Dakwerken (geen isolatie)
Niveau

Vlaanderen

Naam

Verbeteringspremie

Renovatiepremie,
categorie 2: het dak
Vlaanderen
Inbreng per
categorie min. €
2.500 excl. BTW

Technische voorwaarden

-

Draagstructuur
Dakbedekking
Goten & randaansluitingen
Dak(vlak)ramen

- Afbreken of vervangen
dakstructuur
- Behandelen tegen
huiszwam
- Vernieuwen waterdichte
dakbedekking
- Aanbrengen of vervangen
dakvlakramen, koepels,…
- Afvoer hemelwater

Administratieve voorwaarden
- Factuur max. 1 jaar oud
- Voor eigenaars, huurders &
verhuurders via SVK
- Woning > 30 jaar
- Werken uitgevoerd door aannemer of doehet-zelf

Premiebedrag

Vast premiebedrag:
→

€ 1.250

Opmerking:

Inkomensgrens: (Inkomen 2015)
- Bewoners: € 30.640
- Verhuurders: € 61.270
(verhoging met € 1.600 p.p. ten laste)

Factuurbedrag min. € 2.500 (inclusief
BTW)

-

Inkomen ≤ € 30.640
(+ € 1.600 p.p. ten laste)
→ 30% van het goedgekeurd
factuurbedrag (excl. BTW), met
maximum van € 3.333

Factuur max. 2 jaar oud
Voor bewoners & verhuurders via SVK
Woning > 25 jaar
doe-het-zelf of aannemer

Inkomensgrens bewoners (inkomen 2016):
- Alleenstaande: € 42.890
- Samenwonende: € 61.270
(verhoging met € 3.440 per
inwonende persoon ten laste)
- Aanvrager mag GEEN andere
woning hebben

Inkomen € 30.640- € 61.270
(+ € 3.440 p.p. ten laste)
→ 20% van het goedgekeurd
factuurbedrag (excl. BTW), met
maximum van € 2.500
Totaal premiebedrag max

Gemeente
Lendelede

Aanvullende premie
voor aanpassen,
verbeteren of
renoveren van
woningen

Indien Vlaamse verbeterings-,
aanpassings- of
renovatiepremie definitief
werd toegekend.
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Voorlegging van de stukken waarbij de
premie aan de betrokkene wordt toegekend.
Eenmalig per 10 jaar te verkrijgen

€ 10 000

€ 250 verhoogd met 20% per kind ten
laste

Dakisolatie
Niveau

Naam

Technische voorwaarden

- Plaatsen dakisolatie samen
met dakwerken.
Vlaanderen

Infrax

Gemeente
Lendelede

Verbeteringspremie

Dak-of
zoldervloerisolatie

Aanvullende premie
voor aanpassen,
verbeteren of renoveren
van woningen

(De kostprijs van de
dakwerken moet
overheersen)

Plaatsen dak-of
zoldervloerisolatie, Rd ≥4,5

Indien Vlaamse verbeterings-,
aanpassings- of
renovatiepremie definitief werd
toegekend.
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Administratieve voorwaarden
- Factuur max. 1 jaar oud
- Voor eigenaars, huurders &
verhuurders via SVK
- Woning > 25 jaar
- Werken uitgevoerd door aannemer
of doe-het-zelf
Inkomensgrens: (Inkomen 2015)
- Bewoners: € 30.640
- Verhuurders: € 61.270
(verhoging met € 1.600 p.p. ten
laste)

- Aannemer of doe-het-zelf
- Kopie factuur met vermelding van
soort, merk, dikte, R-waarde, aantal
m², kostprijs

Voorlegging van de stukken waarbij
de premie aan de betrokkene wordt
toegekend.
Eenmalig per 10 jaar te verkrijgen

Premiebedrag

Vast premiebedrag:
→

€ 1.250

Opmerking:
Factuurbedrag min. € 2.500 (inclusief
BTW)

Aannemer plaatst: € 6/m²
Doe-het-zelf plaatsing € 3/m².
Bij beschermde afnemers:
10,5 €/m² of dhz 5,25 €/m²

€ 250 verhoogd met 20% per kind ten
laste

Vloerisolatie
Niveau

Infrax

Naam

Technische voorwaarden

Administratieve voorwaarden

Premiebedrag

Premie vloer-of
kelderisolatie

Plaatsen van vloerisolatie, Rd ≥ 2
m² K/W boven volle grond of
plafond onder een verwarmde
ruimte (kelder)

Factuur met vermelding van soort,
type, merk, dikte, R-waarde, kostprijs,
aantal m²

€ 6/m²
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Beschermde afnemers: € 9/m²

Funderingen, binnen- en buitenmuren
Niveau

Naam

Renovatiepremie,
categorie 1:
structurele
elementen
Vlaanderen
Inbreng facturen
structurele
elementen voor
min. € 2.500 excl.
BTW

Gemeente
Lendelede

Aanvullende premie
voor aanpassen,
verbeteren of
renoveren van
woningen

Technische voorwaarden

- Verbeteren of uitbreiden van
funderingen
- Waterdicht maken van kelders
- Afbraak en wederopbouw van
muren
- Behandeling muren tegen
optrekkend vocht / huiszwam
- Vernieuwen voegwerk
- Aanbrengen van kalkbepleistering
- Aanbrengen van gevelbekleding

Indien Vlaamse verbeterings-,
aanpassings- of renovatiepremie
definitief werd toegekend.
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Administratieve voorwaarden

