties zijn geldig binnen het gebied van de gemengde
distributienetbeheerders voor elektriciteit in Vlaanderen:
Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas.
Neem een kijkje op www.vreg.be om na te gaan wie uw
distributienetbeheerder is.

•

De premie is enkel geldig voor bestaande woningen en appartementen, aangesloten op het elektriciteitsnet van Eandis vóór
01/01/2006. Indien de verbouwing volgens de EPB-regelgeving
aan de E-peil-eisen moet voldoen, dan beschouwen we dit als
een nieuwbouw (zie www.energiesparen.be).

•

De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van
alle aankoopfacturen (geen offerte, leveringsbon,
kasticket of pro-forma factuur) van de hoogrendementsbeglazing met vermelding van het merk, het type, aantal m² en
de U-waarde. De premieaanvraag is geldig voor facturen met
factuurdatum tussen 01/01/2011 en 31/12/2011. Uw eindfactuur bepaalt het actiejaar.

•

Hoogrendementsbeglazing dient geplaatst te worden door
een geregistreerd aannemer. De aanvraag dient vergezeld
te zijn van een attest van een geregistreerd aannemer, dat
vermeldt of het gaat over het plaatsen van hoogrendementsbeglazing ter vervanging van dubbel glas of enkel glas.

•

De U-waarde van de nieuwe beglazing mag niet groter zijn dan
1,3 W/m2K, berekend volgens NBN B62-002. De warmtedoorgangscoëfficiënt of U-waarde bepaalt in welke mate de warmte
verloren gaat via de beglazing. Hoe lager deze waarde, hoe
minder warmteverlies door het glas.

•

Transparante kunststofplaten (polycarbonaat) en lichtkoepels
komen ook in aanmerking voor de premie indien de U-waarde
niet groter is dan 1,3 W/m2K.

•

Het vervangen van enkele of dubbele beglazing in een veranda
komt niet in aanmerking voor de premie. Onder veranda verstaat men een ruimte die volledig kan afgesloten worden van
de rest van de woning.

•

Deze premie is niet cumuleerbaar met de premie voor ‘Passiefhuisstandaard’.

De premie geldt enkel voor REG-maatregelen in een woning die
aangesloten is op het elektriciteitsdistributienet van bovenstaande
distributienetbeheerders.
Enkel volledig ingevulde aanvraagformulieren komen in
aanmerking voor de premie.
De premie is strikt gebonden aan het installatieadres en wordt
uitbetaald door overschrijving op uw bankrekening.
De aanvraagformulieren dienen ons te bereiken
vóór 1 juli 2012 en kunnen tot 6 maanden na de aanvraag
worden uitbetaald.
Eandis behoudt het recht om -in elke fase van het projectzich ter plaatse te komen vergewissen van de situatie en indien
nodig contact te nemen met de firma en/of aannemer die de
installatie levert en/of plaatst of die advies verstrekt. Indien de
installatie niet overeenstemt met de beschrijving in de aanvraag,
behoudt Eandis het recht uitbetaalde premies terug te vorderen.
De toekenning van de premie betekent niet dat Eandis
verantwoordelijkheid opneemt wat betreft de toestellen,
materialen en/of resultaten.
De premieaanvraag geldt enkel voor nieuw aangekochte en/of
geplaatste materialen.

Premiebedrag
•

De premie voor de vervanging van enkel of dubbel glas door
hoogrendementsbeglazing is 10 euro/m2.

•

Het premiebedrag is begrensd tot het factuurbedrag dat betrekking heeft op het REG-luik, inclusief BTW.

Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 20 %
verhoogd.
Meer info over wie beschermde afnemer is, vindt u hiernaast en op
www.eandis.be.
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(*) Beschermde afnemer: iedereen die van de sociale maximumprijs
voor elektriciteit en aardgas kan genieten
1. Personen aan wie een inkomen van de sociale integratie (leefloon ) wordt toegekend
door het OCMW van hun gemeente - Attest van het OCMW vereist
2. Personen aan wie een financiële maatschappelijke dienstverlening gelijkwaardig aan
het leefloon wordt toegekend door het OCMW van hun gemeente - Attest van het
OCMW vereist
3. Personen die een voorschot op het gewaarborgde inkomen voor bejaarden, op een
tegemoetkoming voor personen met een handicap of op een tegemoetkoming voor
hulp aan bejaarden genieten van het OCMW van hun gemeente - Attest van het
OCMW vereist
4. Personen die genieten van een tegemoetkoming aan personen met een handicap
ingevolge een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 65 %
5. Personen die genieten van een inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen
met een handicap
6. Personen die genieten van een integratietegemoetkoming aan personen met een
handicap
7. Personen die genieten van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
8. Personen die genieten van een tegemoetkoming voor hulp van derden
9. Personen die genieten van een bijkomende kinderbijslag voor kinderen die getroffen
zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66 %
10. Personen die genieten van het gewaarborgde inkomen voor bejaarden
11. Personen die genieten van de inkomensgarantie voor ouderen
12. Huurders van een appartement in een appartementsgebouw waarvan de
verwarming op aardgas wordt verzekerd door een gemeenschappelijke installatie
en waarbij de woningen verhuurd worden voor sociale doeleinden door een sociale
huisvestingsmaatschappij - Attest van de sociale huisvestingsmaatschappij
vereist.

