2015

REG-premieaanvraag
Niet-woongebouwen

Vervanging enkel glas door hoogrendementsglas
met U-waarde van maximaal 1,1 W/m²K
geplaatst door aannemer
12 euro/m2
Vervanging enkel of dubbel glas door
hoogrendementsglas met U-waarde van
maximaal 0,8 W/m²K
geplaatst door aannemer
15 euro/m2



Afhandeling premie
•

Is uw dossier compleet?
Controleer of u alle vakjes
kunt aanvinken op de
checklist op pagina 4 van dit
aanvraagformulier!
Onvolledige dossiers worden
niet aanvaard.

De REG-afdeling van Eandis verwerkt de aanvraag. Indien dit niet kan gebeuren
binnen de 60 kalenderdagen na ontvangst van de premieaanvraag, stuurt
Eandis een ontvangstbewijs naar de aanvrager. Indien binnen diezelfde termijn
bijkomende informatie wordt opgevraagd, hoeft Eandis geen afzonderlijk
ontvangstbewijs te sturen.

Ontvang sneller uw geld,
vraag online uw energiepremie aan!
Verstuur de premieaanvraag bij voorkeur via de
website, met ingescande facturen en documenten:
www.eandis.be > Vraag je premie aan.

Vraag uw premie aan nu
het nog kan!

U ontvangt uw premie binnen de twee weken!

•

Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een brief of e-mail met de
mededeling dat de premie wordt toegekend, hoe groot het bedrag ervan is en
op welke rekening deze premie wordt gestort.

•

Indien Eandis de premie niet kan uitbetalen, ontvangt u een brief of e-mail met
de reden waarom de aanvraag werd geweigerd of welke gegevens ontbreken.

• Bezorg alles tijdig aan Eandis:
• online via www.eandis.be
• via mail : reg@eandis.be
• via post:
Eandis REG-afdeling
Postbus 10020, 2800 Mechelen
• dien de aanvraag in bij een van
onze klantenkantoren
• via fax : 09 263 48 56

Meer informatie
Algemeen nummer 078 35 35 34
reg@eandis.be
www.eandis.be

Algemene voorwaarden

Actievoorwaarden

De premie geldt enkel voor REG-maatregelen in een gebouw,
andere dan woning, wooneenheid of woongebouw in het Vlaamse
Gewest, aangesloten op het elektriciteitsdistributienet van Eandis.

•

De premie is van toepassing voor vervanging van bestaande
beglazing in bestaande gebouwen aangesloten op het
distributienet elektriciteit vóór 01/01/2006 of met een aanvraag
voor bouwvergunning van vóór 01/01/2006. Indien een
verbouwing van een school of een kantoorgebouw volgens
de EPB-regelgeving aan de E-peil-eisen moet voldoen, dan
beschouwen we dit als nieuwbouw (zie
www.energiesparen.be).

De aanvraag is enkel geldig voor eindfacturen vanaf
01/01/2015. De aanvraagformulieren dienen ons te bereiken
uiterlijk
12 maanden na factuurdatum en kunnen tot 6 maanden na de
aanvraag worden uitbetaald.

•

De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van
alle facturen (geen offerte, leveringsbon, kasticket of proforma factuur) voor de levering en plaatsing van de beglazing
met vermelding van het merk, het type, het aantal m², de
U-waarde en een gedateerde foto van de beglazing.

De premies zijn aan wijzigingen onderhevig. Gebruik steeds het
meest recente aanvraagformulier. Raadpleeg hiervoor onze website of contacteer ons. Publicatiedatum: januari 2015.

•

Hoogrendementsbeglazing dient geplaatst te worden door
een aannemer. De aanvraag dient vergezeld te zijn van een
attest van een aannemer, dat vermeldt of het gaat over het
plaatsen van:

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

De premie bedraagt maximum het factuurbedrag exclusief
BTW.
Indien er meerdere facturen zijn, dienen deze samen te worden
ingediend in 1 aanvraagdossier, de recentste factuur bepaalt welk
aanvraagformulier van toepassing is. Enkel facturen die maximaal
1 jaar oud zijn, komen in aanmerking.

