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REG-premieaanvraag 2017 (*)
Nieuwe en bestaande woning, wooneenheid of woongebouw

Plaatsing warmtepomp

Een premie aanvragen in 6 stappen

1. ‘BENO-pass’ Deze investering kan meetellen voor een bonus 
bovenop de individuele premie. Meer informatie over de 
BENO-pass** en de totaalrenovatiebonussen vindt u op pag. 4

2. lees aandachtig de algemene voorwaarden en de actievoor-

waarden.

3. Vul het aanvraagformulier duidelijk en volledig in en onderteken 

het. Vergeet zeker uw bankrekeningnummer niet in te vullen!

4. laat, indien gevraagd, de aannemer het attest op de premieaan-

vraag invullen en ondertekenen.

5. Is mijn aanvraag compleet? 

Voeg onderstaande documenten toe aan uw premieaanvraag:

een kopie van de factuur met vermelding van  

het uitvoeringsadres

het attest van de aannemer (zie pag. 7)

de technische fiche van uitschakeling  

van de eventuele koelfunctie

een gedateerde foto van de geïnstalleerde warmtepomp

een bewijs sociaal tarief indien u een beschermde afnemer  

bent (zie pag. 2)

enkel indien de aansluiting op het elektriciteitsnet dateert 

van na 01/01/2014: een bewijs dat de aanvraag van de 

stedenbouwkundige vergunning dateert van vóór  

01/01/2014

een kopie van het europees productlabel

Indien de gevraagde gegevens niet worden vermeld en 

bijgevoegd, kan niet overgegaan worden tot de uitbetaling 

van de premie.

6. bezorg dit alles tijdig aan: 

Infrax reG-afdeling, 

Antwerpsesteenweg 260, 

2660 Hoboken. 

premies@infrax.be

Afhandeling premie

De reG-afdeling van Infrax verwerkt de aanvraag. Infrax stuurt een 

ontvangstbewijs naar de aanvrager als de premie niet binnen de 

60 kalenderdagen behandeld wordt. Wanneer binnen diezelfde 

termijn bijkomende informatie wordt opgevraagd, hoeft Infrax geen 

afzonderlijk ontvangstbewijs te sturen.

online aangevraagd is sneller uitbetaald!

Verstuur de premieaanvraag bij voorkeur via de website 
www.infrax.be/premies, met ingescande documenten. Zo kunnen 

we uw premie sneller uitbetalen.

Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een brief met 

de mededeling dat de premie wordt toegekend, hoe groot het 

bedrag ervan is en op welke rekening deze premie wordt gestort.

Indien Infrax de premie niet kan uitbetalen, ontvangt u een brief 

met de reden waarom de aanvraag werd geweigerd of welke 

gegevens ontbreken.

(*) Publicatiedatum 1 januari 2017. De premievoorwaarden kunnen 
in de loop van het jaar wijzigen. Download steeds het meest recente 
aanvraagformulier op www.infrax.be.
(**) beNo-pass is de roepnaam voor de voucher zoals bedoeld in artikel 
6.4.1/1/3 van het energiebesluit van 19 november 2010.

2017

Maak aanspraak op een totaal-
renovatiebonus bovenop de 
individuele premies met de 
BENO-pass**.

Als in een woning of appartement na 1/01/2017 binnen een periode van 
5 jaar minstens 3 van de 7 energiebesparende investeringen (dak- of zol-
dervloerisolatie, isolatie van buitenmuren, vloer- of kelderplafond isolatie, 
nieuw geplaatste beglazing, zonneboiler, warmtepomp, ventilatiesys-
teem) worden uitgevoerd, kan een beNo-pass worden geactiveerd. Zo 
maakt u aanspraak op totaalrenovatiebonussen bovenop de individuele 
premies die voor deze investeringen reeds werden uitbetaald.

BENO
PASS
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Algemene voorwaarden
De premie is enkel geldig voor investeerders in woningen, woon-
eenheden of woongebouwen gelegen in het Vlaamse Gewest en 
aangesloten op het elektriciteitsdistributienet van Infrax.

Enkel volledig ingevulde aanvraagformulieren komen in aanmer-
king voor de premie.
De premie is strikt gebonden aan het uitvoeringsadres en wordt 
uitbetaald door overschrijving op uw bankrekening.

