VLAAMS GEWEST
HOOGRENDEMENTSGLAS
Wat?
Premie via de netbeheerder voor vervanging van enkel of
dubbel glas door hoogrendementsglas in een bestaande
woning

RAMEN

WAALS GEWEST
VERVANGING BUITENSCHRIJNWERK
Wat?
Premie voor de vervanging van deuren,raamkader en/of nietperformante beglazing door buitenschrijwerk met geglazing
die een betere energieprestatie voorleggen of door

SUPERISOLERENDE BEGLAZING
Wat ?
Premie voor plaatsing van een nieuw raamgeheel
(raamkader en beglazing) of vervanging van de beglazing
binnen een bestaande woning (>10 jaar)

superisolerende beglazing
Hoeveel?

DEUREN

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Hoeveel ?

Vervanging van enkel glas : 12€/m² of 48€/m²

Hoeveel ?

Van 10 tot 20€/m² afhankelijk van het inkomen,

(beperkt tot max. 1.680 €)
(combipremie raamvervanging en muurisolatie)
Vervanging van enkel of dubbel glas :15
€/m² of 60€/m²
(beperkt tot max. 2.100 €)

Van 45 € to 60 € afhankelijk van het inkomen,wel beperkt tot
maximum van 40m²

het premiebedrag wordt verhoogd met :
of 5 €/m² indien de Ug-waarde < 1,0W/m²K of <1,1W/m²,
indien bestaand raam
of 10 €/m² indien Ug-waarde <0,6W/m²K
of 30 €/m² indien nieuw houten raammet duurzaam

(combipremie raamvervanging en muurisolatie)

gecertificeerd hout
of 5 €/m² indien nieuw houten raamzonder duurzaam
gecertificeerd hout

MUURISOLATIE

MUURISOLATIE

GEVEL EN MUUR
ISOLATIE

MUURISOLATIE

Wat ?
Premie via netbeheerder voor werken van na-isolatie van
buitenmuren van een bestaande woning

Wat ?
Premie voor het na-isoleren van de buitenmuren van een
bestaande woning (beperkt tot een max van 120 m²)

Wat ?
Premie voor de werken van het na-isoleren van de buitenmuren
v.e. bestaande woning (> 10 jaar)

Hoeveel ?

waarvan de premie-aanvraag werd ingdiend binnen de 4 maand

Hoeveel ?

Na-isolatie langsbuiten : 15 €/m²
Na-isolatievia de spouw: 6 €/m²

na datum van de eindfactuur en op voorwaarde dat de R-waarde

Na-isolatie langsbinnen : van 20 tot 3 0€/m² afh.v/h inkomen
Na-isolatie langsbuiten : van 40 tot 50€/m² afh. v/h inkomen

van het isolatiemateriaal >1,5 m²K/W of 2 m²K/W

Na-isolatievia de spouw: van 8 tot 12€/m² afh. v/h inkomen
Hoeveel ?
Na-isolatie langsbinnen : van 20 tot 28€ /m² afh. v/h inkomen
Na-isolatie langsbuiten : van 30 tot 42€ /m² afh. v/h inkomen
Na-isolatievia de spouw: van 10 to 14€/m² afh. v/h inkomen

Het premiebedrag wordt verhoogd met 10€/m² bij gebruik van
natuurlijke isolatie en berperkt tot 50% v/h factuurbedrag

De premie wordt verhoogd met
20€/m² indien de Rd-waarde v/h isolatiemateriaal >3,5 m²K/W
of met 3€ m² K/W bij gebruik van natuurlijk isolatiemateriaal
Premies Vlaams Gewest

Premies Waal Gewest

Leefmilieu Brussel: Tel 02/775 75 75 ( www.leefmilieubrussel.be)

Vlaamse Overheid: tel :1700 (www.vlaanderen.be)

Portail de l'énergie en Wallonie
, Tel : 081/48 63 11
(http://energie.wallonie.be)

Stadswinkel: Tel 02/219 40 60 (www.curbain.be)

INFO

www.energiesparen.be
www.eandis.be
Bereken zelf uw premie: www.premiezoeker .be

DGATLPE-Direction Générale opérationnelle Aménagemant du
Territoire,Logement,Patrimoine et Energie
(Tel 0800/11 901 http://dgo4.spw.wallonie.be/dgatip)

Huisvesting Brussel0800/ 40 400
(www.huisvesting.irisnet.be)