De toekenning van de premie betekent niet dat Eandis verantwoordelijkheid opneemt wat betreft de toestellen, materialen en/of
resultaten.
De premie is geldig voor niet-woongebouwen.

Premiebedrag
Vervangen door
Dubbel glas
Enkel glas
•
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max. 1,1 W/m2K

max. 0,8 W/m2K

N.V.T.

15 euro per m2

12 euro per m²

15 euro per m²

Het premiebedrag wordt begrensd tot het factuurbedrag dat
betrekking heeft op het REG-luik, exclusief BTW.

hoogrendementsglas (U-waarde van max. 1,1 W/m²K) ter
vervanging van enkel glas en/of plaatsen van

-

hoogrendementsglas (U-waarde van max. 0,8 W/m²K) ter
vervanging van enkel of dubbel glas.

•

De U-waarde van de nieuw beglazing mag niet groter zijn dan
1,1 W/m2K of 0,8 W/m2K, berekend volgens NBN B62-002.
De warmtedoorgangscoëfficient of U-waarde bepaalt in welke
mate de warmte verloren gaat via de beglazing. Hoe lager deze
waarde, hoe minder warmteverlies door het glas.

•

Transparante kunststofplaten (polycarbonaat) en lichtkoepels
komen eveneens in aanmerking indien voldaan wordt aan de
overige eisen.

•

Vervanging van beglazing in veranda’s (dit is een ruimte waarvan de wanden voor minstens de helft uit glas bestaan en die
volledig afgesloten kan worden van de rest van het gebouw)
komt niet in aanmerking.

•

Enkel vervanging van beglazing in direct of indirect verwarmde
ruimtes komt in aanmerking.

•

De premie wordt berekend op het aantal m2 glasoppervlakte
van de nieuwe beglazing die geplaatst werd ter vervanging van
de bestaande beglazing. Indien nodig kan Eandis de glasbon
opvragen om de glasoppervlakte te verifëren. De oppervlakte
van de raamprofielen wordt niet in rekening gebracht voor de
berekening van de premie.

De premieaanvraag geldt enkel voor nieuw aangekochte en/of
geplaatste toestellen, installaties en/of materialen.
Eandis 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
overeenstemt met de beschrijving in de aanvraag, behoudt Eandis
het recht uitbetaalde premies terug te vorderen. Inbreuken kunnen
strafrechtelijk worden vervolgd.

-

REG-premieaanvraag 2015

Dossiernummer:

Hoogrendementsglas
Dit document volledig in BLOKLETTERS invullen, ondertekenen en terugsturen naar Eandis REG-afdeling, Postbus 10020, 2800 Mechelen.
Enkel volledig ingevulde aanvraagformulieren komen in aanmerking voor een premie.

Uitvoeringsadres
EAN-code van de elektriciteitsaansluiting op het uitvoeringsadres (terug te vinden op de elektriciteitsfactuur).

5 4 1 4 4
Bedrijf/instelling :
Naam of beschrijving van het gebouw :
Postcode :

(Deel-)gemeente :



Straat :

Nr :



Busnr :

Gebouw aangesloten op het distributienet elektriciteit:

 Specifieer:

vóór 1 januari 2006

vóór 1946

tussen 1 januari 2006 en 1 januari 2014

1946-1970

1971-1990

1991-2005

na 1 januari 2014

Huidige hoofdverwarming gebouw (één keuze aankruisen):

aardgas

stookolie

hout

elektriciteit

warmtepomp

andere: ......................................................

de aanvraag betreft een werk aan een gebouw waarvan u de volle eigenaar bent
of
de aanvraag betreft een werk aan een gebouw waarvan u niet de volle eigenaar bent. In bijlage voegt u de overeenkomst toe tussen
alle betrokken partijen (mede-eigenaars, leasingsmaatschappij ...) over de uitbetaling van de premie op de hieronder vermelde
rekening.
Wanneer het gebouw wordt verkocht, zal de premieaanvrager de nieuwe eigenaar op de hoogte stellen welke premies reeds werden
aangevraagd bij Eandis.