De premie is enkel geldig voor eindfacturen vanaf 01/01/2017. 
Download steeds het meest recente aanvraagformulier op  
www.infrax.be.
De aanvraagformulieren dienen ons te bereiken uiterlijk 12 maan-
den na factuurdatum en kunnen tot 6 maanden na de aanvraag 
worden uitbetaald.
Indien er meerdere facturen zijn, dienen deze samen te worden 
ingediend in 1 aanvraagdossier. enkel facturen die maximaal 1 jaar 
oud zijn, komen in aanmerking. De eindfactuur bepaalt welk formulier 
van toepassing is.

Infrax behoudt het recht om - in elke fase van het project - zich ter 
plaatse te komen vergewissen van de situatie en indien nodig contact 
te nemen met de firma en/of aannemer die de installatie levert en/
of plaatst of die advies verstrekt. Indien de installatie niet overeen-
stemt met de beschrijving in de aanvraag, behoudt Infrax het recht 
uitbetaalde premies terug te vorderen. Inbreuken kunnen strafrech-
telijk vervolgd worden. De toekenning van de premie betekent niet 
dat Infrax verantwoordelijkheid opneemt wat betreft de toestellen, 
materialen en/of resultaten.

De premieaanvraag geldt enkel voor nieuw aangekochte en 
geplaatste materialen.

bij woongebouwen in gedwongen mede-eigendom komt de premie 
toe aan de vereniging van mede-eigenaars voor werkzaamheden aan 
de gemeenschappelijke delen en aan de individuele investeerder 
voor werkzaamheden aan de private delen.

De opgevraagde gegevens worden opgeslagen in een geïnformati-
seerd klantenbestand. De verwerking van de persoonsgegevens heeft 
het beheer van de reglementaire of contractuele relatie met de klant 
tot doel. De persoonsgegevens kunnen in het kader van informatie- of 
promotiecampagnes door Infrax ook meegedeeld worden aan derden 
tenzij u zich schriftelijk verzet tegen dergelijke mededeling via een 
brief gericht aan het hierna vermelde adres. U heeft recht op gratis 
inzage in en verbetering van deze gegevens. Hiertoe dient u een 
schriftelijk verzoek te richten aan Infrax, koning Albert II-laan 37,  
1030 brussel (wet van 8 december 1992 tot bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van 
persoonsgegevens).

behoudens ingeval van afwijking in de onderhavige voorwaarden voor 
de premieaanvraag, zijn de algemene voorwaarden van Infrax zoals 
terug te vinden op de website van Infrax, tevens van toepassing.
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De beschermde afnemers (*) zijn de personen die recht hebben 
op het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas. een kopie van 
het attest van beschermde afnemer of een kopie van de recentste 
elektriciteitsfactuur met de vermelding van het sociaal tarief moet 
meegestuurd worden.

(*) Beschermde afnemer: iedereen die van het sociaal tarief  
voor elektriciteit en aardgas kan genieten.

Enkel attesten gedateerd 2016-2017 komen in aanmerking.

Categorie Voor te leggen bewijsstuk

1. een leefloon, toegekend door het oCMW attest van plaatselijk oCMW

2. het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of 
inkomensgarantie voor ouderen

attest van de rijksdienst voor 
pensioenen

3. een inkomensvervangende tegemoetkoming 
voor personen met een handicap

attest van de FoD sociale 
Zekerheid

4. een integratietegemoetkoming voor 
personen met een handicap (categorie II, III 
of IV)

attest van de FoD sociale 
Zekerheid

5. een tegemoetkoming voor hulp aan 
bejaarden

attest van de FoD sociale 
Zekerheid

6. een tegemoetkoming voor personen 
met een handicap wegens blijvende 
arbeidsongeschiktheid van tenminste 65%

attest van de FoD sociale 
Zekerheid  of attest rijksdienst 
voor pensioenen

7. een tegemoetkoming voor hulp van derden attest van de FoD sociale 
Zekerheid

8. oCMW staat voorschot toe op één van vorige 
categorieën (cijfers 2 t.e.m. 7) attest oCMW

