Nieuwe premieregeling
vanaf 2017
versie november 2016

Bestaande woningen

(aangesloten op elektriciteitsnet voor 1/1/2006)

Na-isolatie bestaande buitenmuur
• Spouwmuurisolatie door aannemer
• Langs buitenzijde door aannemer
• Langs binnenzijde (werken begeleid
door een architect met controle op de
uitvoering of werken uitgevoerd door
gecertificeerd aannemer of aspirant)
HR-beglazing
Combipremie (raam- en muurisolatie)
Enkel indien 1e investering al gefactureerd in
2016 en 2e investering max. 12 maand na 1e
investering (eindfactuur in 2017)
Dakisolatie of zoldervloerisolatie
• door aannemer
• doe het zelf
Vloer- of keldervloerisolatie door aannemer
Warmtepomp via aannemer*
(vanaf 1/7/2017 gecertificeerd aannemer)
Premie max. 40% factuur - label A+ of A++
• bodem/water of water/water (A++)
• lucht/water (A+)
• hybride lucht/water (A+)
• lucht/lucht (A+)
Zonneboiler via aannemer*
(vanaf 1/7/2017 gecertificeerd aannemer)
Premie max. 2 750 euro, 40% factuur
Condensatieketel
Enkel voor beschermde afnemers!
Premie max. 40% factuur

6 euro/m² (conform STS 71-1)
15 euro/m² (R ≥ 3,0)
15 euro/m² (R ≥ 2,0)

10 euro/m² (U ≤ 1,1)
Muurisolatie: 6 ∼ 15 euro/m²
HR-beglazing: 48 ∼ 60 euro/m²
(max. 1 680 ~ 2 100 euro)
6 euro/m² (R ≥ 4,5)
3 euro/m² (R ≥ 4,5)
6 euro/m² (R ≥ 2,0)
Geen aardgasnet bij u, of bij vervanging
elektrische accumulatieverwarming
➔ = dubbele premie

* ook voor nieuwbouwwoningen met bouwaanvraag tot 31/12/2013

Opgelet!

Nieuwbouw
Voor bouwaanvragen vanaf 1/1/2017:
geen E-peilpremie meer.

Premies kunnen in de
loop van het jaar wijzigen.
De meest recente
actievoorwaarden
vind je altijd op
www.eandis.be

Voor bouwaanvragen tot 31/12/2016:
raadpleeg www.eandis.be > Publicaties >
Premies 2016

4 000 euro
1 500 euro
800 euro
300 euro
550 euro/m²

1 800 euro

NIEUW

Totaalrenovatiebonus
• één ‘beno-pass’ per woning of appartement, te activeren vanaf 1/1/2017
• binnen een periode van 5 jaar na activatie, minstens 3 nieuwe investeringen
uitvoeren
• geldig voor investeringen in dak-, muur- of vloerisolatie (telkens ≥ 30 m²),
HR-glas (≥ 5 m²), warmtepomp, zonneboiler en ventilatiesysteem
Appartement
Woning
+ 1 250 euro
+ 625 euro
• vanaf 3 investeringen
+ 250 euro
• vanaf 4 investeringen
+ 500 euro
+ 1 000 euro
+ 500 euro
• vanaf 5 investeringen en opmaak EPC
+ 500 euro
• vanaf 6 investeringen
+ 1 000 euro
• vanaf 7 investeringen
+ 1 000 euro
+ 500 euro

