Premies van uw netbeheerder voor eindfacturen vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 voor bestaande woningen, wooneenheden en woongebouwen.
uitgevoerd door
isolatie

premie

aannemer
doe-het-zelf
isolatie van buitenmuur via buitenzijde door een aannemer

6 €/m² (Rd-waarde minstens 4,5 m²K/W)
3 €/m² (Rd-waarde minstens 4,5 m²K/W)
15 €/m² (Rd-waarde minstens 3,0 m²K/W)

aannemer
isolatie spouwmuur door een aannemer

6 euro/m² (lambdawaarde maximaal 0,065 W/mK, volledige spouw gevuld, spouw minstens 50 mm, STS)

dakisolatie of zoldervloerisolatie

aannemer
aannemer

isolatie muur via binnenzijde NIEUW vanaf 2017

15 €/m² (Rd-waarde minstens 2,0 m²K/W), werken begeleid door een architect met controle op de uitvoering van
de werken, of werken met aannemer die beschikt over certificaat van bekwaamheid of aspirant
6 euro/m² (Rd-waarde minstens 2 m²K/W)

vloerisolatie
plaatsing hoogrendementsbeglazing of
drievoudige beglazing

aannemer
aannemer

combipremie bij gelijktijdige investering in
nieuwe ramen met hoogrendementsglas en
muurisolatie (in spouw of via buitenzijde)

aannemer

verwarming

warmtepomp

aannemer

geothermische warmtepomp 4000 euro, lucht-waterwarmtepomp 1500 euro , hybride lucht-waterwarmtepomp 800 euro ,
lucht-luchtwarmtepomp 300 euro - telkens per woning of wooneenheid en telkens max 40% factuur. De warmtepomp
moet beschikken over een productlabel volgens de Ecodesignverordening: minstens A++ -label voor een geothermische
warmtepomp, minstens A+-label voor een niet-geothermische warmtepomp. Extra vanaf 1/7/2017 aannemer beschikt over
certificaat van bekwaamheid. Technische rendementseisen waaraan warmtepomp moet voldoen nog in voorbereiding (via
Ministerieel Besluit).Verdubbeling van de premie mogelijk indien geplaatst ter vervanging van elektrische verwarming (via
exclusieve nachtteller) of in een gebied waar geen aardgasnet ligt. Beide verdubbelingen niet cumuleerbaar.

sanitair warm water

zonneboiler

aannemer

550 euro per m², max. 2.750 euro per woning of wooneenheid, max. 40% factuur. Extra vanaf 1/7/2017
aannemer beschikt over een certificaat van bekwaamheid

totaalrenovatiebonus
nieuw vanaf 2017

10 €/m². Nieuw geplaatste beglazing heeft een U-waarde van max 1,1 W/m²K.
Indien de eerste investering al in 2016 werd gefactureerd (eindfactuur voor ramen of muren), kan de
combipremie nog worden aangevraagd indien de eindfactuur van de tweede investering van 2017 dateert
(bovendien uiterlijk 12 maand na eerste investering). De premievoorwaarden 2016 blijven in dit geval ook voor
de factuur van 2017 van toepassing.

aannemer (of doe-het-zelf
Te activeren voor eindfacturen vanaf 1/1/2017. 1 voucher per woning of wooneenheid. Binnen een periode van 5
enkel bij dakisolatie
jaar na eerste geactiveerde eindfactuur, minstens 3 nieuwe investeringen uitvoeren uit volgende lijst (de
mogelijk)
investering die zorgde voor de activatie meegeteld). 1) dak- of zoldervloerisolatie >= 30 m², 2)spouw,
buitenisolatie of binnenisolatie >= 30 m², 3) vloerisolatie >= 30 m², 4) Nieuwe beglazing >= 5 m², 5) zonneboiler,
6) warmtepomp, 7) ventilatiesysteem. Supplement in woningen na 3 investeringen: 1250 euro, na 4: 1750 euro in
totaal, na 5 en opmaak EPC: 2750 euro in totaal, na 6: 3750 euro in totaal, na 7: 4750 euro in totaal. Algemene
voorwaarde: de volledige woning moet geïsoleerd zijn conform de minimale isolatieeisen voor het krijgen van
een premie vanaf 2017 voor dak, vloer, muur, beglazing om voor de betreffende maatregel mee te tellen. In
appartementen: 50% van deze supplementen

Premies voor specifieke doelgroepen
premies voor beschermde afnemers

sociale isolatieprojecten voor bestaande woningen, wooneenheden en
woongebouwen verhuurd op de private huurmarkt aan kwetsbare
afnemers: begeleiding en hogere tussenkomst!

aannemer (of doe-het-zelf
dakisolatie: 10,5 euro per m² bij werken uitgevoerd door aannemer, 5,25 euro per m² bij dhz werken. Na-isolatie
enkel bij dakisolatie
spouwmuur: 9 euro per m². Plaatsing 1,1 beglazing of beter: 56 euro m², max. 40% factuur. Combipremie 50%
mogelijk)
verhoging. Buitenmuurisolatie, binnenmuurisolatie, vloerisolatie en totaalrenovatiebonus: 50% verhoging. Voor
zonneboiler en warmtepomp 20% verhoging. Voor individuele condensatieketel via aannemer 1800 euro, max
40% van factuur. Kortingbon 150 euro voor energiezuinige koelkast/wasmachine.
via een projectpromotor Opgepast: aanvraag moet op voorhand worden goedgekeurd, niet pas achteraf op basis van de factuur! Voor
aanvragen vanaf 2017 voor dakisolatie, spouwmuurisolatie en hoogrendementsbeglazing. Naast een forfaitaire
2
2
dossierkost van 200 euro: 20 euro per m voor dakisolatie, 12 euro per m voor spouwmuurisolatie en 85 euro
2
per m voor hoogrendementsbeglazing. Niet cumuleerbaar met de gewone premies voor dakisolatie,
spouwmuurisolatie en hoogrendementsbeglazing.