9. een financiële steun oCMW aan personen 
uit vreemdelingenregister met verblijf 
voor onbeperkte duur, die wegens hun 
nationaliteit geen recht hebben op 
maatschappelijke integratie

bewijs sociale steun oCMW + 
bewijs van regelmatigheid van 
toestand

10. een bijkomende kinderbijslag voor 
minderjarige gehandicapten. Dit komt 
overeen met een minimum van vier punten in 
pijler 1 (onafhankelijk van het aantal punten 
voor het geheel van de drie pijlers)

attest van de FoD sociale 
Zekerheid

11. een tegemoetkoming aan huurders van 
appartementen in de sociale huisvesting met 
de collectieve verwarming op aardgas

attest sociale 
huisvestingsmaatschappij
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Premiebedrag voor de plaatsing van een  warmtepomp

De premie wordt verdubbeld als:

•	 ofwel de plaatsing van de warmtepomp het gevolg is van de 
volledige vervanging van de bestaande elektrische weerstandsver-
warming  (voor een gebouw aangesloten voor 1 januari 2006 op 
het elektriciteitsdistributienet) met toepassing van het uitsluitend 
nachttarief (= afzonderlijke meter voor het exclusief nachttarief).

•	 ofwel de warmtepomp in een gebouw wordt geplaatst, gelegen in 
een gebied waar geen aardgasdistributienet aanwezig is op het 
ogenblik van de uitvoering van de werken.  

Het premiebedrag wordt begrensd tot 40 % (48 % voor beschermde 
afnemers)  van het factuurbedrag dat betrekking heeft op het reG-
luik, inclusief btw.

Indien de premie wordt aangevraagd door de vereniging van mede-
eigenaars of door de syndicus in naam van deze vereniging, dan 
kan deze premie nooit hoger zijn dan de premie per wooneenheid 
begrensd tot 40 % van de factuurbedragen die betrekking hebben op 
het reG-Iuik, inclusief btw.

Actievoorwaarden voor de plaatsing van een warmtepomp
•	De premie is enkel geldig voor een woning, wooneenheid of 

woongebouw, aangesloten op het elektriciteitsnet van Infrax vóór 
01/01/2014 of met een aanvraag van de stedenbouwkundige 
vergunning vóór 01/01/2014, mits hiervan het bewijs wordt 
meegeleverd.

•	De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van alle 
facturen (geen offerte, leveringsbon, kasticket of pro-formafactuur) 
voor de levering en plaatsing van de warmtepomp met vermelding 
van het merk, het type van de warmtepomp, het compressorvermo-
gen of het geïnstalleerd gasvermogen, het europees productlabel, 
de datum van plaatsing en de kostprijs van het materiaal en de 
plaatsing.

•	De aanvraag is enkel geldig indien vergezeld van een gedateerde 
foto van de geplaatste installatie.

•	een warmtepompboiler komt niet in aanmerking voor deze premie.

•	De warmtepomp kan niet worden gebruikt als actieve koeling.  bij 
vaststelling van het gebruik van actieve koeling wordt de premie 
volledig geweigerd (of desgevallend teruggevorderd).

•	De premie kan slechts één keer per woning of wooneenheid worden 
toegekend. 

•	De plaatsing dient te gebeuren door een aannemer. De aanvraag is 
enkel geldig indien vergezeld van een attest van de aannemer.  Dit 
attest bevat minstens de gegevens zoals opgegeven in het attest 
bijgevoegd aan dit aanvraagformulier.

•	De warmteafgifte moet gebeuren via een systeem met een maxi-
male afgiftetemperatuur van 55°C.

•	Voor werkzaamheden die werden uitgevoerd na 30 juni 2017 moet 
het certificeringsnummer van het certificaat van bekwaamheid, 
vermeld in artikel 8.5.1, §1, 6° of 7° van het energiebesluit van 19 
november 2010 worden toegevoegd.

De warmtepomp beschikt over een productlabel toegekend volgens 
de Gedelegeerde Verordening (eU) nr. 811/2013 van de Commissie 
van 18 februari 2013 ter aanvulling van richtlijn 2010/30/eU van 
het europees Parlement en de raad wat de energie-etikettering van 
ruimteverwarmingstoestellen, combinatieverwarmingstoestellen, 
pakketten van ruimteverwarmingstoestellen, temperatuurregelaars 
en zonne-energie-installaties en pakketten van combinatieverwar-
mingstoestellen, temperatuurregelaars en zonne-energie-installaties 
betreft; of volgens de Gedelegeerde verordening (eU) van de commis-
sie nr 626/2011 van 4 mei 2011 houdende aanvulling van richtlijn 
2010/30/eU van het europees Parlement en de raad met betrekking 
tot de energie-etikettering van de airconditioners,  zoals vermeld in 
onderstaande tabel;

