CONTACTEN
Website: www.eandis.be
Algemeen nummer: 078 35 35 34
Werkdagen van 8 tot 20 uur
Zaterdag van 9 tot 13 uur
Klantenkantoren
De openingsuren en de meest
recente adresgegevens vind je op
onze website.

TIP: ONTVANG SNELLER JE GELD!
Vraag online je premies aan en
ontvang het bedrag binnen de twee
weken. Surf snel naar www.eandis.be.

ALGEMENE VOORWAARDEN
De algemene voorwaarden voor de energiepremies 2018
vind je op onze website.
Vraag je premie online aan. Vul de gevraagde gegevens
in en voeg een scan toe van alle nodige bijlagen.
We bevestigen je per mail wanneer je de premie via
overschrijving op je bankrekening zult ontvangen.
Indien er gegevens ontbreken of de premie niet kan
worden uitbetaald, verwittigen we je hiervan per mail.

Opgelet!
Voorwaarden kunnen in de loop van het jaar wijzigen.
De meest recente voorwaarden vind je altijd op
www.eandis.be.

Energiepremies
ondernemingen

2018

OVERZICHT PREMIES ONDERNEMINGEN 2018
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3ö N2.K/W

door aannemer

6 euro/m²

doe het zelf

3 euro/m²

conform STS 71-1

door aannemer

5 euro/m²

t -BOHTCVJUFO[JKEF

3ö N2.K/W

door aannemer

15 euro/m²

t -BOHTCJOOFO[JKEF

3ö N2.K/W

dPPSHFDFSUJmDFFSE

15 euro/m²

Na-isolatie bestaande buitenmuur
• Spouwmuurisolatie

aannemer/aspirant begeleid door architect
HR-beglazing

6õ 8m2.K

7MPFSPGLFMEFSWMPFSJTPMBUJF

3ö N2.K/W

Warmtepomp

Geen aardgBTOFUCJKV PGCJKWFSWBOHJOHFMFLUSJTDIFBDDVNVMBUJFWFSXBSNJOH
dubbele premie

max. 40% factuur

10 euro/m²
door aannemer

6 euro/m²

vanaf 1/7/2017
HFDFSUJmDFFSE
aannemer

1-10 kVA
• Geothermisch: bodem/water of water/water
• Lucht/water
• Hybride lucht/water
• Lucht/lucht

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

WBOBGHFDFSUJmDFFSEBBOOFNFS

1SFNJFNBYFVSP GBDUVVS
Energiezuinige aanpassing van binnenverlichting

geen daglichtsturing

max. 15 000 euro

met daglichtsturing

max. 20 000 euro
 FVSPCFTQBBSEFL8Iprimair
max. 25 000 euro

REG-steun na energie-audit
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.
*Voor exact premiebedrag, raadpleeg de voorwaarden op onze website: www.eandis.be/premie-aanvragen
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