Contacten
Website

www.eandis.be

Algemeen nummer 

078 35 35 34

Werkdagen van 8 tot 20 uur - zaterdag van 9 tot 13 uur

Klantenkantoren*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1500 Halle, Vanden Eeckhoudtstraat 15
1800 Vilvoorde, Toekomststraat 38
2100 Antwerpen (Deurne), Merksemsesteenweg 233
2018 Antwerpen, Appelmansstraat 12-14
2220 Heist-op-den-Berg, Boudewijnlaan 20
2300 Turnhout, Koningin Elisabethlei 38
2440 Geel, Dokter Van de Perrestraat 218
2500 Lier, Kantstraat 6
2800 Mechelen, Elektriciteitstraat 70
2960 Brecht, Lessiusstraat 18
3012 Leuven (Wilsele), Aarschotsesteenweg 58
8000 Brugge, Scheepsdalelaan 56
8400 Oostende, Hendrik Serruyslaan 66 - 68
8500 Kortrijk, President Kennedypark 12
8630 Veurne, Ieperse Steenweg 1
8800 Roeselare, Meensesteenweg 5
8900 Ieper, Stationsstraat 39
9000 Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 62
9100 Sint-Niklaas, Heistraat 88
9160 Lokeren, Oud-Strijderslaan 3
9320 Aalst (Erembodegem), Industrielaan 2
9500 Geraardsbergen, Kaai 15
9600 Ronse, Zonnestraat 55
9800 Deinze, Gentpoortstraat 20
9900 Eeklo, Molenstraat 135 bus 2

Openingsuren
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

van
van
van
van
van

8.30 tot 12 uur en van 12.30 tot 16 uur.
14 tot 18 uur.
8.30 tot 12 uur.
8.30 tot 12 uur en van 12.30 tot 16 uur.
8.30 tot 12 uur en van 12.30 tot 16 uur.

Ontvang sneller uw geld!

TIP

Vraag online uw energiepremie aan via
www.eandis.be, met ingescande factuur en
documenten en ontvang uw premie
binnen de twee weken!
Surf snel naar
www.eandis.be > Energie besparen > Premies !
Aanvraagformulieren kunt u ook telefonisch bekomen via
ons algemeen nummer 078 35 35 34 of persoonlijk afhalen
in onze klantenkantoren.

Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden vindt u op elk aanvraagformulier. Als u aan alle voorwaarden voldoet, de gevraagde
gegevens hebt ingevuld en alle nodige bijlagen hebt
toegevoegd, bevestigen we u per mail of per brief dat
u de premie via overschrijving op uw bankrekening zult
ontvangen. Indien gevraagde gegevens ontbreken of de
premie niet kan worden uitbetaald, brengen we u schriftelijk
op de hoogte.
De algemene voorwaarden en de aanvraagformulieren voor
de REG-premies 2014 vindt u vanaf 1 januari 2014 op onze
website.

Opgelet!
Premies kunnen in de loop van het jaar wijzigen.
De meest recente aanvraagformulieren vindt u altijd op
www.eandis.be.

* Situatie december 2013. De meest recente versie vindt u op onze website www.eandis.be
Versie1, December 2013 REG_9021040 - v.u.: Luc Desomer, Public affairs en Communicatie Eandis - Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle - Gedrukt op milieuvriendelijk papier

Huishoudelijke
energiepremies

2014

Bouw- of renovatieplannen?
Mik dan op meer energiebesparing.
Ontdek hier welke premies u in 2014
kunt aanvragen.

Premieregeling bestaande woningen*

Premieregeling nieuwbouw
Nieuwbouwers die het beter doen dan het verplichte
energieprestatiepeil (E-peil), hebben recht op een premie.
De premie varieert in functie van de aanvraagdatum van de
stedenbouwkundige vergunning.

