Premieaanvraag 2014-2015 - Collectieve woongelegenheden

Ombouw naar verwarming op aardgas vanaf 20 wooneenheden
125 - 250 euro / appartement
Algemene voorwaarden

Actievoorwaarden

•

•

•

•
•
•

•

•

•
•

•

•

De premie geldt enkel voor ombouw van verwarmingsinstallaties vanaf 20 aaneengesloten wooneenheden
(= collectieven). Hieronder verstaan we: 20 of meer
appartementen, serviceflats of eengezinswoningen die samen
worden aangesloten op het gasdistributienet van Eandis.
Onder ombouw verstaan we: omschakeling van een andere
energie naar aardgas.
Als u gasbranders laat plaatsen in bestaande ketels, dan moet
de fabrikant bevestigen dat de ketels het gevraagde rendement
halen en condenseren.
De branders en nageschakelde condensors moeten voldoen
aan de technische vereisten van de fabrikant en beantwoorden
aan de veiligheidsvoorschriften en rendementsnormen.
Als u de ombouw realiseert via meerdere ketels, dan moeten de
ketels voorzien zijn van een automatische cascaderegeling.
Enkel volledig ingevulde aanvraagformulieren komen in
aanmerking voor de premie.
De premie is strikt gebonden aan het uitvoeringsadres en wordt
uitbetaald door overschrijving op bankrekening van de VME
(Vereniging van Mede-Eigenaars).
De aanvraag is geldig voor alle omschakelingen waarvan de
getekende offerte Eandis bereikt vanaf 1 januari 2014 tot en
met 31 december 2015.
De aanvraagformulieren moeten Eandis bereiken uiterlijk
30 dagen na de factuurdatum van de omschakeling van de
installatie.
De premie bedraagt maximaal het factuurbedrag, exclusief btw,
voor de ombouw van de verwarmingsinstallatie.
Als er meerdere facturen zijn, moet u die samen indienen in
één aanvraagdossier. Houd rekening met de datum van de
recentste factuur.
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. Als de
installatie niet overeenstemt met de beschrijving in de aanvraag,
behoudt Eandis het recht uitbetaalde premies terug te vorderen.
Inbreuken kunnen strafrechtelijk worden vervolgd.
De toekenning van de premie betekent niet dat Eandis
verantwoordelijkheid opneemt wat betreft de installatie,
materialen en/of resultaten.

•
•
•

•
•

De premie is enkel geldig voor bestaande woongebouwen. Niet
voor nieuwbouw.
De premie is geldig per individuele wooneenheid die ombouwt
van een andere energie naar aardgas.
De nieuwe aansluiting op het aardgasnet moet dienen voor
verwarming.
De premieaanvraag is enkel geldig samen met een kopie
van de factuur (geen offerte) van de omschakeling naar een
verwarmingsinstallatie op aardgas.
De premie is enkel geldig voor condensatieketels op aardgas.
De ketel moet voldoen aan deze waterzijdige rendementseisen:
-

bij werking op nominaal vermogen Pn uitgedrukt in kW en
bij gemiddelde temperatuur van ketelwater 70°C :
rendement (%) ≥ 91+ log Pn

-

•

•
•

•
•

bij werking in een 30 % deellast en een gemiddelde intredetemperatuur van het water in de ketel van 30°C:
rendement (%) ≥ 97+ log Pn.
Het stooklokaal moet correct op de behoeften (warmteverliezen)
van het gebouw worden gedimensioneerd en mag enkel dienen
voor gebouwverwarming en sanitair warm water.
De afregeling moet gebeuren met optimalisatie naar
energieverbruik.
De afregeling moet gebeuren door een aannemer (installateur),
door de leverancier van de regelapparatuur of door een
gespecialiseerd energieadviesbedrijf.
De ketel moet hydraulisch correct worden geschakeld zodat de
installatie condenseert, rekening houdend met de warmtevraag.
De premie is cumuleerbaar met uitzondering van andere
financiële tussenkomsten voor een aansluiting op het
aardgasnet.

Premiebedrag
≥ 20 en < 40 wooneenheden

≥ 40 wooneenheden

125 euro per wooneenheid

250 euro per wooneenheid

250 euro indien iedere wooneenheid
is uitgerust met een individuele meetinstallatie
van warmte en debiet (geen caloriemeting)
Tanksanering: factuurbedrag (tot max. 5 000 euro)
Studiekost: 600 euro voorstudie of 2 400 euro detailstudie
•

De premie kan nooit meer bedragen dan de totale omschakelingskost.

