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LOKALE BESTUREN 
EN ONDERNEMINGEN

Welke premie kan je krijgen?

Geplaatst door aannemer

€ 200,00/m2

Zorg ervoor dat je aanvraag volledig is. Anders loopt de verwerkingstijd op.

VRAAG JE PREMIE ONLINE AAN

• Ga naar mijn.fluvius.be.

• Je kan altijd je premieaanvraag online opvolgen.

• Je kan eenvoudig ontbrekende documenten of informatie aan je dossier toevoegen.
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Informatieblad zonneboiler

ALGEMENE VOORWAARDEN

• Een nieuwe zonneboiler bestaat uit:

• thermische zonnecollectoren

• een opslagvat

• de leidingen

• de regeling

• de naverwarming

• De premie wordt toegekend voor een nieuwe zonneboiler 
geplaatst door een aannemer. De installatie moet blijven 
staan op het adres dat je bij de aanvraag hebt vermeld.

• Deze premie wordt toegekend voor bestaande gebouwen, 
anders dan woningen, wooneenheden (bv.appartementen) 
of appartementsgebouwen in het Vlaamse Gewest, 
die aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet 
van Fluvius vóór 1 januari 2014, of waarvoor de 
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige 
handelingen meer dan 5 jaar voor de datum van de 
eindfactuur verleend werd, waarbij het gebouw voldoet 
aan de EPB-eisen en tijdige indiening van de EPB-aangifte.

• De premie zonneboiler kan 1 keer per 10 jaar worden 
aangevraagd, en is niet cumuleerbaar met de premie 
warmtepompboiler.

• De aanvraag moet ingediend worden uiterlijk binnen de 
twee jaar na datum van de laatste factuur (= eindfactuur).

• Waaraan moet je factuur voldoen?

• De datum van je eindfactuur ligt tussen 1 januari 2021 en 
31 december 2022.

• Voeg alle facturen toe. Let op, enkel de voorschot- en 
tussentijdse facturen met factuurdatum binnen de  
periode van twee jaar voorafgaand aan de aanvraag- 
datum van de premie, komen in aanmerking voor de 
berekening van het premiebedrag.

• 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 zonneboiler geplaatst is

• de leverings- en plaatsingsdatum

• het merk

• het type

• het aantal m² apertuuroppervlak

• de inhoud van het opslagvat

• de kostprijs van de zonneboiler, de collectoren en de 
plaatsing

• Voeg bij de premieaanvraag volgende documenten:

• Een kopie van alle facturen.

• Een attest ingevuld door de aannemer met technische 
informatie over de geplaatste zonneboiler. 

• Een foto van de zonnecollectoren, met vermelding van 
de datum. Op deze foto is ook het gebouw waarop de 
collectoren werden geplaatst duidelijk zichtbaar.

• Een kopie van de aanvraag van stedenbouwkundige 
vergunning als het gebouw aangesloten werd op het 
distributienet na 1 januari 2014, maar de stedenbouw-
kundige vergunning wel is ingediend vóór die datum, of 
als het gebouw niet op het openbare net is aangesloten.
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HEB JE EEN VRAAG?

www.fluvius.be/premies   078 35 35 34

TECHNISCHE VOORWAARDEN

• De zonneboiler wordt geplaatst door een aannemer. 
De aannemer moet een attest invullen met technische 
gegevens over de geplaatste zonneboiler en de 
collectoren. 

• De premie geldt enkel voor een zonneboiler voor de 
aanmaak van sanitair warm water, eventueel in combinatie 
met ruimteverwarming of zwembadverwarming.

• Normeringen

• De collectoren voldoen aan EN12976 of EN/TS 12977.  
Of ze bezitten een Solar KeyMark  
(www.solarkeymark.dk).

• De systemen volledig geproduceerd in de fabriek zijn 
gemarkeerd conform EN 12976-1.

• Had je al een bestaande elektrische boiler voordat je een 
zonneboiler plaatste? Dan mag je deze elektrische boiler 
gebruiken voor de naverwarming.

• Een lijst van zonneboilers die zeker in  
aanmerking komen voor de premie vind je op  
www.fluvius.be/premies. Ook andere  
zonneboilers kunnen in aanmerking komen.

• 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 installatie plaatst. Als deze 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 gebruikte toestellen, 
materialen en resultaten, ook al kent Fluvius een premie 
toe.

• Als je na 30 juni 2017 een zonneboiler hebt laten 
plaatsen, moet ze geplaatst zijn door een aannemer 
die over een certificaat van bekwaamheid beschikt, 
of moet ze gecontroleerd worden door een aannemer 
met een certificaat van bekwaamheid. Dat is bepaald 
in het Energiebesluit van 19 november 2010. Het 
certificeringsnummer van de aannemer moet ingevuld 
worden op een attest en bij de premieaanvraag gevoegd 
worden.

PREMIEBEDRAG

• De premie bedraagt 200 euro per m2 per apertuur- 
oppervlakte van de nieuw geplaatste thermische  
zonnecollectoren. Het premiebedrag is maximaal  
40% van de factuurbedragen voor het thermisch  
zonnecollectorsysteem, exclusief btw met een  
maximum van € 10.000.

• De apertuuroppervlakte is de oppervlakte van de col-
lectoren waarop het zonlicht invalt. Bij buiscollectoren 
is dit bijvoorbeeld de som van alle halve buisoppervlak-
tes. De apertuuroppervlakte wordt bepaald volgens de 
Europese norm NEN-EN1297.

• Voor een gebouw kun je maar 1 keer per 10 jaar een 
premie voor een zonneboiler aanvragen.
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