Premiebedrag

- Factuur max. 2 jaar oud
- Voor bewoners & verhuurders via
SVK
- Woning > 30 jaar
- doe-het-zelf of aannemer
Inkomensgrens bewoners (inkomen
2016):
- Alleenstaande: € 42.890
- Samenwonende: € 61.270
(verhoging met € 3.440 per
inwonende persoon ten laste)
- Aanvrager mag GEEN andere
woning hebben

Inkomen ≤ € 30.640
(+ € 1.600 p.p. ten laste)
→ 30% van het goedgekeurd
factuurbedrag (excl. BTW),
met maximum van € 3.333

Voorlegging van de stukken waarbij de
premie aan de betrokkene wordt
toegekend.
Eenmalig per 10 jaar te verkrijgen

Inkomen € 30.640- € 61.270
(+ € 3.440 p.p. ten laste)
→ 20% van het goedgekeurd
factuurbedrag (excl. BTW),
met maximum van € 2.500
Totaal premiebedrag max.
€ 10.000

€ 250 verhoogd met 20% per
kind ten laste

Vochtbehandeling
Niveau

Vlaanderen

Naam

Verbeteringspremie

Renovatiepremie,
categorie 1:
structurele elementen
Vlaanderen
Inbreng facturen per
categorie min. €
2.500 excl. BTW

Gemeente
Lendelede

Aanvullende premie
voor aanpassen,
verbeteren of
renoveren van
woningen

Technische voorwaarden

Optrekkend vocht in binnenen buitenmuren behandelen
- Muren onderkappen
- Een waterkerende laag
plaatsen
- Injecteren van muren met
waterdichte middelen

Administratieve voorwaarden
- Factuur max. 1 jaar oud
- Voor eigenaars, huurders &
verhuurders via SVK
- Woning > 25 jaar
- Werken uitgevoerd door aannemer of
doe-het-zelf
Inkomensgrens: (Inkomen 2015)
- Bewoners: € 30.640
- Verhuurders: € 61.270
(verhoging met € 1.600 p.p. ten laste)
-

-

Funderingen en muren
Afbraak en wederopbouw
Behandelen muren
Vernieuwen voegwerk
Gevelbekleding/bepleistering

Indien Vlaamse verbeterings-,
aanpassings- of
renovatiepremie definitief werd
toegekend.
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Factuur max. 2 jaar oud
Voor bewoners & verhuurders via SVK
Woning > 30 jaar
doe-het-zelf of aannemer

Inkomensgrens bewoners (inkomen
2016):
- Alleenstaande: € 42.890
- Samenwonende: € 61.270
(verhoging met € 3.440 per
inwonende persoon ten laste)
- Aanvrager mag GEEN andere
woning hebben

Voorlegging van de stukken waarbij de
premie aan de betrokkene wordt
toegekend.
Eenmalig per 10 jaar te verkrijgen

Premiebedrag

Vast premiebedrag:
→ € 750
Opmerking:
Factuurbedrag min. € 1.500 (inclusief
BTW)

Inkomen ≤ € 30.640
(+ € 1.600 p.p. ten laste)
→ 30% van het goedgekeurd
factuurbedrag (excl. BTW),
met maximum van € 3.333
per categorie
Inkomen € 30.640- € 61.270
(+ € 3.440 p.p. ten laste)
→ 20% van het goedgekeurd
factuurbedrag (excl. BTW), met
maximum van € 2.500 per categorie
Totaal premiebedrag max. € 10.000

€ 250 verhoogd met 20% per kind ten
laste

Muurisolatie
Niveau

Vlaanderen

Naam

Verbeteringspremie

Technische voorwaarden

- Aanbrengen van gevelisolatie
(in combinatie met
gevelwerken)

Administratieve voorwaarden

- Factuur max. 1 jaar oud
- Voor eigenaars, huurders &
verhuurders via SVK
- Woning > 25 jaar
- Werken uitgevoerd door aannemer
of doe-het-zelf
Inkomensgrens: (Inkomen 2015)
- Bewoners: € 30.640
- Verhuurders: € 61.270
(verhoging met € 1.600 p.p. ten
laste)

Infrax

Gemeente
Lendelede

Muurisolatie

Aanvullende premie
voor aanpassen,
verbeteren of
renoveren van
woningen

- Na-isolatie spouwmuren,
spouw min. 50 mm, volledig
opgevuld, lambda max. 0,065
W/m²K met STS attest
- Na-isolatie via buitenzijde,
Rd ≥ 3 m²K/W door aannemer
met STS attest
- Na-isolatie via binnenzijde, Rd
minstens 2 m²K/W (plaatsing
begeleid door architect en/of
aannemer met certificaat)

- Door aannemer
- Kopie factuur met vermelding van
soort, merk, dikte, R-waarde,
aantal m², kostprijs

Indien Vlaamse verbeterings-,
aanpassings- of renovatiepremie
definitief werd toegekend.