Premies isolatie

Dakisolatie of
zoldervloerisolatie

Buitenmuur- of
spouwisolatie
Vloerisolatie

Hoogrendementsbeglazing

Combipremie
buitenmuur- of
spouwisolatie +
hoogrendementsbeglazing

• 6 euro/m² (geen maximum)
of 3 euro/m2 (geen maximum) indien zelf
geplaatst
• Het bedrag wordt verhoogd met
1 euro/m2 vanaf een R-waarde1
hoger dan 4 m2K/W en met
2 euro/m2 vanaf 4,5 m2K/W.
Indien zelf geplaatst, dan geldt de
helft van die bedragen
• Spouwmuurisolatie: 6 euro/m²

Premies verwarming en warm water
Warmtepomp**

(geen maximum)

• Muurisolatie aan de buitenzijde:
15 euro/m² (geen maximum)
• 6 euro/m² (geen maximum)
• Enkel ter vervanging van enkel glas:
12 euro/m² (geen maximum) voor een
U-waarde2 ≤ 1,1 W/m²K
• Ter vervanging van enkel of dubbel
glas: 15 euro/m² (geen maximum) voor
een U-waarde ≤ 0,8 W/m²K

Zonneboiler voor sanitair
warm water (eventueel met
ruimteverwarming)**
Condensatieketel

• Max. 1 700 euro
• 550 euro/
m² zonnecollector
(50 % van factuur, tot
max. 2 750 euro)
• Enkel voor beschermde
afnemers3: 800 euro

** De premie voor zonneboiler of warmtepomp is voor eindfacturen
vanaf 2014 ook van toepassing voor woningen aangesloten op het
elektriciteitsnet uiterlijk op 31/12/2013 (of met bouwaanvraag uiterlijk
op 31/12/2013)

• Muurisolatie: 6 ∼ 15 euro/m²
• HR-beglazing: 48 ∼ 60 euro/m²

Een hogere premie voor wie het minder breed heeft

(max. 2 100 euro)

Beschermde afnemers zijn klanten die het sociaal tarief
voor elektriciteit en aardgas genieten.

3

Voor hen blijft de premie voor condensatieketels in 2014
800 euro. Voor de overige premies voor bestaande
woningen wordt het premiebedrag voor beschermde
afnemers verhoogd met 50 %, het premiebedrag voor
E-peil met 20 %.

* Woning aangesloten op het elektriciteitsnet van Eandis vóór
01/01/2006 (of met bouwaanvraag vóór 01/01/2006 voor wat de
isolatiemaatregelen betreft)

Raadpleeg onze website www.eandis.be
voor meer informatie.

R-waarde?
De R-waarde of warmteweerstand geeft aan hoe goed een bepaald isolatiemateriaal de warmte tegenhoudt. Hoe hoger de R-waarde, hoe beter
het isoleert. De minimale R-waarde van uw dak- of zoldervloerisolatie om
een premie te krijgen is 3,5 m²K/W.

1

U-waarde?
De U-waarde of warmtedoorgangscoëfficiënt van bijvoorbeeld een raam
geeft aan hoeveel warmte verloren gaat tussen binnen en buiten. Hoe lager
de U-waarde, hoe beter het raam de warmte binnenhoudt. De maximale
U-waarde van uw glas om een premie te krijgen is 1,1 W/m²K.

2

E-peil
Premie
Bouwaanvraag vanaf 01/01/2012 tot 31/12/2013
• Voor woningen: 1 400 euro
• Van E50
verhoogd met 40 euro per E-peilpunt < 50
t.e.m.
• Voor appartementen: 600 euro
E41
verhoogd met 20 euro per E-peilpunt < 50
• Voor woningen: 1 800 euro
verhoogd met 50 euro per E-peilpunt < 40
• ≤ E40
• Voor appartementen: 800 euro
verhoogd met 30 euro per E-peilpunt < 40
Bouwaanvraag vanaf 01/01/2014 tot 31/12/2014
• Voor woningen: 1 800 euro
verhoogd met 50 euro per E-peilpunt < 40
• ≤ E40
• Voor appartementen: 800 euro
verhoogd met 30 euro per E-peilpunt < 40
Voor oudere bouwaanvragen en voor een eventuele extra
premie voor zonneboiler, raadpleeg de aanvraagformulieren
op www.eandis.be > Energie besparen > Premies.

Energieprestatiepeil
Het energieprestatiepeil of E-peil, is een maat voor het
energieverbruik van uw woning en de vaste installaties ervan.
Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger uw woning.

