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De premie wordt toegekend voor vloer- of kelderisolatie die effectief geplaatst is door een aannemer. De isolatie moet 
aangebracht blijven op het adres dat je bij de aanvraag hebt vermeld.

Deze premie wordt toegekend voor gebouwen, anders dan woningen, wooneenheden (bv. appartementen) of 
appartementsgebouwen in het Vlaamse Gewest, die aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet van Eandis vóór 1 
januari 2006, of waarvoor een aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning is ingediend vóór 1 januari 2006.

De premieaanvraag moet ingediend worden binnen het jaar na de datum van de eindfactuur. Tussentijdse facturen die 
ouder zijn dan één jaar, komen niet meer in aanmerking.

Waaraan moet je factuur voldoen?

De datum van je factuur ligt tussen 1 januari 2018 en  
31 december 2018.

Als je meer dan één factuur hebt, ligt de datum van je 
laatste factuur tussen 1 januari 2018 en 31 december 
2018. Voeg alle facturen voor de vloer- of kelderisolatie 
toe bij je aanvraag.

Offertes, leveringsbonnen, pro forma facturen, bijlagen 
bij de factuur, vordering of kastickets gelden niet als 
facturen.

De volgende gegevens moeten vermeld zijn op je  
facturen:

het adres waar de isolatie aangebracht is

de lever- en plaatsingsdatum

het merk

de soort

de dikte

het type

de R
d
-waarde

de isolatieoppervlakte

de kostprijs van het materiaal en de plaatsing.

Voeg bij de premie-aanvraag volgende documenten:

Een kopie van al je facturen.

Een attest met technische informatie over de 
geplaatste isolatie. Je vindt het attest bijgevoegd bij dit 
informatieblad.

Een kopie van de aanvraag van de stedenbouwkundige 
vergunning als de woning niet aangesloten werd 
op het distributienet voor 1 januari 2006, maar de 
stedenbouwkundige vergunning wel is ingediend voor 
die datum.

Een grondplan van het gebouw waar vloer- of 
kelderisolatie werd aangebracht met aanduiding van 
betrokken oppervlaktes.
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De vloer- of kelderisolatie wordt geplaatst door een 
aannemer. De aannemer moet een attest invullen met 
technische gegevens over de geplaatste isolatie. Je 
vindt het attest bijgevoegd bij dit informatieblad.

Je kunt een premie aanvragen voor plaatsing van 
vloerisolatie op volle grond of isolatie aan het 
plafond van een kelder of verluchte ruimte onder een 
verwarmde ruimte.

De totale R
d
-waarde moet groter zijn dan of gelijk 

zijn aan 2,0 m²K/W. Het isolatiemateriaal mag in 
verschillende lagen worden geplaatst, maar de R

d
-

waarde van een eventuele bestaande isolatielaag mag 
niet worden meegerekend om de minimumwaarde 
van 2,0 m²K/W te behalen. Hoe je de R

d
-waarde kunt 

berekenen en hoeveel de lambdawaarde bedraagt, vind 
je op www.fluvius.be/premies.

Fluvius kan zowel voor als na de toekenning van de 
premie ter plaatse een controle komen uitvoeren. Als 
dat nodig is, kan Fluvius contact opnemen met de 
firma of aannemer die de isolatie plaatst. Als de isolatie 
niet overeenstemt met de beschrijving in de aanvraag, 
heeft Fluvius het recht om de premie te weigeren of 
om de uitbetaalde premie terug te vorderen. Bij een 
overtreding kun je strafrechtelijk worden vervolgd.

Je blijft zelf verantwoordelijk voor de materialen en 
resultaten, ook al kent Fluvius een premie toe.

Als je investeert in vloer- of kelderisolatie heb je recht 
op een premie van 6€/m².

Het premiebedrag kan nooit groter zijn dan de som 
van de factuurbedragen voor de isolatiematerialen en 
de plaatsing, inclusief btw en dit voor de facturen die 
op het moment dat de premie wordt aangevraagd niet 
ouder zijn dan één jaar.

Het premiebedrag wordt berekend op basis van de 
vloer/kelderoppervlakte die met het nieuwe materiaal is 
geïsoleerd. Die oppervlakte kan nooit groter zijn dan het 
aantal m² isolatiemateriaal dat je hebt aangekocht.
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