Voorlegging van de stukken waarbij
de premie aan de betrokkene wordt
toegekend.
Eenmalig per 10 jaar te verkrijgen
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Premiebedrag

Vast premiebedrag:

→

€ 1.500

Opmerking:
Factuurbedrag min. € 3.000 (inclusief
BTW)

Spouwmuurisolatie → € 5/m²
Muurisolatie buitenzijde of
binnenzijde → € 15/m²
Beschermde afnemers: + 50%

€ 250 verhoogd met 20% per kind
ten laste

Hoogrendementsbeglazing
Niveau

Vlaanderen

Naam

Technische voorwaarden

Administratieve voorwaarden

Verbeteringspremie

- Enkel in combinatie met
schrijnwerk
- Vervanging bestaande ramen,
buitendeuren en rolluiken
Opmerking:
- Rolluiken enkel samen met
ramen
- Geen automatisatie rolluiken
- Geen plaatsen/vervangen
veranda

- Factuur max. 1 jaar oud
- Voor eigenaars, huurders &
verhuurders via SVK
- Woning > 25 jaar
- Werken uitgevoerd door aannemer of
doe-het-zelf
Inkomensgrens: (Inkomen 2015)
- Bewoners: € 30.640
- Verhuurders: € 61.270
(verhoging met € 1.600 p.p. ten laste)

- Vervangen van ramen en
buitendeuren met
hoogrendementsbeglazing
(isolatiewaarde van het glas is
max. 1.1 W/m²K)
- Bewijs dat er geventileerd wordt
met een ventilatiesysteem of via
ventilatierooster in de ramen,
indien het schrijnwerk wordt
geplaatst vanaf 1/7/2016

- Factuur max. 2 jaar oud
- Voor bewoners & verhuurders via SVK
- Woning > 30 jaar
- doe-het-zelf of aannemer
Inkomensgrens bewoners (inkomen
2016):
- Alleenstaande: € 42.890
- Samenwonende: € 61.270
(verhoging met € 3.440 per
inwonende persoon ten laste)
- Aanvrager mag GEEN andere
woning hebben

Renovatiepremie,
categorie 3:
buitenschrijnwerk
Vlaanderen
Inbreng facturen per
categorie min. €
2.500 excl. BTW

Infrax

Gemeente
Lendelede

Premie HR glas

Aanvullende premie
voor aanpassen,
verbeteren of renoveren
van woningen

- Vervanging enkel glas:
Ug ≤ 1,1 W/m²K
Opmerking:
- Geen veranda’s
Indien Vlaamse verbeterings-,
aanpassings- of
renovatiepremie definitief
werd toegekend.
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- Kopie factuur met vermelding van
merk, type, aantal m², U-waarde

Voorlegging van de stukken waarbij de
premie aan de betrokkene wordt
toegekend.
Eenmalig per 10 jaar te verkrijgen

Premiebedrag

Vast premiebedrag:
→ € 1.250
Opmerking:
Factuurbedrag min. € 2.500 (inclusief
BTW)

Inkomen ≤ € 30.640
(+ € 1.600 p.p. ten laste)
→ 30% van het goedgekeurd
factuurbedrag (excl. BTW),
met maximum van € 3.333
Inkomen € 30.640-€ 61.270
(+ € 3.440 p.p. ten laste)
→ 20% van het goedgekeurd
factuurbedrag (excl. BTW),
met maximum van € 2.500
Totaal premiebedrag max € 10.000

Ug ≤ 1,1 W/m²K: €10/m²
Bij beschermde afnemers: €56/m² max
40% van de factuur

€ 250 verhoogd met 20% per kind ten
laste

Sanitaire installaties
Niveau

Vlaanderen

Naam

Verbeteringspremie

Renovatiepremie,
categorie 4:
technische
installaties
Vlaanderen

Gemeente
Lendelede

Inbreng facturen
technische
installaties voor min.
€ 2.500 en max.
€ 3.750 (excl. BTW)

Premie voor
installatie van veilig
(water)verwarmingstoestel

Technische voorwaarden

Administratieve voorwaarden

- Badkamer of toilet plaatsen
of vernieuwen
- Alle kosten voor leidingen en
toebehoren voor watertoevoer
- Productie van warm water
- Afwerking van de vloeren,
muren en plafond in badkamer
en toilet

- Factuur max. 1 jaar oud
- Voor eigenaars, huurders &
verhuurders via SVK
- Woning > 25 jaar
- Werken uitgevoerd door
aannemer of doe-het-zelf
Inkomensgrens: (Inkomen 2015)
- Bewoners: € 30.640
- Verhuurders: € 61.270
(verhoging met € 1.600 p.p. ten laste)

- Vernieuwen van badkamer
- Installeren van een nieuwe
badkamer als er voordien
geen was
- Vernieuwen of installeren van
toilet
- Vernieuwen of aanbrengen
van leidingen voor
watertoevoer en – afvoer
- Leidingen en toestellen voor
de productie van sanitair
warm water

- Factuur max. 2 jaar oud
- Voor bewoners & verhuurders via SVK
- Woning > 30 jaar
- doe-het-zelf of aannemer
Inkomensgrens bewoners (inkomen
2016):
- Alleenstaande: € 42.890
- Samenwonende: € 61.270
(verhoging met € 3.440 per
inwonende persoon ten laste)
- Aanvrager mag GEEN andere
woning hebben

- Installatie van een (de)centraal
gesloten (type C)
verbrandingstoestel voor sanitair
warm water
- Installatie van een warmtepomp
of warmtepompboiler

- Factuur max. 1 jaar oud
- Voor bewoners en verhuurders
- Woning > 20 jaar
- KI =< 1000 euro
Inkomensgrens bewoners (inkomen
2015):
Alleenstaande: € 23.500/ samenwonende
€ 35.000 (+ € 2.000 p.p. ten laste)
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Premiebedrag

Vast premiebedrag:
→ € 750
Opmerking:
Factuurbedrag min. € 1.500
(inclusief BTW)

Inkomen ≤ € 30.640
(+ € 1.600 p.p. ten laste)
→ 30% van het goedgekeurd
factuurbedrag (excl. BTW),
met maximum van € 3.333
Inkomen € 30.640- € 61.270
(+ € 3.440 p.p. ten laste)
→ 20% van het goedgekeurd
factuurbedrag (excl. BTW),
met maximum van € 2.500
Totaal premiebedrag max. € 10.000

50% van de factuur met een
maximum van 350 euro
Conformiteitsattest van de
installateur / keuringsattest van een
erkend keuringsorganisme nodig.

