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 A   V   E   L   G   E   M 
 

AANVRAAG PREMIE DUURZAAM ENERGIEVERBRUIK 

 
Waarvoor dient dit formulier? 
Met dit formulier kunt u een aanvraag doen om een premie te bekomen voor 
het investeren in energiezuinige toepassingen. 

 In te vullen door de 
gemeentelijke 
administratie 

Wie vult dit formulier in? 
Dit formulier moet door de aanvrager van de premie ingevuld en ondertekend 
worden. 

 

dossiernummer 
Waar moet u dit ingevuld formulier afgeven? 
U bezorgt dit formulier ondertekend aan 
dienst Grondgebiedzaken, Kortrijkstraat 8, 8580 Avelgem 

  

In te vullen door de aanvrager 

1. Gegevens over de aanvrager 

Naam en voornaam aanvrager       
  

Adres (straat, huisnr., postnr. en 
gemeente)       
  

Rijksregisternummer                               
  

Telefoon         /              
  

E-mail adres       
  

Rekeningnummer B E                                

2. Gegevens over het adres van de installatie en/of voorziening 
 
Het volgende is enkel in te vullen indien het adres van de plaats van de installatie en/of voorziening 
verschillend is van het adres van de aanvrager. 

Adres (straat en nr.)       
  

Postnummer en gemeente       

3. Waarvoor wordt een premie aangevraagd 

 Bestaande woning 

  Isolatie 

   Dak- of zoldervloerisolatie         m² 

  Spouwmuurisolatie       m² 

  Muurisolatie buitenzijde        m² 

  Vloerisolatie       m² 

  Hoogrendementsbeglazing        m² 
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  Installatie van een zonneboiler met zonnepanelen 
(enkel voor facturen met factuurdatum t.e.m. 30-06-2013)  

  Warmtepompinstallatie  
(enkel voor facturen met factuurdatum t.e.m. 30-06-2013) 

Een kopie van het rekeninguittreksel als bewijs van storting van de subsidie door de energie-intercommunale 
(m.u.v. condensatieketel op stookolie) en een kopie van de factuur worden bij de aanvraag gevoegd. 
 

 Nieuwbouwwoning 

  E-peil lager dan of gelijk aan 60 en datum bouwaanvraag vóór 1/01/2012 

   Woning  Behaald E-peil :       

   Appartement  Behaald E-peil :       

   Bijkomende installatie van een zonneboiler met zonnepanelen 
(enkel voor facturen met factuurdatum t.e.m. 30-06-2013) 

  E-peil lager dan of gelijk aan 50 en datum bouwaanvraag van 1/01/2012 tot 1/01/2014 

   Woning  Behaald E-peil :       

   Appartement  Behaald E-peil :       

  E-peil lager dan of gelijk aan 30 en datum bouwaanvraag vanaf 1/01/2014 

   Woning  Behaald E-peil :       

   Appartement  Behaald E-peil :       
 

Een kopie van het rekeninguittreksel als bewijs van storting van de subsidie door de energie-intercommunale, 
een kopie van het energieprestatiecertificaat en indien van toepassing een kopie van de aankoopfactuur van de 
zonneboiler worden bij de aanvraag gevoegd. 

Bijgevoegde bewijsstukken 
 

 Een kopie van het rekeninguittreksel als bewijs van storting van de subsidie door de 
energie-intercommunale. 

 Een kopie van de factuur (bij alle aanvragen m.u.v. E-peil) 

 Een kopie van het energieprestatiecertificaat (enkel bij aanvraag premie behalen E-peil) 

Opmerkingen 
 

- Uiterlijk 60 dagen na ontvangst van de aanvraag wordt de particulier door de gemeente 
schriftelijk in kennis gesteld van de afkeuring van de aanvraag. Bij goedkeuring wordt het 
bedrag op de rekening gestort. 

- De aanvrager gaat akkoord met een eventuele controle door een afgevaardigde van het 
gemeentebestuur. 

Handtekening 
 

Ondergetekende bevestigt dat bovenstaande gegevens juist zijn. 
 

Datum     /     /          

Handtekening 
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Uitreksel reglement voor de betoelaging van duurzaam energieverbruik, goedgekeurd 
door de gemeenteraad op 23 december 2013. 

 
ART.1.- 
Definities: 
 
Aanvrager Eigenaar van de woning, waarop de subsidies van toepassing zijn. 
Energie-
intercommunale 

De intercommunale die zich bezig houdt met rationeel energieverbruik 
op het grondgebied van de distributienet-beheerders. Op dit ogenblik is 
dit EANDIS. 

E-peil: Of energieprestatiepeil is een maat voor het energieverbruik van de 
woning. Hoe lager deze score, hoe energiezuiniger de woning. 

 
 
ART.2.- 
Volgende energiebesparende investeringen bij een bestaande woning komen in aanmerking voor 
een gemeentelijke premie op voorwaarde dat de aanvrager ook een premie heeft ontvangen van 
Eandis: 

1. Plaatsen van dak- of zoldervloerisolatie: 2,00/m². Het maximaal uitbetaalde 
premiebedrag voor het plaatsen van dak- of zoldervloerisolatie bedraagt € 250,00 (of 125 
m²). Er wordt enkel een premie uitbetaald voor dak- of zoldervloerisolatie voor facturen met 
factuurdatum vanaf 1-01-2012. 

2. Plaatsen van spouwmuurisolatie: € 2,00/m². Het maximaal uitbetaalde premiebedrag voor 
het plaatsen van spouwmuurisolatie bedraagt € 250,00 (of 125 m²).  

