BIJLAGE 1 - AANVRAAGFORMULIER ENERGIEPREMIE
subsidiereglement gemeenteraad op 27 november 2017
Dakisolatie / Zoldervloerisolatie / Buitenmuurisolatie / Spouwmuurisolatie /
Vloerisolatie / Kelderplafondisolatie / Hoogrendementsbeglazing

Dit document volledig in BLOKLETTERS invullen, ondertekenen en bezorgen aan de gemeentelijke milieudienst
Gemeente Begijnendijk, Kerkplein 5, 3130 Begijnendijk - milieu@begijnendijk.be - 016/53.66.62

1. Identificatiegegevens aanvrager
Naam:…………………………………………………………..Voornaam: .....................................................
Rijksregisternummer : ………………………………………..
Naam partner:………………………………………………... Voornaam partner .........................................
Rijksregisternummer : ………………………………………..
Postcode……………………………………………………… (deel-)gemeente :……………………………..
Straat………………………………………………………….. Nr:………………….Bus……………………….
Telefoon………………………………………………………. GSM…………………………………………….
E-mail ………………………………………………………………………………………………………………
Bankrekeningnummer (IBAN) : BE .............................................................................................................
BIC-code bankrekening: ............................................................................................................................
Naam rekeninghouder: ..............................................................................................................................
Ik ben (schrappen wat niet past)* huurder / eigenaar / gebruiker / vereniging van mede-eigenaars
* indien de aanvraag gebeurt door een gebruiker of huurder dient dit formulier door de eigenaar voor
akkoord ondertekend te worden. In geval van een vereniging van mede-eigenaars dienen deze
allemaal het formulier te ondertekenen.
2. Adres van de woning waaraan de energiemaatregel werd genomen
Postcode……………………………… (deel-)gemeente :……………………………………………………..
Straat…………………………………………………………………………………. Nr:……… Bus………
Woning minstens 10 jaar oud ? JA / NEE
Bouwjaar : …………………………………….
3. Gegevens spouwmuurisolatie of buitenmuurisolatie langs buitenzijde - steeds geplaatst door
aannemer
(schrappen wat niet past)
Spouwmuurisolatie / buitenmuurisolatie langs buitenzijde ?
Minerale wol / glaswol / EPS / PIR / PUR (schrappen wat niet past)
Bio-ecologisch, welke ? ……………………………………….Andere, welke ? ...…………………………...
Merk …………………………………………… Type……………………………….…………………………..
Oppervlakte ………………………………m²
Aantal lagen………………………………….. Totale dikte ……………………...………………………..cm
λ – waarde** spouwmuurisolatie……………….…………………………W/mK (hoogstens 0,065 W/mK)
Rd-waarde** buitenmuurisolatiebuitenzijde……………………………..m²K/W (minimum 3,3 m²K/W)
**Terug te vinden op de verpakking van het isolatiemateriaal of op het materiaal zelf. Geeft aan hoe
goed het materiaal isoleert (Rd-waarde = warmteweerstand, λ -waarde = warmtegeleidbaarheid)
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4. Gegevens dakisolatie of zoldervloerisolatie
(schrappen wat niet past)
Dakisolatie / zoldervloerisolatie ?
Minerale wol / glaswol / PIR / PUR
Bio-ecologisch, welke ? ……………………………………….Andere, welke ? ……………………………...
Merk ………………………………………………Type…………………………………………………………..
Oppervlakte ……………………………………..m²
Aantal lagen……………………………………..totale dikte ……………………………………………..cm
Rd-waarde° ……………………………m²K/W (minimum 4,5 m²K/W)
° Terug te vinden op de verpakking van het isolatiemateriaal of op het materiaal zelf. Geeft aan hoe
goed het materiaal isoleert (Rd-waarde = warmteweerstand)
Merk en type dampscherm ………………………………………………………………………………………
Merk en type afplaktape ………………………………………………………………………………………….
Toe te voegen: Controle foto’s oordeelkundige aanbrenging en afdichting dampscherm tot te
voegen in bijlage (1 overzichtsfoto en 2 detailfoto’s)
Geplaatst door een aannemer JA / NEE

-

Datum zelfplaatsing ………../……..…./…………..

5. Gegevens vloerisolatie op volle grond of kelderplafond - steeds geplaatst door aannemer
(schrappen wat niet past)
Vloerisolatie op volle grond / kelderplafondisolatie ?
Minerale wol / glaswol / PIR / PUR
Bio-ecologisch, welke? ………………………………………. Andere, welke? …………………………....
Merk ………………………………………………

Type……………………………………………………..

Oppervlakte ……………………………m²
Aantal lagen……………………………………

Totale dikte…………………………………………..cm

Rd-waarde* ……………………………m²K/W (minimum 2 m²K/W)
* Deze waarde vindt u terug op de verpakking van het isolatiemateriaal of op het materiaal zelf en
geeft aan hoe goed het materiaal isoleert (Rd-waarde = warmteweerstand, -waarde - lambdawaarde)

Geplaatst door een aannemer JA / NEE

-

Datum zelfplaatsing ……….../…..……./…………..

6. Gegevens hoogrendementsbeglazing – steeds geplaatst door aannemer
Merk …………………………………………….. Type…………………………….…………………………….
Ug-waarde°° ……………………….…..W/m²K Oppervlakte ……………… (m 2)
°° Ug-waarde = de isolatiewaarde van het glas
(schrappen wat niet past)
Ter vervanging van enkel glas / Ter vervanging van dubbel glas ?
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7. Gegevens aannemer (in te vullen door de aannemer indien van toepassing)
Bedrijf…………………………………………………………. BTW nummer…………………………………..
Ik verklaar hierbij (aanvinken wat van toepassing is)
O Dakisolatie
O Zoldervloerisolatie
O Buitenmuurisolatie
O Spouwmuurisolatie
O Vloerisolatie
O Kelderplafondisolatie
O Hoogrendementsbeglazing
te hebben geplaatst op bovenstaand uitvoeringsadres. De geplaatste isolatie voldoet aan de normen
en eisen zoals vermeld in het subsidiereglement.
Datum plaatsing ………../………../………..

Handtekening + stempel aannemer

8. Handtekening van de aanvrager en/of eigenaar(s)
Aanvinken wat van toepassing is.
O Ik verklaar hierbij dat het aanvraagformulier in eer en geweten is ingevuld.
O Ik verklaar hierbij dat ik zelf de isolatie heb geplaatst op bovenstaand uitvoeringsadres.
O Ik verklaar hierbij dat ik de isolatie heb laten plaatsen op bovenstaand uitvoeringsadres.
O Ik verklaar hierbij dat de geplaatste isolatie voldoet aan de normen en eisen zoals vermeld in

het

subsidiereglement en voeg hierbij :


een kopie van de factuur met vermelding van:
- het plaatsingsadres
- overige relevante gegevens (specificaties in functie van de gebruikte materialen zoals:
merk, type, soort, aantal m², relevante isolatiekenmerken (Rd-waarde, Ug-waarde, dikte,
lambda-waarde, etc.))
- de kostprijs van het materiaal en de plaatsing
- datum van plaatsing



een attest van de aannemer (indien van toepassing)



attest STS71-1 (alleen bij spouwmuurisolatie)



Controle foto’s aanbrenging en afdichting dampscherm (overzichtsfoto + 2 detailfoto’s) (indien
van toepassing)

Datum ………../………../………..

Handtekening aanvrager/eigenaar(s)
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