Gemeente
Lendelede

Aanvullende premie voor
het renoveren, aanpassen
of verbeteren van woningen

Indien Vlaamse verbeterings-,
aanpassings- of renovatiepremie
definitief werd toegekend.

Voorlegging van de stukken waarbij de
premie aan de betrokkene wordt toegekend.

€ 250 verhoogd met 20% per
kind ten laste. Eenmalig per 10
jaar te verkrijgen.

Zonneboiler
Niveau

Technische voorwaarden

Administratieve voorwaarden

Verbeteringspremie

De productie van warm water

- Factuur max. 1 jaar oud
- Voor eigenaars, huurders &
verhuurders via SVK
- Woning > 25 jaar
- Werken uitgevoerd door
aannemer of doe-het-zelf
Inkomensgrens: (Inkomen 2015):
- Bewoners: € 30.640
- Verhuurders: € 61.270
(verhoging met € 1.600 p.p. ten laste)

Infrax

Premie zonneboiler

Nieuw geplaatste
zonnecollectoren

Kopie factuur met detail vermelding
kenmerken

€ 550/m² zonnecollector (max.
bedrag is € 2750 per woning en max
40% van de factuur)
Beschermde afnemers: + 20%

Gemeente
Lendelede

Aanvullende premie
voor het renoveren,
aanpassen of
verbeteren van
woningen

Indien Vlaamse verbeterings-,
aanpassings- of
renovatiepremie definitief werd
toegekend.

Voorlegging van de stukken waarbij de
premie aan de betrokkene wordt toegekend.

€ 250 verhoogd met 20% per kind
ten laste. Eenmalig per 10 jaar te
verkrijgen.

Premie voor installatie
van veilig (water-)
verwarmingstoestel

- Installatie van een
zonneboiler (met
naverwarming via een
elektrische weerstand of
gesloten (type C)
verbrandingstoestel voor
sanitair warm water

- Factuur max. 1 jaar oud
- Voor bewoners en verhuurders
- Woning > 20 jaar
- KI =< 1000 euro
Inkomensgrens bewoners (inkomen 2015):
Alleenstaande: € 23.500/ samenwonende
€ 35.000 (+ € 2.000 p.p. ten laste)

50% van de factuur met een
maximum van 350 euro

Vlaanderen

Gemeente
Lendelede

Naam
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Premiebedrag

Vast premiebedrag:
→ € 750
Opmerking:
Factuurbedrag min. € 1.500
(inclusief BTW)

Centrale verwarming / Condensatieketel
Niveau

Vlaanderen

Naam

Verbeteringspremie

Renovatiepremie,
categorie 4: technische
installaties

Vlaanderen

Inbreng facturen
technische installaties
voor min. € 2.500 en
max.
€ 7.500 (excl. BTW)

Premie individuele
condensatieketel
Infrax
ENKEL BESCHERMDE
AFNEMERS

Gemeente
Lendelede

Aanvullende premie voor
aanpassen, verbeteren
of renoveren van
woningen

Technische voorwaarden

Administratieve voorwaarden

- Vervangen bestaande
centrale verwarmingsketel door
condenserend
verwarmingstoestel
- Plaatsing CO- of rookmelders
- Plaatsen of vervangen van
volledige CV-installatie

- Factuur max. 1 jaar oud
- Voor eigenaars, huurders &
verhuurders via SVK
- Woning > 25 jaar
- Werken uitgevoerd door
aannemer of doe-het-zelf
Inkomensgrens: (Inkomen 2015)
- Bewoners: € 30.640
- Verhuurders: € 61.270
(verhoging met € 1.600 p.p. ten laste)

- Plaatsen van een nieuwe
verwarmingsketel (energielabel
A of B) op gas, mazout of pellets
en bijhorend
- Aanbrengen of vervangen van
onderdelen van de centrale
verwarmingsinstallatie

Vervanging van een oude CVketel door condensatieketel
op aardgas, propaan of stookolie

Indien Vlaamse verbeterings-,
aanpassings- of renovatiepremie
definitief werd toegekend.
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- Factuur max. 2 jaar oud
- Voor bewoners & verhuurders via SVK
- Woning > 30 jaar
- doe-het-zelf of aannemer
Inkomensgrens bewoners (inkomen 2016):
- Alleenstaande: € 42.890
- Samenwonende: € 61.270
(verhoging met € 3.440 per
inwonende persoon ten laste)
- Aanvrager mag GEEN andere
woning hebben

Factuur met vermelding van merk, type,
kostprijs

Voorlegging van de stukken waarbij de
premie aan de betrokkene wordt
toegekend.

