
Aanvraagformulier warmtepomp
3

Als je online je premie aanvraagt, wordt je sneller uitbetaald. Surf daarom voor je online aanvraag snel naar www.fluvius.be/premies.OPGELET

TECHNISCHE FICHE  
AANNEMER

Als je de isolatie zelf geplaatst hebt, vul dan zelf de technische gegevens van de isolatie in. 
Als de isolatie geplaatst is door een aannemer, vraag je aan de aannemer om de gegevens in te vullen.

Waar en op welke datum is de warmtepomp geplaatst?7

dag maand jaar

voor- en achternaam

postnummer en gemeente

straat, nummer en bus

9 Is de warmtepomp geplaatst in een gebouw in een straat waar geen aardgasleiding ligt?

ja nee

10 Is de warmtepomp geïnstalleerd na 30 juni 2017?

ja. Geef het certificeringsnummer van je certificaat van bekwaamheid of van de aannemer die de controle heeft uitgevoerd.

Als de aannemer zelf over een RESCERT-nummer beschikt, geef het RESCERT-nummer van de aannemer:

WP

Als de aannemer niet zelf over een RESCERT-nummer beschikt en de warmtepomp na plaatsing werd gecontroleerd door een 
gecertificieerde installateur: geef het RESCERT-nummer en de gegevens van de gecertificieerde installateur :

WP

voor- en achternaam

nee

11 Heeft de warmtepomp de functie van actieve koeling?

ja. Schakel die functie definitief uit. Voeg bij dit formulier een technische fiche waarop is aangegeven hoe de actieve koeling is uitgeschakeld.

nee

8 Vul de technische gegevens van de warmtepomp in
Soort

elektrische warmtepomp

Hoeveel bedraagt het compressorvermogen?

Welk soort pomp is er geïnstalleerd?

,                     kWel

Geothermisch Hybride Lucht-waterwarmtepomp Lucht-luchtwarmtepomp

gaswarmtepomp

Hoeveel bedraagt het geïnstalleerde gasvermogen?

Welk soort pomp is er geïnstalleerd?

,                    kW

Geothermisch Hybride Lucht-waterwarmtepomp Lucht-luchtwarmtepomp

Merk Type

Minimale energie-efficiëntie eis ,                     kW

Vul de gegevens van je bedrijf in12
Naam bedrijf

BTW nummer B   E . .

Ik verklaar dat ik de warmtepomp heb geïnstalleerd op het adres dat vermeld is in vraag 2.

Ik bevestig dat het geplaatste warmtepomp voldoet aan de normen en de eisen die vermeld zijn in de voorwaarden.

Ik bevestig dat de warmtepomp na installatie ter plaatse is gecontroleerd door een gecertificeerde installateur, al dan niet ikzelf.

Ik bevestig dat ik en niet de eventueel controlerende gecertificeerde installateur de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid behoud voor 
de kwaliteit van de door mij volgens de regels van de kunst uitgevoerde werken.

voor- en achternaam

Handtekening en voornaam + naam Druk in het vak hieronder je stempel af.

Vul de onderstaande verklaring in.13

dag maand jaardatum -

Retouradres: Fluvius - t.a.v. dienst premies,
postbus 10020, 2800 Mechelen