Type warmtepomp Minimumeis voor verwarming

Geothermisch  
(lage temperatuurtoepassing) A++

Geothermisch  
(hoge temperatuurtoepassing)             A++

lucht-water                                                             A+

Hybride lucht-water                                                                 A+

lucht-lucht                                                           A+

premiebedrag per 
woning/wooneenheid

geother-
misch

lucht-
water

hybride 
lucht-
water

lucht-
lucht  

Gewone premie 4000 
euro

1500 
euro

800  
euro

300  
euro

Verhoogde premie als 
beschermde afnemer

4800 
euro

1800 
euro

960  
euro

360  
euro

Verdubbeling  
vervanging elektr. 
verwarming

8000 
euro

3000 
euro

1600 
euro

600  
euro

beschermde afnemer en 
verdubbeling  ver vanging 
elektr. verwarming

9600 
euro

3600 
euro

1920 
euro

720  
euro

Verdubbeling  
afwezigheid aardgasnet

8000 
euro

3000 
euro

1600 
euro

600  
euro

beschermde afnemer 
en verdubbeling geen 
aardgasnet

9600 
euro

3600 
euro

1920 
euro

720  
euro



Informatieformulier BENO-pass1 voor bestaande woningen

Het principe

Als in een woning of appartement na 1 januari 2017 binnen een 

periode van vijf jaar minstens drie van de volgende zeven energie-

besparende investeringen worden uitgevoerd, kan een beNo-pass 

worden geactiveerd waardoor aanspraak kan worden gemaakt op 

totaalrenovatiebonussen bovenop de individuele premies die voor 

deze investeringen reeds werden uitbetaald. 

Per woning en wooneenheid kan maar één beNo-pass worden 

geactiveerd. Deze beNo-pass blijft verbonden aan de woning of 

wooneenheid.

Welke investeringen komen in aanmerking?

Het gaat om de volgende zeven investeringen:

Investering Minimale nieuw te isoleren 
oppervlakte

Dak- of zoldervloerisolatie 30 m²

Isolatie van buitenmuren 
(aan de buitenzijde, aan de 
binnenzijde of via de spouw)

30 m²

Vloer- of kelderplafondisolatie 30 m²

Nieuw geplaatste beglazing 5 m²

Zonneboiler

Warmtepomp

Ventilatiesysteem*

* Voor het plaatsen van een ventilatiesysteem is er geen individuele 
premie. De installatie  kan echter wel  meetellen als investering binnen 
de beNo-pass nadat hiervoor het gepaste attest aan de netbeheerder 
werd bezorgd.

Investeringen in gemeenschappelijke delen van een woongebouw 

of collectief geplaatste thermische zonnecollectorsystemen, 

warmtepompsystemen of ventilatiesystemen, tellen mee voor de 

beNo-pass van elk van de betrokken appartementen.

opdat een isolatie- of beglazingsinvestering meetelt als een van 

de zeven investeringen, moet de woning of het appartement na 

uitvoering van de aangegeven investeringen binnen het beschermd 

volume voor dat type investering volledig zijn geïsoleerd tot op de 

niveaus die gelden voor de individuele premies voor dak- of zolder-

vloerisolatie, muurisolatie, kelder- of vloerisolatie en beglazing. Zo 

moeten bijvoorbeeld alle daken van de volledige woning geïsoleerd 

zijn met een isolatiemateriaal waarvan de warmteweerstand 

minstens 4,5 m²k/W bedraagt, opdat de nieuwe investering in 

dakisolatie (van minstens 30 m2) mee kan tellen als een van de 

zeven investeringen van de beNo-pass. Voldoen niet alle daken aan 

deze minimale vereiste, dan kan er voor de nieuwe investering wel 

een individuele premie worden uitbetaald, maar dan telt dakisolatie 

niet mee als een van de investeringen van de beNo-pass.

Indien er op basis van een uit 2017 daterende eindfactuur een 

combinatiepremie voor beglazing dan wel spouwmuurisolatie of 

isolatie langs de buitenzijde van een buitenmuur werd toegekend, 

dan kunnen investeringen in beglazing, spouwmuurisolatie of 

isolatie langs de buitenzijde van een buitenmuur nooit meetellen 

als een van de zeven investeringen van de beNo-pass.