Premiebedrag

Vast premiebedrag:
Enkel Ketel: € 250
(factuur > € 500 incl. BTW)
Centrale verwarming: € 1.000
(factuur > € 2.000 incl. BTW)

Inkomen ≤ € 30.640
(+ € 1.600 p.p. ten laste)
→ 30% van het goedgekeurd
factuurbedrag (excl. BTW),
met maximum van € 3.333
Inkomen € 30.640- € 61.270
(+ € 3.440 p.p. ten laste)
→ 20% van het goedgekeurd
factuurbedrag (excl. BTW),
met maximum van € 2.500
Totaal premiebedrag max € 10.000
€ 1800 per condensatieketel, max
40% van de factuur
ENKEL VOOR BESCHERMDE
AFNEMERS

€ 250 verhoogd met 20% per kind
ten laste.
Eenmalig per 10 jaar te verkrijgen

Gemeente
Lendelede

Premie voor
installatie van veilig
(water)verwarmingstoestel

- Installatie van een centraal
gesloten (type C) verbrandingstoestel voor warming en/of
sanitair warm water
- Installatie van een warmtepomp
of warmtepompboiler
Keuring door erkend
keuringsorganisme voor centrale
verwarmingstoestellen nodig

Decentraal stooktoestel
Gemeente
Lendelede

Premie voor
installatie van veilig
(water)verwarmingstoestel

- Factuur max. 1 jaar oud
- Voor bewoners en verhuurders
- Woning > 20 jaar
- KI =< 1000 euro
Inkomensgrens bewoners (inkomen 2015):
Alleenstaande: € 23.500/ samenwonende
€ 35.000 (+ € 2.000 p.p. ten laste)

50% van de factuur met een
maximum van 350 euro

(vb gaskachel, mazoutkachel, pelletkachel, elektrische boiler…)

Installatie van een decentraal
gesloten (type C) verbrandingstoestel voor warming of sanitair
warm water
Conformiteitsattest van de
aannemer nodig

- Factuur max. 1 jaar oud
- Voor bewoners en verhuurders
- Woning > 20 jaar
- KI =< 1000 euro
Inkomensgrens bewoners (inkomen 2015):
Alleenstaande: € 23.500/ samenwonende
€ 35.000 (+ € 2.000 p.p. ten laste)

50% van de factuur met een
maximum van 350 euro

Warmtepomp
Niveau

Infrax

Naam

Premie warmtepomp

Technische voorwaarden

Nieuw geplaatste
warmtepomp
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Administratieve voorwaarden

Premiebedrag

Vanaf 01/07/2017: aannemer
beschikt over certificaat van
bekwaamheid

geothermisch 4000€
lucht-water 1500€
hybride lucht-water 800 €
lucht-lucht 300 €
-Telkens max 40% van de factuur
-Verdubbeling van de premie mogelijk indien de
pomp geplaatst wordt ter vervanging van elektrische
verwarming via exclusieve nachtteller of in een
gebied waar geen aardgasnet ligt

Elektrische installatie
Niveau

Vlaanderen

Naam

Verbeteringspremie

Technische voorwaarden

- De woning in stroom en
telecommunicatie voorzien
- Incl. aansluitingskosten en
plaatsing
Keuringsattest van een erkend
keuringsorgaan nodig

Renovatiepremie, categorie
4: technische installaties
Vlaanderen
Inbreng facturen technische
installaties voor min. € 2.500
en max. € 3750 (excl. BTW)

Gemeente
Lendelede

Gemeente
Lendelede

Aanvullende premie voor het
renoveren, aanpassen of
verbeteren van woningen

Premie voor de verbetering
van de elektrische installatie

- Vernieuwen van elektrische
huisinstallatie
- Aanbrengen van elementen
voor de verdeling van
stroom en telecommunicatie
in de woning.
Keuringsattest van een erkend
keuringsorgaan nodig

Indien Vlaamse verbeterings-,
aanpassings- of
renovatiepremie definitief werd
toegekend.

De woning voorzien van stroom
en/of telecommunicatie
Keuringsattest van een erkend
keuringsorgaan nodig

Premiefiches Gemeente Lendelede – editie januari 2018

Administratieve voorwaarden
- Factuur max. 1 jaar oud
- Voor eigenaars, huurders &
verhuurders via SVK
- Woning > 25 jaar
- Werken uitgevoerd door aannemer of doehet-zelf
Inkomensgrens: (Inkomen 2015)
- Bewoners: € 30.640 / verhuurders:
€ 61.270 (verhoging met € 1.600 p.p. ten
laste)

-

Factuur max. 2 jaar oud
Voor bewoners & verhuurders via SVK
Woning > 30 jaar
doe-het-zelf of aannemer

Inkomensgrens bewoners (inkomen 2016):
- Alleenstaande: € 42.890
- Samenwonende: € 61.270
(verhoging met € 3.440 per
inwonende persoon ten laste)
- Aanvrager mag GEEN andere woning hebben

Premiebedrag

Vast premiebedrag:
→ € 750
Opmerking:
Factuurbedrag min. € 1.500
(inclusief BTW)

Inkomen ≤ € 30.640
(+ € 1.600 p.p. ten laste)
→ 30% van het goedgekeurd
factuurbedrag (excl. BTW),
met maximum van € 3.333
Inkomen € 30.640- € 61.270
(+ € 3.440 p.p. ten laste)
→ 20% van het goedgekeurd
factuurbedrag (excl. BTW),
met maximum van € 2.500
Totaal premiebedrag max. €
10.000

Voorlegging van de stukken waarbij de
premie aan de betrokkene wordt toegekend.

€ 250 verhoogd met 20% per
kind ten laste. Eenmalig per 10
jaar te verkrijgen.

