
 
AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN GEMEENTELIJKE PREMIE  

VOOR DAKISOLATIE, VENTILATIE OF  HOOGPRESTERENDE VERWARMING  
krachtens het gemeentelijk reglement van 16 september 2022 

 
 

GEGEVENS AANVRAGER 
 
NAAM 
................................................................................................................................................................. 
 
VOORNAAM............................................................................................................................................. 
 
ADRES...................................................................................................................................................... 
 
PRIVÉ TEL.............................................................GSM.................................................................. 
 
E-MAIL…………………………………………………………………………………………………………… 
 
BANKREKENINGNUMMER:  
 ................................................................................................................. 
 
 
 
 

VOORWAARDEN VOOR HET TOEKENNEN VAN DE GEMEENTELIJKE PREMIE 
 
 
Om in aanmerking te komen voor de gemeentelijke premie moet de aanvrager: 
 

- Zich ervan vergewissen dat zijn gebouw zich binnen de perimeter van het Duurzaam 
Wijkcontract Zuid bevindt. (Zie bijlagen 1 en 2) 

 
- Zich conformeren naar het geldende Gemeentelijk reglement houdende de toekenning van 

een premie voor dakisolatie, ventilatie of hoogpresterende verwarming in gebouwen binnen 
de perimeter van het Duurzaam Wijkcontract “ZUID”. 
 

- Eerder een aanvraag hebben ingediend voor een “energiepremie” of Renolution-premie en 
hiervan het bewijs van toekenning overleggen. 

 
- Instemmen met een bezoek aan huis om de conformiteit van de werken te controleren. 

 
 

SAMENSTELLING VAN HET AANVRAAGDOSSIER1 
 
Het dossier moet volgende documenten bevatten (zie artikel 5 van het gemeentelijke reglement): 
 
* een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager voor een natuurlijk persoon of de statuten voor 
een rechtspersoon; 

* een kopie van het akkoord van het bestuur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van 
de “energiepremie” of de “Renolution-premies”; 

                                                 
1 NB: de aanvrager geeft toestemming voor het gebruik van de foto’s voor communicatiedoeleinden in het 
kader van het DWC Zuid. 
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* een kopie van het bestek van de aannemer of van zijn offerte met de naam van de aanvrager, het 
adres van het betrokken gebouw en met een gedetailleerde beschrijving van de werken; 

* een kopie van alle facturen, evenals de respectievelijke betalingsbewijzen met de naam van de 
aanvrager, het adres van het betrokken gebouw en met een gedetailleerde beschrijving van de 
uitgevoerde werken; 

* een beknopte beschrijving, in het daartoe op het formulier voorziene kader, van het betrokken 
gebouw (met name de bestemming, de redenen waarom de werken worden uitgevoerd, ...), evenals 
van de uitgevoerde werken (met name het soort van werken, de gebruikte materialen, de ligging van 
het gebouw, ...);  

* twee kleurkopieën voor/na de werkzaamheden voor dakisolatie, ventilatie of hoogpresterende 
verwarming;   

* een kopie van de eigendomstitel of van het zakelijk recht; wanneer de aanvraag voor de 
gemeentelijke premie wordt ingediend door de huurder van het betrokken gebouw, een kopie van de 
huurovereenkomst, evenals het schriftelijke akkoord van de houder van het zakelijke recht op dit 
gebouw;  

* een kopie van de bankkaart van de aanvrager.  

 
 

 
BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN DE UITGEVOERDE WERKEN 
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............................................................................................ 
 
 
 
 
□ Ik verklaar op eer dat de in onderhavig document verstrekte informatie volledig en juist is. 
 
Datum en handtekening 