Bestaande woning - Huishoudelijke premie 2011

Hoogrendementsbeglazing
Dit document volledig invullen, ondertekenen en terugsturen naar Eandis REG-afdeling, Postbus 10020, 2800 Mechelen.

Gegevens aanvrager
Naam : .........................................................................................................................................

Voornaam : ...........................................................................................................................

Straat : .................................................................................................................................................................................................... Nr : .................................. Busnr : ..................................
Postcode : ...........................................................

Gemeente : . ..............................................................................................................................................................................................

Telefoon : ......................... / . ..................................................................................
-

Bankrekeningnummer :
of IBAN* :  _

E-mail : .......................................................................................................................................................
-

_  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _          en BIC* :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Beschermde afnemer:
Ik ben:

❏ nee
❏ eigenaar

❏ ja (zie tabel blz 2)
❏ syndicus
❏ bouwonderneming

❏ socialehuisvestingsmaatschappij

Installatieadres
Straat : ................................................................................................................................................................................................... Nr : .................................. Busnr : ..................................
Postcode : ...........................................................

Gemeente : . ..............................................................................................................................................................................................

Gebouwgegevens
Woning aangesloten op het distributienet elektriciteit:

❏ vóór 01/01/2006

❏ na 01/01/2006

Type woning:

❏ eengezinswoning

❏ appartement

Collectieve installatie (voor een volledig appartementsblok):

❏ ja

❏ neen

Indien uit de opgegeven informatie blijkt dat de aanvraag een collectieve investering betreft of een mogelijk optreden in naam van een derde partij, nemen
we met u contact op voor de opmaak van een overeenkomst voor de uitbetaling van het premiebedrag.

De aanvrager verklaart akkoord te gaan met alle opgesomde algemene voorwaarden en actievoorwaarden en voegt hierbij het volledig
ingevuld attest (zie blz. 4) en kopie van de factuur van de hoogrendementsbeglazing.

Ik ga ermee akkoord dat Eandis de gegevens met betrekking tot deze premieaanvraag kan overmaken aan de gemeente, de provincie of
de Vlaamse overheid in het kader van hun energiebeleid (niet ingevuld = ik ga akkoord).
❏ Ja, ik ga akkoord
Datum :  _ _ / _ _ / _ _ _ _

❏ Nee, ik ga niet akkoord
Handtekening:



VERVOLG ZIE KEERZIJDE !

* IBAN : Internationale notatie voor bankrekeningen - BIC : Bankidentificatiecode
  Gebruik uw IBAN- en BIC-nummers indien u hierover beschikt, zoniet volstaat uw bankrekening. Voor info, contacteer uw bank.
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Bestaande woning - Huishoudelijke premie 2011

Hoogrendementsbeglazing
Attest geregistreerd aannemer
Verplicht in te vullen

Bedrijf : ......................................................................................................................

Contactpersoon : ................................................................................................................................

Straat : ..................................................................................................................................................................................................... Nr : .................................. Busnr : ..................................
Postcode : ...........................................................

Gemeente : . ..............................................................................................................................................................................................

Telefoon : ......................... / . ..................................................................................
BTW nummer : BE 0 _

E-mail : .......................................................................................................................................................

__/___/___

Ik verklaar hierbij hoogrendementsbeglazing te hebben geplaatst op onderstaand adres:
Straat : ..................................................................................................................................................................................................... Nr : .................................. Busnr : ..................................
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Postcode : ...........................................................
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Gemeente : . ..............................................................................................................................................................................................

Het geplaatste materiaal voldoet aan de normen en eisen zoals vermeld in de actievoorwaarden.
Merk : .........................................................................................................................

Type: ............................................................................................................................................................

U-waarde (warmtedoorgangscoëfficient) .....................................................

W /m²K (maximum 1,3 W / m²K)

Oppervlakte hoogrendementsbeglazing: .............................................. m²

Het gaat om:

❏  vervangen van enkele beglazing door hoogrendementsbeglazing
❏  vervangen van dubbele beglazing door hoogrendementsbeglazing

Datum :  _

_ / _ _ / _ _ _ _    Handtekening + stempel:

