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Informatieblad
Ventilatiesysteem
AANMELDING VENTILATIESYSTEEM VOOR BENO-PASS 2018
BESTAANDE WONING, WOONEENHEID OF WOONGEBOUW

HEB JE EEN VENTILATIESYSTEEM LATEN PLAATSEN?
Je krijgt er geen premie voor, maar je ventilatiesysteem telt wel mee voor je BENO-pass. Bij de eerste energiezuinige verbouwing
die je uitvoert, activeert Eandis automatisch de BENO-pass van je huis. Voer je minimaal 3 energiebesparende maatregelen uit
binnen de 5 jaar? Dan kan je rekenen op een extra totaalrenovatiebonus. Meld je ventilatiesysteem dus zeker aan.
Surf naar www.eandis.be/benoveren voor meer informatie.

ONLINE AANVRAGEN DE SNELSTE MANIER

OP PAPIER DUURT LANGER (tot 2 maanden)
Gebruik het formulier op

www.eandis.be/premie-aanvragen

www.eandis.be/publicaties/premies-2018.
Heb je geen internettoegang, dan vind je een
formulier in één van onze klantenkantoren.

Als je aanvraag volledig is, schrijft Eandis de premie
binnen twee weken over op je rekening. Je krijgt
daarvan ook een bericht via mail of per brief.

Het ingevulde, ondertekende formulier stuur je op
naar: REG-afdeling Eandis, Postbus 10020, 2800
Mechelen.

Als Eandis de premie niet kan uitbetalen,
krijg je een e-mail of brief die je vertelt waarom.

OPGELET! Als je de premie aanvraagt met het formulier, kan de verwerking van je aanvraag twee maanden duren.
Zorg ervoor dat je aanmelding volledig is. Anders loopt de verwerkingstijd op.

1

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 Eandis vóór 1 januari 2006, of
waarvoor een aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning is ingediend vóór 1 januari 2006.
De aanmelding moet gebeuren worden binnen het jaar na de datum van de laatste factuur.

Waaraan moet je factuur voldoen?

Voeg bij de aanmelding volgende documenten:

De datum van je factuur ligt tussen 1 januari 2018 en
31 december 2018.

Een kopie van al je facturen.
Een foto van het geplaatste ventilatiesysteem, met
vermelding van de datum.

Als je meer dan één factuur hebt, ligt de datum van je
laatste factuur tussen 1 januari 2018 en 31 december
2018. Voeg alle facturen voor het ventilatiesysteem
toe bij je aanmelding.

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

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

Een kopie van de aanvraag van de
stedenbouwkundige vergunning als de woning niet
aangesloten werd op het distributienet voor 1 januari
2006, maar de stedenbouwkundige vergunning wel is
ingediend voor die datum.

Volgende gegevens moeten vermeld zijn op je facturen:

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

het adres waar de ventilatie geplaatst is
de lever- en plaatsingsdatum

Een attest ingevuld door de aannemer met technische
informatie over de geplaatste ventilatie. Je vindt het

het merk

attest bijgevoegd bij dit informatieblad.

het type
de kostprijs van het ventilatiesysteem en de plaatsing.

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

het vermogen van de recuperatie-eenheid en het
thermisch rendement van de warmtewisselaar (enkel
bij een ventilatiesysteem met warmterecuperatie)

door de vereniging van mede-eigenaars als het
ventilatiesysteem in een gemeenschappelijk deel
wordt geplaatst;

de reductiefactor voor ventilatie voor
verwarmingsberekeningen (enkel voor
ventilatiesystemen met vraagsturing)

door degene die de factuur betaalt, als het
ventilatiesysteem 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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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 verwarmingsberekeningen moet kleiner zijn dan 0,9 bij ventilatiesystemen met
vraagsturing.
Eandis kan de technische fiche opvragen om de reductiefactor of het thermisch rendement te controleren.
Eandis kan zowel voor als na de erkenning van de aanmelding van het ventilatiesysteem ter plaatse een controle komen
uitvoeren. Als dat nodig is, kan Eandis contact opnemen met de firma of aannemer die de installatie plaatst. Als deze niet
overeenstemt met de beschrijving in de aanmelding, heeft Eandis 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 Eandis een
totaalrenovatiebonus toe.

HEB JE EEN VRAAG?
www.eandis.be/overzicht-energiepremies

078 35 35 34
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reg@eandis.be

GEGEVENS VAN HET VENTILATIESYSTEEM (IN TE VULLEN DOOR DE AANNEMER)
Identificatie van de klant
Naam
straat, nummer en bus
postnummer en gemeente
telefoonnummer
EAN nummer
Wanneer is het ventilatiesysteem geïnstalleerd?
dag

maand

jaar

Gegevens ventilatiesysteem
merk

type

Type ventilatiesysteem
ventilatiesysteem dat warmte haalt uit de afvoerlucht om de toevoerlucht op te warmen
vermogen van de recuperatie-eenheid:
thermisch rendement van de warmtewisselaar:
vraaggestuurd ventilatiesysteem
reductiefactor ventilatie voor verwarmingsberekeningen:
ja

Wordt het ventilatiesysteem gebruikt voor de volledige woning:

nee

Vul de gegevens van je bedrijf in
naam bedrijf
BTW nummer

B E

.

.

Vul de onderstaande verklaring in.
Ik verklaar dat ik het ventilatiesysteem heb geïnstalleerd op het adres dat bovenaan vermeld is.
Ik bevestig dat het geplaatste ventilatiesysteem voldoet aan de normen en de eisen die vermeld zijn in de voorwaarden.
Je vindt de voorwaarden op www.eandis.be/overzicht-premies.
voor- en achternaam
datum - dag
Handtekening

maand

jaar
Druk in het vak hieronder je stempel af.
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