Stappenplan aansluiting aardgas en uitbetaling premie
Beste syndicus,
Hieronder vindt u het stappenplan ‘Omschakeling appartement naar aardgas’. We tonen u hierin de
stappen die u moet doorlopen om een premie te krijgen.
Ontvangt u van ons een offerte of een factuur? Stuur dan een mail naar appartementen@eandis.be en
vermeld het meldingsnummer en/of factuurnummer en het uitvoeringsadres. U hoeft onze factuur niet te
betalen tot de verrekening van de premie is gebeurd.
Hebt u ook recht op een premie? Kijk snel naar de premievoorwaarden op onze website
www.eandis.be > Aansluitingen > Overschakelen op aardgas > Appartementsgebouwen.



Vraag een nieuwe aansluiting aan (of een aanpassing) op het distributienet aardgas

Onmiddelijk aansluitbaar









Eandis bezorgt u een offerte.

Bevestig uw akkoord met de offerte van Eandis.

Uitbreiding net nodig

OF

U ontvangt een factuur met de studiekost voor een
nieuwe aansluiting of aanpassing van de aansluiting.

Stuur een mail naar appartementen@eandis.be en
vermeld de studiekost, het uitvoeringsadres en het
meldingsnummer.
U hoeft deze factuur nu nog niet te betalen.

Eandis voert de aansluiting uit (of aanpassing hiervan)
op het distributienet aardgas.

1. U ontvangt de offerte voor de aansluiting.
2. Bevestig uw akkoord met de offerte van Eandis.
3. Eandis voert de aansluiting uit (of aanpassing
hiervan) op het distributienet aardgas.

U ontvangt de factuur van de nieuwe aansluiting of de aanpassing hiervan.
Stuur een mail naar appartementen@eandis.be met vermelding van factuurnummer, uitvoeringsadres en
meldingsnummer. U hoeft deze factuur nu nog niet te betalen.

Schakel over naar aardgas.

Vul het premieformulier in en stuur het formulier op, samen met een kopie van de facturen van de uitgevoerde werken.

Eandis berekent uw premie, verrekent de studie- en aansluitingskost met het premiebedrag en stort het eventuele
restsaldo van de premie op het rekeningnummer van de VME (Vereniging van mede-eigenaars), zoals vermeld op het
premieformulier.

Hebt u tijdens de werken vragen over de aansluiting of de premie, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Dat kan het best via
appartementen@eandis.be. Wij nemen dan spoedig contact op met u.
Met vriendelijke groeten,
Dienst partners - collectieven Eandis
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