
Premies isolatie (*) .lIIIi!D premie wordt berekend voor de volledige isolatieoppervlakte

• 6 euro/m- of
3 euro/rn- als u de isolatie zelf plaatst.

Dakisolatie of
zoldervloerisolatie • Het bedrag wordt verhoogd met 1 of 2 eurc/rn-

in functie van de Rwaarde'",
Als u zelf plaatst, dan geldt de helft van die bedragen.

Buitenmuur- of
spouwisolatie

• Spouwmuurisolatie: 6 euro/m-
• Muurisolatie aan de buitenzijde: 15 euro/rn-

Vloerisolatie • 6 euro/rn-

Hoogrendements-
beglazing

NIEUW: Combipremie
(Buitenmuur- of

spouwisolatie + hoog-
rendementsbeglazing)

• Ter vervanging van enkel of dubbel glas:
van 12 tot 15 euro/rn- in functie van de u-waardev'.

• Muurisolatie: 6-15 euro/rn-
• HR-beglazing: 48-60 euro/rn- (max. 2 100 euro)

(*) Deze premies gelden voor bestaande woningen, aangesloten op het elektriciteitsnet
van Eandis vóór 1/1/2006 of met bouwaanvraag vóór 1/1/2006.

Warmtepomp

Premies verwarming en warm water (**)

• Maximum 1 700 euro

Zonneboiler voor
sanitair warm water

(eventueel met
ruimteverwarming)

• 550 euro/m- zonnecollector
(50 % van de factuur of max. 2750 euro)

Condensatieketel • Enkel voor beschermde afnemers?': 800 euro

(**) lIIIi!D de premie voor een zonneboiler of een warmtepomp is voor
eindfacturen vanaf 2014 ook van toepassing voor woningen aangesloten op het
elektriciteitsnet ten laatste op 31/12/2013 (of waarvoor bouwaanvraag ten
laatste is ingediend op 31/12/2013).

(1) R-waarde?
De R-waarde of warm-
teweerstand geeft aan
hoe goed een bepaald
isolatiemateriaal de
warmte tegenhoudt. Hoe
hoger de R-waarde, hoe
beter het isoleert. De
minimale R-waarde van
uw dak- of zoldervloe-
risolatie om een premie
te krijgen, is 3,5 m2K/W.

(2) U-waarde?
De U-waarde of warm-
tedoorgangscoëfficiënt
van bijvoorbeeld een
raam geeft aan hoeveel
warmte verloren gaat
tussen binnen en buiten.
Hoe lager de U-waarde,
hoe beter het raam de
warmte binnenhoudt. De
maximale U-waarde van
uw glas om een premie
te krijgen is 1,1 W/m2K.

(3) Beschermde afnemers
zijn klanten die het
sociaal tarief voor
elektriciteit en aardgas
genieten. Zij krijgen ook
een verhoogd premie-
bedrag (+ 50 %) voor alle
premies isolatie, warm-
tepomp en zonneboiler.
Voor de E-peilpremie
ontvangen zij 20 %
extra. Raadpleeg onze
website www.eandis.be
voor meer informatie.

Nieuwbouwers die het beter doen dan het verplichte energieprestatiepeil (E-peil), hebben recht op een
premie. De E-peilpremie varieert in functie van de datum van uw bouwaanvraag. Wettelijk mag een nieuw
te bouwen woning vandaag de norm E 60 niet overschrijden. Uw architect vertelt er u meer over.

E-peilpremie

Bouwaanvraag tussen 01/011201 2 en 31112/2013

Van ESOtot
en met E41

• Voor woningen: 1 400 euro verhoogd met 40 euro per E-peilpunt < 50
• Voor appartementen: 600 euro verhoogd met 20 euro per E-peilpunt < 50

E40 of lager
• Voor woningen: 1 800 euro verhoogd met 50 euro per E-peilpunt < 40
• Voor appartementen: 800 euro verhoogd met 30 euro per E-peilpunt < 40

Bouwaanvraag vanaf 01/01/2014 tot 31/12/2014

E40 of lager
• Voor woningen: 1 800 euro verhoogd met 50 euro per E-peilpunt < 40
• Voor appartementen: 800 euro verhoogd met 30 euro per E-peilpunt < 40

Voor oudere bouwaanvragen en voor een eventuele extra premie voor zonneboiler, raadpleeg het
premieformulier 'Energieprestatiepeil' op www.eandis.be > Energie besparen> Premies> Overzicht.

-