•

Onder omschakelingskost verstaan we alle kosten met betrekking tot de ombouw van de stookplaats
(ketel, regeling, plaatsing en kosten i.f.v. het hydraulisch evenwicht) en de aansluiting op het distributienet
aardgas.
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Afhandeling premie
•

De dienst Partners & Intermediaires 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.

•

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:

• via mail : appartementen@eandis.be

		
• via post: Eandis Partners en Intermediaires, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle
		
• Meer informatie?
		 Mail naar appartementen@eandis.be of bel naar ons algemeen nummer 078 35 35 34.

Invulformulier aanvraag premie: ombouw naar aardgas en/of sanering
stookolietank
Uitvoeringsadres
Naam of VME* van het gebouw :
Postcode :

(Deel-)gemeente :



Straat :



Vorige hoofdverwarming van het gebouw (één keuze aankruisen):

stookolie

elektriciteit

Nr :

Busnr :

andere .......................................................

De aanvraag betreft een werk aan een gebouw waarvan u de syndicus bent.
De aanvraag betreft een werk aan een gebouw waarvan u de voorzitter van de Raad van Beheer bent.

Gegevens Syndicus
Naam VME:
Naam contactpersoon :



Postcode :

Voornaam :

(Deel-)gemeente :

Straat :
Telefoon :

Nr :

Busnr :

Nr :

Busnr :

Gsm :

E-mail :

Gegevens Voorzitter Raad van Beheer
Naam of instelling:
Naam contactpersoon :



Postcode :

(Deel-)gemeente :

Straat :
Telefoon :

Gsm :

E-mail : 
Wij houden u op de hoogte van het verdere verloop van uw aanvraag per e-mail.
De premie mag worden gestort op onderstaand bankrekeningnummer:

IBAN:

BE

-

Op naam van: 
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Voornaam :

* VME: vereniging van mede-eigenaars

-

-

Specifieke gegevens gebouw
Aantal woongelegenheden:
Warmte- en debietmeting (geen caloriemeters) per woongelegenheid aanwezig:
Automatische cascaderegeling:

ja /

ja /

nee

nee

Merk ketel:
Type ketel:
Type brander:

Ombouw naar aardgas
Attest van de aannemer
Btw-nummer : BE 0
Bedrijf:
Contactpersoon:
of gekeurd door organisatie:

Cerga-nummer:
Omschrijving van de uitgevoerde werken:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Kostprijs van de uitgevoerde werken:
Datum :

/

/

/

/



Datum uitgevoerde werken :

/

/

Handtekening + stempel aannemer:

Naam:

Datum :

Naam syndicus + handtekening:

Datum :

/

/

Naam Voorzitter Raad van Beheer + handtekening:
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Sanering stookolietank
Inhoud stookolietank:
Opstelling



bovengronds /

Manier van neutraliseren:

Plaats stookolietank:

ondergronds
Opvullen zand

Opvullen schuim

Verwijderen

Opmerking
De manier van neutraliseren moet duidelijk omschreven staan op de factuur.
Enkel een factuur met vermelding van het uitvoeringsadres is geldig om de premie te krijgen.
De premie sanering stookolietank wordt enkel
uitbetaald als de ombouw naar aardgas voldoet
aan de omschreven actievoorwaarden.

Attest van de aannemer
Btw-nummer : BE 0
Bedrijf:
Contactpersoon:
Kostprijs van de uitgevoerde werken:
Datum :



Datum uitgevoerde werken :

/

/

Handtekening + stempel aannemer:

/

/

Datum :

/

/

Naam:

Datum :

Naam syndicus + handtekening:

/

/

Naam Voorzitter Raad van Beheer + handtekening:



Is uw dossier compleet?
Controleer of u alle vakjes
hieronder kunt aanvinken.
Onvolledige dossiers worden
niet aanvaard.
Mijn dossier bevat:

❑ een volledig ingevuld
aanvraagformulier.

❑ het attest op pagina’s 3 en 4,
ingevuld door de aannemer.

❑ een kopie van de factu(u)r(en).
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