Contacten
Website
Algemeen nummer 

www.eandis.be
078 35 35 34

Werkdagen van 8 tot 20 uur
Zaterdag van 9 tot 13 uur

Klantenkantoren
De openingsuren en de meest recente adresgegevens vindt
u op onze website.

Opgelet!
Premievoorwaarden kunnen in de loop van het jaar
wijzigen.
De meest recente voorwaarden vindt u altijd op
www.eandis.be.

TIP
Ontvang sneller uw premie!
Vraag uw premie aan via de website en ontvang sneller uw geld.
Surf naar www.eandis.be > Energie besparen.
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Energiepremies
lokale besturen

2017

Overzicht premies lokale besturen 2017
R ≥ 4,5 m2.K/W

• door aannemer

6 euro/m²

• doe het zelf

3 euro/m²

conform STS 71-1

• door aannemer

6 euro/m²

• Langs buitenzijde

R ≥ 3,0 m .K/W

• door aannemer

15 euro/m²

• Langs binnenzijde

R ≥ 2,0 m .K/W

Dakisolatie of zoldervloerisolatie
Na-isolatie bestaande buitenmuur
• Spouwmuurisolatie

2

15 euro/m²

2

(werken begeleid door een architect met controle op de
uitvoering of werken uitgevoerd door gecertificeerd aannemer
of aspirant)

HR-beglazing

U ≤ 1,1 W/m2.K

Vloer- of keldervloerisolatie

R ≥ 2,0 m2.K/W

Warmtepomp
(vanaf 1/7/2017 gecertificeerd aannemer)

10 euro/m²
• door aannemer

6 euro/m²

Geen aardgasnet bij u, of bij vervanging elektrische accumulatieverwarming =
dubbele premie

max. 40% factuur - label A+ of A++
1-10 kVA
• Geothermisch: bodem/water of water/water (A++)
• Lucht/water (A+)
• Hybride lucht/water (A+)
• Lucht/lucht (A+)

• door aannemer

11-25 kVA

• door aannemer

Premies zoals bij 1-10 kVA
+ extra bonus

Zonneboiler

• door aannemer

200 euro/m²

4 000 euro
1 500 euro
800 euro
300 euro

(vanaf 1/7/2017 gecertificeerd aannemer)

Premie max. 10 000 euro, 40% factuur
Energiezuinige aanpassing van binnenverlichting

• geen daglichtsturing
• met daglichtsturing

REG-steun na energie-audit

max. 15 000 euro
max. 20 000 euro
0,035 euro/bespaarde kWhprimair
max. 25 000 euro

Extra premies, alleen voor lokale besturen
Tussenkomst begeleiding vernieuwing stookplaats

max. 3 000 euro

Tussenkomst studies voor isolatieprojecten

max. 4 000 euro

Afregeling stookinstallaties
Datalogger
CNG- en LNG-voertuigen
Premies van toepassing in een bestaand gebouw = aangesloten op het elektriciteitsnet van Eandis vóór 01/01/2006,
of met bouwaanvraag vóór 01/01/2006 voor wat isolatiemaatregelen en verlichting betreft.
Voor warmtepomp en zonneboiler ook voor nieuwbouw met bouwaanvraag tot 31/12/2013.

max. 625 euro
250 euro/datalogger
1 000 euro/voertuig < 7,2 ton
4 000 euro/voertuig ≥ 7,2 ton