- Factuur max. 1 jaar oud
- Voor bewoners en verhuurders
- Woning > 20 jaar
- KI =< 1000 euro
Inkomensgrens bewoners (inkomen 2015):
Alleenstaande € 23.500 / samenwonende
€ 35.000 (+ € 2.000 p.p. ten laste)

50% van de factuur met een
maximum van 150 euro

Aanpassingen voor 65+
Niveau

Naam

Technische voorwaarden
-

Vlaanderen

Aanpassingspremie voor technische
installaties en hulpmiddelen

-

-

-

Vlaanderen

Aanpassingspremie voor
verbouwingswerken die de woning veilig
en beter toegankelijk maken

-

-
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Het aanpassen van de badkamer
Plaatsen van een aangepast
toilet
Installatie van traplift of
rolstoelplateau
Installatie van vaste elektromechanische hulpmiddelen om
zich te verplaatsen
Aanbrengen van handgrepen in
sanitaire ruimtes
Automatiseren van bestaande
toegangsdeur, garagepoort of
rolluiken

Installatie hellende vlakken,
verbrede toegangsdeur en
wegwerken drempels
Verbreden gang en
deuropeningen en vergroten
bestaande ruimtes
Verhogen of verlagen van
vloeren om niveauverschil weg
te werken
Plaatsen van veilige trap
Een wooneenheid maken waar
de 65+er zelfstandig kan wonen

Administratieve voorwaarden

-

Factuur max. 1 jaar oud
Factuurbedrag minstens €1.200
incl BTW
Aanvrager of inwonend gezinslid
65+

Inkomensgrens: (inkomen 2015)
Per huishouden: €30.640 (verhoging
met €1.600 per persoon ten laste)

-

Factuur max. 1 jaar oud
Factuurbedrag minstens €1.200
incl BTW
Aanvrager of inwonend gezinslid
65+

Inkomensgrens: (inkomen 2015)
Per huishouden: €30.640 (verhoging
met €1.600 per persoon ten laste)

Premiebedrag

Premie 50% van de
investering, min. €
600 en max. € 1.250
per aanvraag.

Premie 50% van de
investering, min. €
600 en max. € 1.250
per aanvraag.

Hogere isolatiepremies voor verhuurders
Niveau
Infrax
en vzw
Effect

Naam

Technische voorwaarden

Administratieve voorwaarden
-

dakisolatie

Plaatsen dak-of
zoldervloerisolatie, Rd ≥4,5

-

Infrax
en vzw
Effect

spouwmuurisolatie

Infrax
en vzw
Effect

Beglazing

Na-isolatie spouwmuren,
spouw min. 50 mm, volledig
opgevuld, lambda waarde
max. 0,065 W/m²K
met STS attest

Ug max 1,1W/m²K

-

Contacteer vzw Effect:
Nancy Versavele
Damastweversstraat 1
8500 Kortrijk
056/282773, nancy.versavele@vzweffect.be
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Aanvraag op voorhand goedgekeurd door vzw
Effect!
Je verhuurt een woning aan een kwetsbare
huurder;
Die een basishuur betaalt onder
de € 500 per maand
OF
Met een laag inkomen (verhoogde
tegemoetkoming ziekenfonds)
OF
Met statuut beschermd afnemer (recht op
sociaal tarief voor gas en elektriciteit)
OF
Met een actieve budgetmeter
OF
Die in begeleiding is bij OCMW of CAW
OF
Die een woning huurt bij een SVK, OCMW of
gemeente
Niet cumuleerbaar met de gewone premies van
Infrax voor dak, spouwmuur en beglazing

Premiebedrag

20 euro/m²

12 euro/m²

85 euro/m²

BENO-pass
Niveau

Infrax

Naam

BENOpass

Technische voorwaarden

Combinatie van;
- dakisolatie minimum 30 m²
- spouw-, binnen of buitenmuurisolatie
minimum 30 m²
- vloerisolatie
minimum 30m²
- hoogrendementsbeglazing minimum
5m²
- zonneboiler
- warmtepomp
- ventilatiesysteem
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Administratieve voorwaarden

Bij de eerste energiezuinige
verbouwing die je uitvoert, activeert
Infrax automatisch de BENO-pass
van je huis. Voer je minimaal 3
energiebesparende maatregelen uit
binnen de vijf jaar?
Dan kan je rekenen op een extra
bonus bovenop de reeds verkregen
individuele Infrax premies.
Voor eindfacturen vanaf 01/01/2017

Premiebedrag

Huis

Appartement

Vanaf 3
investeringen

1.250 euro

625 euro

Vanaf 4
investeringen

+ 500 euro

+250 euro

Vanaf 5
investeringen
en opmaak
EPC attest

+1.000 euro

+500 euro

Vanaf 6
investeringen

+1.000 euro

+500 euro

Vanaf 7
investeringen

+1.000 euro

+500 euro

Vlaamse energielening
Lenen aan

0%

Doelgroep
Personen met verhoogde
tegemoetkoming bij
ziekenfonds
Beschermde afnemers
voor gas en elektriciteit
Inkomen van het
huishouden lager dan
€30.640 per jaar
Personen in
schuldbemiddeling
Personen in begeleiding
bij OCMW
Eigenaars die verhuren
via SVK

Aan te vragen tot

Bedrag

Maximale looptijd

10 jaar

Minimum 1.250 euro,
maximum 15.000 euro

1%

Niet-commerciële instellingen
en coöperatieve
vennootschappen

31/12/2019

10 jaar

2%

particulieren

31/12/2018

8 jaar
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-

Geen einddatum

Let op, geld lenen kost ook geld!