3. Plaatsen van muurisolatie aan de buitenzijde: € 2,00/m². Het maximaal uitbetaalde 
premiebedrag voor het plaatsen van muurisolatie aan de buitenzijde bedraagt € 250,00 (of 
125 m²). 

4. Plaatsen van vloerisolatie: € 2,00/m². Het maximaal uitbetaalde premiebedrag voor het 
plaatsen van vloerisolatie bedraagt € 250,00 (of 125 m²). 

5. Plaatsen van hoogrendementsbeglazing: € 10,00/m². Het maximaal uitbetaalde 
premiebedrag voor het plaatsen van superisolerende beglazing bedraagt € 250,00 (of 25 
m²). 

6. De installatie van een zonneboiler met zonnepanelen: € 200,00/m² collectoroppervlak 
met een maximum van € 500,00. Enkel voor facturen met factuurdatum tot en met 30-06-
2013. Deze subsidie is niet combineerbaar met de subsidie voor een condensatieketel. 

7. Plaatsen van een warmtepompinstallatie: € 500,00. Enkel voor facturen met 
factuurdatum tot en met 30-06-2013. Deze subsidie is niet combineerbaar met de subsidie 
voor een condensatieketel. 

Een kopie van het rekeninguittreksel als bewijs van storting van de subsidie door de 
energie-intercommunale en een kopie van de factuur worden bij de aanvraag gevoegd. 
 
ART.3.- 
Een nieuwbouw waarvoor een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning werd ingediend 
uiterlijk op 31-12-2011 en die een energieprestatiepeil lager dan of gelijk aan E60 behaalt komt in 
aanmerking voor een gemeentelijke premie op voorwaarde dat de aanvrager ook een premie heeft 
ontvangen van Eandis: 

o Woning: 500 euro + 20 x (E60 – E-peil) 
o Appartement: 200 euro + 10 x (E60 – E-peil) 
o Indien ook een zonneboiler met zonnepanelen werd geplaatst wordt het premiebedrag 

verhoogd met 250 euro. Enkel voor facturen met factuurdatum tot en met 30-06-
2013. 

Een kopie van het rekeninguittreksel als bewijs van storting van de subsidie(s) door de 
energie-intercommunale, een kopie van het energieprestatiecertificaat en indien van 
toepassing een kopie van de aankoopfactuur van de zonneboiler worden bij de aanvraag 
gevoegd. 
 
ART.4.- 
Een nieuwbouw waarvoor een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning werd ingediend 
van 1-01-2012 tot en met 31-12-2013 en die een energieprestatiepeil lager dan of gelijk aan E50 
behaalt komt in aanmerking voor een gemeentelijke premie op voorwaarde dat de aanvrager ook 
een premie heeft ontvangen van Eandis: 

o Woning: 500 euro + 20 x (E50 – E-peil) 
o Appartement: 200 euro + 10 x (E50 – E-peil) 

Een kopie van het rekeninguittreksel als bewijs van storting van de subsidie door de 
energie-intercommunale en een kopie van het energieprestatiecertificaat worden bij de 
aanvraag gevoegd. 
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ART.5.- 
Een nieuwbouw waarvoor een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning werd ingediend 
vanaf 1-01-2014 en die een energieprestatiepeil lager dan of gelijk aan E30 behaalt komt in 
aanmerking voor een gemeentelijke premie op voorwaarde dat de aanvrager ook een premie heeft 
ontvangen van Eandis: 

o Woning: 500 euro + 20 x (E30 – E-peil) 
o Appartement: 200 euro + 10 x (E30 – E-peil) 

Een kopie van het rekeninguittreksel als bewijs van storting van de subsidie door de 
energie-intercommunale en een kopie van het energieprestatiecertificaat worden bij de 
aanvraag gevoegd. 
 
ART.6.- 
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2014. 
 
ART.7.- 
De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren ter attentie van het College van Burgemeester en 
Schepenen op het standaardformulier door het gemeentebestuur ter beschikking gesteld. De 
nodige bewijsstukken worden bij de aanvraag gevoegd. Alle bewijsstukken van de energie-
intercommunale of de facturen die aan de basis liggen van de toelage dateren van 
maximum 12 maanden vóór de aanvraag. 
De aanvrager gaat akkoord met een controle vanuit het gemeentebestuur. 
 
ART.8.- 
Het College van Burgemeester en Schepenen beslist tot het toekennen van de subsidie binnen de 
60 dagen na aanvraag. De aanvrager wordt schriftelijk in kennis gesteld als de premieaanvraag 
niet wordt goedgekeurd. 
 
ART.9.- 
De premies zijn aan wijzigingen onderhevig. De aanvrager dient steeds het meest recente 
aanvraagformulier te gebruiken. 
 
ART.10.- 
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 
eigenaar, verhuurder of vruchtgebruiker, voor werkzaamheden aan de private delen. 
 
ART.11.- 
In het geval dat, wegens het niet nakomen van de aangegane verbintenissen, de toelage wordt 
teruggevorderd door de energie-intercommunale, zal de gemeente ook haar subsidie 
terugvorderen. 
 
ART.12.- 
Deze subsidies worden toegekend binnen de perken van het op het budget voorziene krediet. 
Voor het plaatsen van isolatie of hoogrendementsbeglazing kan per woning de premie eventueel in 
meerdere keren worden aangevraagd. In totaliteit kan slechts het maximale premiebedrag volgens 
art. 2 worden verkregen en uitbetaald. 
Voor alle andere werken wordt de premie per woning slechts éénmalig toegekend en uitbetaald. 
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