Gegevens aanvrager
Bedrijf/instelling :
 Voornaam :

Contactpersoon: Naam :
Postcode :



(Deel-)gemeente :

Straat :

Nr :

Telefoon :

Busnr :

Gsm :

E-mail :
Wij houden u op de hoogte van het verdere verloop van uw aanvraag per e-mail. Wenst u toch per brief geïnformeerd te worden, vink dan dit vakje aan ❏.
De premie mag gestort worden op onderstaand bankrekeningnummer:

IBAN:

BE

-

-

-

BTW nummer : BE 0

NACEBEL-code of bedrijfsactiviteit: .......................................................................................................

Ik ben:

eigenaar

huurder

vruchtgebruiker

bouwpromotor/projectontwikkelaar

syndicus

derdepartijfinancierder/externe investeerders

sleutel-op-de-deurfirma

andere: ....................................................................................................................................................................



VERVOLG ZIE KEERZIJDE !
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Handtekening van de aanvrager
Inbreuken op de correctheid van de gegevens die worden vermeld in dit aanvraagformulier kunnen leiden tot terugvordering van de premie
en eventueel strafrechtelijke vervolging.
Ik verklaar hierbij dat ik hoogrendementsglas heb laten plaatsen op onderstaand installatieadres:

 Nr :

Straat :
Postcode :

Busnr :

(Deel-)gemeente :



Ik verklaar dat de geplaatste beglazing voldoet aan de normen en eisen zoals vermeld in de actievoorwaarden.

Is uw dossier compleet?
Deze documenten zijn verplicht toe te voegen:
❒ een kopie van de factu(u)r(en) met vermelding van het uitvoeringsadres
❒ ingevuld attest van de aannemer (zie hieronder)
❒ foto’s van de beglazing waarbij ook het gebouw zichtbaar is (één foto per gevel waar glas en ramen werden vervangen,
aanvullend eventueel ook foto’s van vóór de werken)
❒ grondplan van het gebouw met aanduiding van de betrokken oppervlakte.



Naam :
Functie :
Datum :

/

/

Handtekening:

ATTEST VAN DE AANNEMER
BTW nummer : BE 0
Bedrijf :
Contactpersoon :

9022055 - v1 - Januari 2015 - v.u. : Isabel Van Cutsem, Communicatie Eandis - Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle - Gedrukt op milieuvriendelijk papier

Ik verklaar hierbij hoogrendementsglas (Umax 1,1 W/m2K) ter vervanging van enkel glas en/of hoogrendementsglas

4

(Umax 0,8 W/m2K) ter vervanging van enkel of dubbel glas te hebben geplaatst op het vermelde uitvoeringsadres.
Het glas werd niet in een veranda geplaatst.
De geplaatste beglazing voldoet aan de normen en eisen zoals vermeld in de actievoorwaarden.
Datum uitvoering van de werken:

/

/

.

Gegevens hoogrendementsbeglazing (kruis aan wat van toepassing is)
Enkel glas vervangen door hoogrendementsglas met U-waarde max. 1,1 W/m²K
Merk

Type

U-waarde

Oppervlakte (m²)

,

,

m²

Enkel glas vervangen door hoogrendementsglas met U-waarde max. 0,8 W/m²K
Merk

Type

U-waarde

Oppervlakte (m²)

,

,

m²

Dubbel glas vervangen door hoogrendementsglas met U-waarde max. 0,8 W/m²K
Merk

Datum :

/

/

Type

Handtekening + stempel aannemer:

U-waarde

Oppervlakte (m²)

,

,

m²