De eindfacturen van de investeringen moeten binnen een periode 

van vijf jaar vallen vanaf de datum van de eindfactuur van de eerste 

investering die meetelt in de beNo-pass. 

Welke woningen komen in aanmerking?

De beNo-pass is enkel geldig voor een bestaande woning, woon-

eenheid of woongebouw, aangesloten op het elektriciteitsnet van 

Infrax vóór 1 januari 2006 of met een aanvraag van de stedenbouw-

kundige vergunning vóór 1 januari 2006.

Aan wie worden de totaalrenovatiebonussen 
uitbetaald?

De totaalrenovatiebonussen worden telkens uitbetaald aan de 

investeerder van de investering die aanleiding geeft tot deze bonus. 

Als de dak- of zoldervloerisolatie, beglazing of spouwmuurisolatie 

werd uitgevoerd binnen een sociaal energie-efficiëntieproject, 

telt deze investering mee voor de beNo-pass voor deze woning of 

appartement en komt de eventuele totaalrenovatiebonus toe aan 

de eigenaar van de woning.

 

Ingeval van investeringen in gemeenschappelijke delen van een 

woongebouw of ingeval van collectief geplaatste thermische zon-

necollectorsystemen, warmtepompsystemen of ventilatiesystemen, 

komt de eventuele totaalrenovatiebonus toe aan de eigenaar van 

het betrokken appartement.

BENO
PASS

1 beNo-pass is de roepnaam voor de voucher zoals bedoeld in 
artikel 6.4.1/1/3 van het energiebesluit van 19 november 2010.
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Hoogte van de totaalrenovatiebonussen

•	 De bonussen worden in schijven uitbetaald, te beginnen vanaf 

de derde investering, en berekend volgens onderstaande tabel

Na tijdige 
uitvoering van

Forfaitaire bonus  
per woning

Forfaitaire bonus 
per appartement

de derde 
investering 1250 euro 625 euro 

de vierde 
investering bijkomend 500 euro bijkomend 250 euro 

de vijfde 
investering* bijkomend 1000 euro bijkomend 500 euro 

de zesde 
investering bijkomend 1000 euro bijkomend 500 euro 

de zevende 
investering bijkomend 1000 euro bijkomend 500 euro 

* om in aanmerking te komen voor de totaalrenovatiebonussen 
vanaf de vijfde investering, moet na de 5de investering een energie-
prestatiecertificaat worden voorgelegd waaruit blijkt wat de huidige 
energieprestatie is van de betreffende woning of wooneenheid.

De bonus wordt telkens begrensd zodat de som van de uitbe-

taalde individuele premiebedragen en de uitbetaalde totaalreno-

vatiebonussen nooit meer bedraagt dan de som van de betaalde 

factuurbedragen van alle reeds uitgevoerde investeringen.

•	 Voor beschermde afnemers worden de totaalrenovatiebonus-

sen als volgt berekend: 

Na tijdige 
uitvoering van

Forfaitaire bonus per 
woning

Forfaitaire bonus 
per appartement

de derde 
investering 1875 euro 937,5 euro 

de vierde 
investering bijkomend 750 euro bijkomend 375 euro 

de vijfde 
investering* bijkomend 1500 euro bijkomend 750 euro 

de zesde 
investering bijkomend 1500 euro bijkomend 750 euro 

de zevende 
investering bijkomend 1500 euro bijkomend 750 euro 

* om in aanmerking te komen voor de totaalrenovatiebonussen vanaf 
de vijfde investering, moet na de 5de investering een energiepres-
tatiecertificaat worden voorgelegd waaruit blijkt wat de huidige 
energieprestatie is van de betreffende woning of wooneenheid.

De bonus wordt telkens begrensd zodat de som van de uitbe-

taalde individuele premiebedragen en de uitbetaalde totaalreno-

vatiebonussen nooit meer bedraagt dan de som van de betaalde 

factuurbedragen van alle reeds uitgevoerde investeringen.  

De beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op 

sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Zij voegen 

een bewijsstuk toe aan hun aanvraag.