Soort werkzaamheden

-

Dak- of zoldervloerisolatie
Hoogrendementsbeglazing, deuren en –poorten
Muurisolatie
Vloerisolatie
Luchtdichting en blowerdoortest
Energiezuinig ventilatiesysteem
Zuinige verwarmingsinstallatie
Fotovoltaïsche zonnepanelen
Zonneboiler
Re-lighting of re-lamping
Energiezuinige huishoudtoestellen
(enkel voor 0%)
Energie-audit
Eniergieopslagtechnieken en beheersystemen

HUISVESTINGSPREMIES GEMEENTE LENDELEDE
PREMIE VOOR EEN GESCHEIDEN AFVOER
1.

Wat
Deze premie wordt toegekend voor de aanleg van een gescheiden afvoer van afvalwater en
hemelwater en niet-verontreinigd hemelwater voor bestaande, particuliere woningen. Opgelet,
nieuwbouw komt niet in aanmerking omdat bij de bouw van een nieuwe woning een gescheiden
riolering verplicht is.

2.

Voorwaarde
Eerst premie van Infrax ontvangen hebben.

3.

Hoeveel bedraagt de premie?
50% van de bewezen kosten boven de € 800, met een maximum van € 400

PREMIE VOOR INBRAAKPREVENTIE
1.

Voorwaarden
- Er kan slechts 1 maal per woning of kleinhandelspand een premie worden toegekend.
- De genomen maatregelen moeten bijdragen tot de beveiliging van de gehele woning of het
gehele kleinhandelspand. Dit houdt in dat ondermeer alle gevelopeningen die direct toegang
geven tot de woning of kleinhandelspand in dezelfde mate moeten beveiligd worden.
- De maatregelen die wel in aanmerking komen, moeten gericht zijn op de algehele verbetering
van de organisatorische en fysische beveiliging van een woning of kleinhandelspand.
- De premie wordt niet toegekend voor de installatie van alarmsystemen en voor de installatie
van camerabeveiliging. Evenmin komen in aanmerking alle ingrepen aan onbewoonde
gebouwen of niet gebruikte kleinhandelspanden, alsook de gedeelten van de gebouwen die niet
direct verbonden zijn met bewoonde of als handelspand gebruikte gedeeltes.
- Voorafgaand aan de aankoop en installatie van bijkomende beveiligingsmaatregelen kan gratis
advies gevraagd worden aan de technopreventie adviseur van de politiezone VLAS. Dit advies
moet verplicht gegeven worden aan ieder die hierom verzoekt. Het advies beperkt zich tot
aanbevelingen over de te nemen maatregelen die in aanmerking komen voor de premie.

2.

Hoeveel bedraagt de premie?
50% van de aankoop en/of installatiekosten met een maximum van € 250 per woning of
kleinhandelspand.

PREMIE VOOR VERHARDINGSWERKEN AAN PRIVATE
TOEGANGSWEGEN
1. Wat
De eigenaars, huurders of gebruikers die de private toegangsweg naar hun woning of hoeve
verharden mits zij de gemeente Lendelede bewonen op 1 januari van het jaar waarin de aanvraag
wordt ingediend, kunnen hiervoor een premie ontvangen. Hiervoor moeten zij ingeschreven zijn in
het bevolkingsregister van de gemeente.
2.

Voorwaarden
De toegangsweg moet min, 30 meter lang zijn en er wordt max. 2,5 meter breedte
betoelaagd.
De werken dienen uitgevoerd te worden door een private aannemer vanaf de grens van de
openbare weg tot aan de woning of landbouwbedrijf op kosten van de betrokken eigenaars,
huurders of gebruikers.

3.

Hoeveel bedraagt de premie?
Voor bitumineuze rijwegverharding (min. 5 cm dikte), beton, betonklinkers, kasseien,
grasdallen verharding: een toelage voor de gedane kosten met een maximum van € 3,75 per
vierkante meter. Deze premie is beperkt tot maximum € 3.750 en kan om de 10 jaar
aangevraagd worden. De door de gemeente toegestane premie zal berekend worden op
voorlegging van de facturen van de uitgevoerde werken.
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-

Voor steenslag, dolomiet, af gefreesde asfalt, of ander gelijkaardig materiaal (min. 200
kg/lopende meter): een toelage voor de aankoopprijs met een maximum van € 1,85 per
vierkante meter. Deze premie is beperkt tot maximum € 1.800 en kan elk kalenderjaar
aangevraagd worden. De kosten voor het openspreiden van het materiaal komen niet in
aanmerking voor betoelaging. De door de gemeente toegestane premie zal berekend worden
op voorlegging van de aankoopfacturen van de materialen.

AANVULLENDE PREMIE
RENOVEREN WONING

VOOR

AANPASSEN,

VERBETEREN

OF

1.

Wat
Alle personen die een woning gelegen, op het grondgebied van de gemeente Lendelede,
aanpassen, verbeteren of renoveren en hiervoor de Vlaamse renovatie-, verbeterings- of
aanpassingspremie ontvangen hebben, kunnen aanspraak maken op een eenmalige aanvullende
premie van de gemeente.

2.

Voorwaarden
Er dient enkel een bewijs voorgelegd te worden dat een van bovenstaande Vlaamse premies
definitief werd toegekend.

3.

Hoeveel bedraagt de premie?
De aanvullende premie bedraagt € 250. Deze premie wordt verhoogd met 20% per kind ten laste.
Mindervalide kinderen die recht hebben op verhoogde kinderbijslag mogen dubbel aangerekend
worden.

SUBSIDIE VOOR DE AANKOOP VAN CO- EN/OF ROOKMELDERS
1.

