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RICHTLIJNEN VOOR PREMIEAANVRAGEN 2018 

Wonen Vlaanderen OF Eandis 

 

Hebt u plannen om uw woning te renoveren ? Dan kan u misschien rekenen op de steun van de 

Vlaamse renovatiepremie of van Eandis ! 

 

1/ RENOVATIEPREMIE:  

Voorwaarden : 

• Inkomen minder dan 61.270 € voor gehuwden en wettelijke of feitelijke samenwonenden of 

alleenstaande met één persoon ten laste (te verhogen met 3.440 €/persoon ten laste), en 

minder dan 42.890 € voor alleenstaande 

• Uw woning moet minstens 30 jaar oud zijn  

• Geen andere eigendommen bezitten tot 3 jaar voor aanvraagdatum 

• Uw facturen mogen op datum van aanvraag max. 2 jaar oud zijn  

De werken die in aanmerking komen (4 categorieën) : min. 2.500 € excl. BTW/categorie 

• Structurele elementen van de woning  

• Het dak 

• Het buitenschrijnwerk 

• De technische installaties 

Nodige documenten : 

• Aanvraagformulier en factuurlijst (te vinden op de website van Wonen-Vlaanderen of te 

bekomen bij de Gemeente Anzegem) : https://www.wonenvlaanderen.be 

• Kopie van uw aanslagbiljet voor personenbelasting (inkomen 2015 – aanslagjaar 2016) 

• Identiteitskaart van de aanvrager(s) 

• Kopie van alle facturen van de renovatiewerken 

• Eventuele foto’s worden aangeraden, maar zijn niet verplicht 

Bedrag :  

Het bedrag van de renovatiepremie bedraagt 20% of 30% van de goedgekeurde facturen, afhankelijk 

van  uw inkomen, met een max. van  2.500 €/categorie 

U kan 2 aanvragen van 2 categorieën indienen binnen een periode van minimum 1 jaar maximum 2 

jaar .  Hierna dient u 10 jaar te wachten voor u een nieuwe  aanvraag kan indienen.  

 

 

https://www.wonenvlaanderen.be/
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2/ EANDIS PREMIE:  

Voorwaarden : 

• De premie geldt enkel voor woningen gelegen in het Vlaams gewest en aangesloten aan het 

elektriciteitsdistributienet van Eandis 

• Enkel  facturen die maximum één jaar oud zijn komen in aanmerking 

 

De werken die in aanmerking komen 

• Na-isolatie bestaande buitenmuur 

• Hoog-rendementsbeglazing 

• Dakisolatie of zoldervloerisolatie 

• Vloer- of keldervloerisolatie 

• Warmtepomp 

• Zonneboiler 

• Condensatieketel (enkel voor beschermde afnemers)  

 

Nodige documenten : 

• Nodige formulieren te vinden via : https://www.eandis.be 

• attest van de aannemer 

• foto’s van vóór en na de werken 

• EAN-code opgeven (terug te vinden op uw elektriciteitsfactuur) 

 

Bedrag :  

Het bedrag van de premie hangt af van de aard van de werken. 

https://www.eandis.be/

