ZIJ BENOVEERDEN IN 2018
Jan en Nicole plannen volgende werken aan hun rijwoning in Edegem:
BENOvatiepremie

Totaalrenovatiebonus

107 m² dakisolatie
(240 mm minerale wol)

642 euro

66 m² buitenmuurisolatie (160 mm PUR)

990 euro

25 m² HR-beglazing

250 euro

+ 1250 euro

78 m² vloerisolatie (140 mm PUR)

468 euro

+ 500 euro

geen premie

+ 1000 euro
(na EPC)

Ventilatiesysteem C

1100 euro

+ 1000 euro

premie € 3450

+ bonus € 3750

Zonneboiler (2 m² zonnecollectoren)
Totaal: premies en bonussen: € 7200

Dankzij de BENOvatie daalt de energiescore van hun woning van 730 kWh/m²/
jaar naar 64 kWh/m²/jaar (of E-peil E46).

“Voor zes BENOvatiemaatregelen
samen ontvangen we ongeveer
7200 euro aan premies en bonussen.”
OOK VERBOUWEN? BEGIN VANDAAG NOG!
Ga naar eandis.be, download het handige invulstappenplan en ga aan de slag.

TIP: ONTVANG SNELLER JE GELD!
TIP

CONTACTEN
Website: www.eandis.be
Algemeen nummer: 078 35 35 34
Werkdagen van 8 tot 20 uur
Zaterdag van 9 tot 13 uur

MEER INFO OVER
BENOVEREN?
Download de brochure
‘Ik BENOveer’ op
www.eandis.be of
www.energiesparen.be.

Klantenkantoren
De openingsuren en de meest
recente adresgegevens vind je op
onze website.

Vraag online je premies aan en ontvang het bedrag binnen de
Vra
twee weken. Surf snel naar www.eandis.be.
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BENOveren
PREMIEOVERZICHT 2018

WAT IS BENOVEREN?

PAK JE JE RENOVATIE GRONDIG AAN?

GENIET VAN HEEL WAT PREMIES

DAN KAN JE REKENEN OP EXTRA STEUN!
BENOveren? Dat is nog beter renoveren. Met oog voor je budget, je wooncomfort en
de energieprestaties van je huis. Pak je hele woning aan, in één keer of in verschillende fases.

EANDIS BENOVEERT MET JE MEE
Heeft de verbouwmicrobe je te pakken? Eandis helpt je graag op weg.
 &FOmOBODJFMFTUFVOJOEFSVHWJBJOEJWJEVFMF#&/0WBUJFQSFNJFTFOFFO
totaalrenovatiebonus.
Gratis professionele ondersteuning door een BENOvatiecoach als je kiest
voor een collectief renovatieproject.

HOE BENOVEREN?
1

2
Een renovatie die leidt tot een
(3&ZDDUGHN:KP2 of
een (SHLO.

TIP: Kies hierbij ook voor een energiezuinige verwarmingstechniek.
TIP

Welke optie je ook kiest, schenk voldoende aandacht aan:
luchtdichtheid

ventilatie

DE TOTAALRENOVATIEBONUS
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Bij de eerste energiezuinige verbouwing die je uitvoert,
activeert Eandis automatisch de BENO-pass van je huis.

• Door aannemer
• Doe het zelf

zonnewering

6 euro/m²
3 euro/m²

Na-isolatie bestaande buitenmuur
• Spouwmuurisolatie door aannemer (conform STS 71-1)
t -BOHTCVJUFO[JKEFEPPSBBOOFNFS 3ö N¤,8
t -BOHTCJOOFO[JKEFEPPSBBOOFNFS 3ö N¤,8
(werken begeleid door een architect met controle op de
VJUWPFSJOHPGXFSLFOVJUHFWPFSEEPPSHFDFSUJmDFFSEBBOOFNFS
of aspirant)
)3CFHMB[JOHEPPSBBOOFNFS 6õ 8N¤,

Er zijn twee mogelijkheden om je woning te BENOveren:

Een complete renovatie waarbij je
elk onderdeel van de bouwschil
maximaal isoleert.

Premieregeling 2018

7MPFSPGLFMEFSWMPFSJTPMBUJFEPPSBBOOFNFS 3ö N¤,8

5 euro/m²
15 euro/m²
15 euro/m²

10 euro/m²
6 euro/m²

Warmtepomp door aannemer* WBOBGHFDFSUJmDFFSEBBOOFNFS
•
•
•
•

Bodem/water of water/water (A++)
Lucht/water (A+)
Hybride lucht/water (A+)
Lucht/lucht (A+)

4000 euro
1500 euro
800 euro
300 euro

Premie max. 40% van het factuurbedrag.
Geen aardgasnet bij jou in de straat, of bij vervanging elektrische accumulatieverwarming.
dubbele premie
Zonneboiler door aannemer* WBOBGHFDFSUJmDFFSEBBOOFNFS 
Premie max. 2750 euro, met max. 40% van het factuurbedrag

Download de brochure ‘Ik BENOveer’ op
www.eandis.be of www.energiesparen.be.

O-P
ASS

Dan kan je rekenen op een extra totaalrenovatiebonus
bovenop de individuele BENOvatiepremies.
Huis

Appartement

Vanaf 3 investeringen

1250 euro

625 euro

Vanaf 4 investeringen

+ 500 euro

+ 250 euro

Vanaf 5 investeringen en na opmaak EPC*

+ 1000 euro

+ 500 euro

Vanaf 6 investeringen

+ 1000 euro

+ 500 euro

Vanaf 7 investeringen

+ 1000 euro

+ 500 euro

De totaalrenovatiebonus geldt voor investeringen in dak-, muur- of vloerisolatie,
HR-glas, warmtepomp, zonneboiler en ventilatiesysteem. Controleer de voorwaarden op onze website.

DE BURENPREMIE
Renoveer samen met 9 anderen uit je buurt en laat je bijstaan door een BENOvatiecoach.
Hij of zij:
geeft je advies over BENOveren na een doorlichting van jewoning

550 euro/m²

*Ook voor nieuwbouwwoning met bouwaanvraag tot 31/12/2013.

MEER INFO OVER BENOVEREN?

BEN

Voer je minimaal 3 energiebesparende maatregelen uit
binnen de 5 jaar?

maakt een meetstaat op
vraagt offertes aan en vergelijkt ze met elkaar
volgt de uitvoering van jouw project op
begeleidt je bij je premie-aanvraag

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

ontvangt hiervoor een burenpremie.
Ontdek alle voorwaarden op onze website.