Wat
Deze premie wordt toegekend aan wie rook en/of CO-melders aankoopt en installeert in zijn
woning om tijdig te worden verwittigd bij brand en/of CO-vergiftiging. De premie kan aangevraagd
worden door inwoners (eigenaars of huurders) of door verhuurders die een woning op het
grondgebied van Lendelede verhuren. Rechtspersonen komen niet in aanmerking.

2.

Voorwaarden
De rookmelder:
−
moet CE gemarkeerd zijn en voldoen aan de norm NBN EN 14604
−
betreft een optische rookmelder
−
is voorzien van een niet-vervangbare batterij met een levensduur van 10 jaar
−
is voorzien van een testknop
De CO-melder moet CE gemarkeerd zijn en voldoen aan de norm NBN EN 50291.

3.

Hoeveel bedraagt de premie?
De premie bedraagt maximaal 20,00 euro per geïnstalleerde rook- en/of CO-melder. De premie
kan niet hoger zijn dan het bedrag op het aankoopbewijs. De premie kan voor maximaal 3
rook-en/of CO-melders worden aangevraagd.

4.

Opmerking:
Wie tot de kwetsbare doelgroep behoort, kan via het sociaal thuis een gratis energiescan
aanvragen. Tijdens een huisbezoek ontvangt u allerhande tips om het energieverbruik in uw
woning te verminderen èn wordt uw woning gratis voorzien van de nodige rookmelders.
De gratis energiescan kan aangevraagd worden bij de woonwinkel in het sociaal thuis.
Elk gezin dat tot een van onderstaande doelgroepen behoort, kan de gratis energiescan
aanvragen:
−
een ‘beschermde afnemer’ (recht hebben op de sociale maximumprijzen voor gas en
elektriciteit)
−
een afnemer voor wie een verzoek tot afsluiting van elektriciteit en/of aardgas bij de Lokale
Adviescommissie (LAC) werd ingediend;
−
een afnemer met een actieve budgetmeter voor elektriciteit of aardgas;
−
verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds krijgen;
−
in begeleiding zijn bij het OCMW of CAW wegens betalingsmoeilijkheden;
−
toegelaten zijn tot een (collectieve) schuldenregeling;
−
huurders met een geregistreerde huurovereenkomst van minstens 1 jaar met een
basishuurprijs van maximaal 500 euro.
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HUISVESTINGSPREMIES GEMEENTE LENDELEDE
PREMIE VOOR DE INSTALLATIE VAN VEILIGE (WATER)VERWARMINGSTOESTELLEN EN VOOR DE VERBETERING VAN DE
ELEKTRISCHE INSTALLATIE
1.

Wat
Deze premie wordt toegekend aan de mensen die een veilig (water)verwarmingstoestel installeren
in hun woning of werken uitvoeren om de elektrische installatie te verbeteren. De premie kan
worden aangevraagd door eigenaars-bewoners of eigenaars-verhuurders voor zowel
eengezinswoningen als meergezinswoningen. Rechtspersonen komen niet in aanmerking.

2.

Welke werken?
Installatie van een veilig (water)verwarmingstoestel:
−
Installatie van een centraal gesloten (= type C) verbrandingstoestel voor verwarming of
sanitair warm water.
−
Installatie van een decentraal gesloten (= type C) verbrandingstoestel voor verwarming of
sanitair warm water.
−
Installatie van een warmtepomp (niet geschikt voor actieve koeling) voor verwarming of
sanitair warm water.
−
Installatie van een warmtepompboiler of zonneboiler met naverwarming via een elektrische
weerstand of gesloten (=type C) verbrandingstoestel voor sanitair warm water.
Verbetering van de elektrische installatie: de woning voorzien van stroom en/of telecommunicatie.

3.

Voorwaarden
−
De woning is een bestaande woning met bouwdatum ouder dan 20 jaar.
−
Het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen mag niet meer dan 1000 euro bedragen.
−
De werken worden uitgevoerd door een erkende aannemer.
−
Eigenaar-verhuurders engageren zich om de woning voor een periode van minstens 3 jaar
te verhuren en de huurprijs tijdens die periode niet te laten stijgen (jaarlijkse indexering is
wel toegestaan). Na uitvoering van de werken moet een conformiteitsattest worden
voorgelegd, waaruit blijkt dat de woning voldoet aan de normen van de Vlaamse
Wooncode.
−
Eigenaar-bewoners hebben een inkomen van maximaal:
o
30.000euro voor een alleenstaande zonder personen ten laste
o
35.000euro voor een alleenstaande gehandicapte
o
40.000eurovoor samenwonenden, vermeerderd met 2.000 euro per persoon ten
laste.
Het gezamenlijk netto belastbaar inkomen van 3 jaar voor de aanvraagdatum is hiervoor
bepalend.
−
Indien er een centraal stooktoestel (vb centrale verwarmingsketel op gas, mazout…) wordt
geïnstalleerd, moet dit door een erkend keuringsorganisme worden goedgekeurd.
−
Indien er een decentraal stooktoestel (vb gas- of mazoutkachel) wordt geïnstalleerd, moet
de conformiteit door de aannemer worden aangetoond (document van de aannemer).
−
Indien er werken worden uitgevoerd aan de elektrische installatie, moet de elektrische
installatie door een erkend keuringsorganisme worden goedgekeurd.

4.

Hoeveel bedraagt de premie?
De premie bedraagt maximaal 20% van de aanvaarde kostprijs met een maximum van 700 euro
voor de installatie van een veilig (water)verwarmingstoestel en een maximum van 300 euro voor
werken aan de elektrische installatie.
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