
 

 

Aanvraagformulier premie individuele condensatieketel op 

aardgas, propaan of stookolie  (Enkel voor een bestaande woning of wooneenheid) 

Dit document volledig in BLOKLETTERS invullen, ondertekenen en met de vereiste bijlagen overmaken aan het college van 

burgemeester en schepenen, Eugeen Coolsstraat 17, 3460 Bekkevoort of milieu@bekkevoort.be 

Gegevens aanvrager: 

Naam: ....................................................................................................................................................... 

Voornaam:................................................................................................................................................. 

Straat: .............................................................................................................. nr:..............busnr............. 

Postcode:...................................... gemeente:........................................................................................... 

Telefoon/GSM: .......................................................................................................................................... 

e-mail: ....................................................................................................................................................... 

De premie mag gestort worden op mijn bankrekeningnummer:  

IBAN            

Ik ben:     eigenaar         huurder (eigenaar dient aanvraag mee te ondertekenen)  

Gegevens woning: 

Straat: .............................................................................................................. nr:..............busnr............. 

Bouwjaar woning:  voor 1962       1963 - 1980       1981 - 2006       vanaf 2006  

Type woning:  eengezinswoning                 meergezinswoning                   appartement 

Hoofdverwarming woning (slechts 1 antwoord mogelijk) :  

 aardgas            stookolie             hout             elektrische verwarming              warmtepomp 

 andere (specifieer)................................................................................................................................. 

Handtekening 

 de aanvrager verklaart akkoord te gaan met alle opgesomde premievoorwaarden. 

Onderstaande documenten zijn verplicht toe te voegen bij de aanvraag: 

 een kopie van de factuur met vermelding van het uitvoeringsadres 

 het attest van de aannemer 

 indien bouwjaar van de woning dateert van na 01.01.2006: stedenbouwkundige vergunning van de 

woning 

 bij overschakeling van stookolie naar aardgas of propaan: de nodige bewijsstukken dat de 

stookolietank op de daartoe wettelijk voorziene wijze buiten gebruik gesteld is. 

 gedateerde foto van de geplaatste condensatieketel waarop kenplaatje van de ketel zichtbaar is. 

 

Datum: //                            Handtekening:  



 

 

Attest van de aannemer  

premie individuele condensatieketel op aardgas, propaan of 

stookolie  (Enkel voor een bestaande woning of wooneenheid) 

Bedrijf  

Naam: ....................................................................................................................................................... 

Straat: .............................................................................................................. nr:..............busnr............. 

Postcode:...................................... gemeente:........................................................................................... 

Telefoon/GSM: .......................................................................................................................................... 

e-mail: ....................................................................................................................................................... 

 

Gegevens uitvoeringsadres: 

Straat: .............................................................................................................. nr:..............busnr............. 

Postcode: ....................... Gemeente: ....................................................................................................... 

 

Gegevens condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie: 

Merk: .................................................................................................... Type: .......................................... 

Vermogen: ......................kW 

Datum waarop de installatie werd geplaatst: // 

Brandstof:   aardgas            propaan             stookolie             

Merk en type moeten duidelijk op de factuur vermeld zijn.  

Het gaat om: 

 vervanging van een oude verwarmingsketel door een condensatieketel  

    ouderdom van de vervangen ketel : ............. jaar 

 vervanging van een hoogrendementsketel door een condensatieketel  

    ouderdom van de vervangen ketel : ............. jaar 

Investeringskosten: ............................................................. euro incl. btw 

 

Handtekening  

 ik verklaar hierbij een condensatieketel te hebben geplaatst op het vermelde uitvoeringsadres. De 

geplaatste ketel voldoet aan de normen en eisen zoals vermeld in het premiereglement.  

 

Datum: //                            Handtekening:  

 