De procedure

Zodra de netbeheerder vaststelt dat er voor een bepaalde woning/

appartement 3 principieel in aanmerking komende investeringen 

werden uitgevoerd met eindfactuur vanaf 2017, zal de netbe-

heerder de investeerder in deze derde maatregel contacteren 

met de melding dat er voor de betrokken woning/appartement 

een totaalrenovatiebonus zou kunnen worden uitbetaald. In deze 

melding zullen de drie reeds uitgevoerde investeringen worden 

opgesomd.

•	 Indien de investeerder de totaalrenovatiebonus niet wenst te 

ontvangen, moet hij dit expliciet aangeven. 

•	 Indien de derde investering in een welbepaald appartement 

een gezamenlijke investering betreft, waarvoor de individuele 

premie werd aangevraagd door de vereniging van mede-eige-

naars/de syndicus, zal de netbeheerder aan deze vereniging 

van mede-eigenaars/de syndicus de recente gegevens van 

de eigenaar van het betrokken appartement opvragen. De 

totaalrenovatiebonus komt immers toe aan de individuele 

investeerder.

Voor de daaropvolgende totaalrenovatiebonussen wordt een 

analoge procedure gevolgd. Vanaf het supplement voor de vijfde 

investering vraagt de netbeheerder ook het energieprestatiecer-

tificaat op.
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Dossiernummer

REG-premieaanvraag 2017 | Nieuwe en bestaande woning, wooneenheid of woongebouw | warmtepomp

Premie voor de plaatsing van een warmtepomp
Dit document volledig in blokletters invullen, ondertekenen en terugsturen naar:
Infrax reG-afdeling | Antwerpsesteenweg 260 | 2660 Hoboken | premies@infrax.be

eAN-code van de elektriciteitsaansluiting op het uitvoeringsadres (terug te vinden op de elektriciteitsfactuur)

5 4 1 4 4

Uitvoeringsadres (Indien verschillend van adres aanvrager)

straat ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣  Nr. ␣ ␣ ␣ ␣ ␣   busnr. ␣ ␣ ␣ ␣ ␣   

Postcode ␣ ␣ ␣ ␣  Gemeente  ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣  

Gegevens woning
De woning, wooneenheid of woongebouw waar de investering in een warmtepomp gedaan werd, is op het elektriciteitsnet aangesloten 
¨ vóór 1 januari 2006  ¨ tussen 1 januari 2006 en 31 december 2013  ¨ vanaf 1 januari 2014

type woning:  ¨ eengezinswoning ¨ appartement
Collectieve plaatsing (voor meerdere wooneenheden): ¨ ja    ¨ neen
Indien ja, betreft het meerdere afzonderlijke installaties: ¨ ja    ¨ neen
Indien ja, aantal ␣ ␣ ␣ ␣

Indien van toepassing, voeg in bijlage de verschillende EAN-codes toe van de wooneenheden waarop deze investering betrekking heeft.

Indien uit de opgegeven informatie blijkt dat de aanvraag een collectieve investering betreft of een mogelijk optreden in naam van een derde-
partij, nemen we met u contact op voor de opmaak van een overeenkomst voor de uitbetaling van het premiebedrag.

bouwjaar woning   ¨ Voor 1946         ¨ 1946-1970 ¨ 1971-1990 ¨ 1991-2005 ¨ 2006-2013 ¨ vanaf 2014

Datum aanvraag stedenbouwkundige vergunning (indien elektriciteitsaansluiting dateert van na 01/01/2014):  ␣ ␣  / ␣ ␣  / ␣ ␣ ␣ ␣      
+ bewijs toevoegen

Hoofdverwarming woning (slechts 1 antwoord mogelijk)
¨ aardgas  ¨ stookolie  ¨ hout  ¨ elektrische verwarming  ¨ warmtepomp
¨ andere (specifieer) ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣  

Gegevens aanvrager

Naam ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣  Voornaam  ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣  

straat ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣  Nr. ␣ ␣ ␣ ␣ ␣   busnr. ␣ ␣ ␣ ␣ ␣  

Postcode ␣ ␣ ␣ ␣  Gemeente  ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣  

telefoon ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣   Gsm ␣ ␣ ␣ ␣  ␣ ␣  ␣ ␣  ␣ ␣     

e-mail ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ 

De premie mag gestort worden op mijn bankrekeningnummer:  (Zonder uw bankrekeningnummer kan Infrax de premie niet uitbetalen)

IbAN   B E

Ik ben ̈ eigenaar ̈  vruchtgebruiker ¨ huurder ¨ syndicus ¨ vereniging van mede-eigenaars  
 ¨ externe investeerder  ¨ sociale huisvestingsmaatschappij

beschermde afnemer ¨ neen    ̈ ja (zie overzichtstabel pag. 2 - bewijstukken bijvoegen)

Handtekening 

De aanvrager verklaart akkoord te gaan met alle opgesomde algemene voorwaarden en actievoorwaarden. De aanvrager verklaart zich 
bovendien akkoord dat Infrax de gegevens met betrekking tot deze premieaanvraag kan overmaken aan de gemeente, de provincie of de 
Vlaamse overheid in het kader van hun energiebeleid.

onderstaande documenten zijn verplicht toe te voegen:

een kopie van de factuur met vermelding van het uitvoeringsadres

het attest van de aannemer (zie pag. 7)

bewijs sociaal tarief indien u een beschermde afnemer bent

enkel indien de aansluiting op het elektriciteitsnet dateert van na 01/01/2014: een bewijs dat de aanvraag van de stedenbouwkundige 
vergunning dateert van vóór 01/01/2014

Datum    ␣ ␣  / ␣ ␣  / ␣ ␣ ␣ ␣                                                                   Handtekening
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Attest van de aannemer (warmtepomp)
bedrijf ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣   btw-nummer be0␣ ␣ ␣ .␣ ␣ ␣ .␣ ␣ ␣

Ik verklaar hierbij een warmtepomp geplaatst te hebben op het uitvoeringsadres

straat ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣  Nr. ␣ ␣ ␣ ␣ ␣   busnr. ␣ ␣ ␣ ␣ ␣   

Postcode ␣ ␣ ␣ ␣  Gemeente  ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣   

Gegevens van de warmtepomp

Het geplaatste materiaal voldoet aan de normen en eisen zoals vermeld in de actievoorwaarden.

Ik verklaar dat:

¨ de warmtepomp niet kan gebruikt worden voor actieve koeling.

¨ ik met een technische fiche de wijze waarop een eventuele actieve koelfunctie definitief uitgeschakeld werd, kan aantonen.

¨ de warmteafgifte gebeurt via systeem met een maximale afgiftetemperatuur van 55°C

¨ ik beschik over een certificaat van bekwaamheid (voor werken uitgevoerd vanaf 01/07/2017)

¨ de warmtepomp beschikt over een A+ of A++ productlabel (zoals vermeld in de Actievoorwaarden op pagina 3)

 

soort: 
¨ elektrische warmtepomp     ¨ Gaswarmtepomp
¨ geothermisch ¨ geothermisch
¨ lucht-water ¨ lucht-water
¨ hybride lucht-water ¨ hybride lucht-water
¨ lucht-lucht ¨ lucht-lucht

Merk ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣    type ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣

Geïnstalleerd gasvermogen (gaswarmtepomp)  ␣ ␣ ␣ ␣   kW
thermisch vermogen warmtepomp  ␣ ␣ ␣ ␣   kWth
Compressorvermogen (elektrische warmtepomp)  ␣ ␣ ␣ ␣   kWel

europees productlabel  ¨ A++   ¨ A+ 

De warmtepomp werd geplaatst ter volledige vervanging  van de bestaande elektrische weerstandsverwarming in een gebouw dat voor  
1 januari 2006 op het elektriciteitsdistributienet is aangesloten met toepassing van uitsluitend nachttarief.   ¨ ja       ¨ neen

De warmtepomp werd geplaatst in woning gelegen in een gebied waar geen aardgasdistributienet aanwezig is op het ogenblik van de uitvoe-
ring van de werken.   ¨ Ja         ¨ neen

Datum van de werken  ␣ ␣  / ␣ ␣  / ␣ ␣ ␣ ␣   

Investeringskosten ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣   euro incl. btw

enkel indien de werken werden uitgevoerd na 30 juni 2017:

Certificeringsnummer van het certificaat van bekwaamheid: ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ 

Ik voeg volgende documenten verplicht toe:

een technische fiche van de uitschakeling van de eventuele koelfunctie

een gedateerde foto van de geïnstalleerde warmtepomp

Handtekening 

Datum ␣ ␣  / ␣ ␣  / ␣ ␣ ␣ ␣                                                                  Handtekening + stempel aannemer
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