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ENERGIEPREMIE C7 – ZONNEBOILER
ATTEST VAN DE AANNEMER / INSTALLATEUR
GEGEVENS VAN DE AANNEMER / INSTALLATEUR

Naam van de vennootschap & rechtsvorm, naam van de aannemer en/of contactpersoon

Straat

Nr.

Postcode
Ondernemingsnr.

Gemeente

Bus
Land

 --

Tel :

Nr. RESCERT certificaat



Gsm :

Email :

ATTEST VAN DE AANNEMER / INSTALLATEUR
Verklaart hierbij deze werken te hebben uitgevoerd :
(Beschrijving van de toekomstige werken indien het een premiebelofte betreft)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Op het onderstaande adres :
Straat

Nr.

Postcode

Bus

Gemeente

En de volgende factu(u)r(en) te hebben opgesteld 1 :
Datum

Factuurnr.

1

In het geval van een aanvraag van een premiebelofte de datum vermelden, evenals de referentie van het bestek in
kwestie
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TYPE VAN GEBOUW :
Bij een collectieve woning, aantal wooneenheden dat is aangesloten op de zonneboiler : ………………………………
INSTALLATIE
Totale optische oppervlakte van de zonnecollector:       m²

TYPE VAN COLLECTOR
 Vlakke plaatcollectoren
 Vacuümcollector
 Andere : ………………………………………………………………………………………………………………………
ORIËNTERING
 westen
 zuidwesten

 oosten
 zuidoosten

 zuiden

INTEGRERENDE WARMTEMETER
 JA

 NEE

ACCUMULATIEBOILER VOOR SANITAIR WARM WATER
Merk en model van de boiler : ………………………………………..…..
De energieklasse van de boiler :………………………………………....

GARANTIE
Garantie van : ………. jaar
Garantie aangevuld door een “gegarandeerd zonneresultaat” (GZR):

 JA

 NEE

Datum van inbedrijfstelling van de zonne-installatie:   /   / 20  

IN GEVAL VAN BONUS VOOR DE UITSTAP UIT STOOKOLIE OF STEENKOOL
Indien de oude installatie een stookolie- of steenkoolkachel had :

 verklaart dat de oude installatie geen verwarmingscircuit had vóór de installatie van de nieuwe installatie
Indien de oude installatie een verwarmingsketel op stookolie had :

 verklaart dat de verwijdering of neutralisering van de tank was gedaan

 Bevestigt dat de installatie niet dient om het water van een niet-gemeenschappelijk of privézwembad te verwarmen.
Datum :   /   / 20  
Handtekening en stempel van de aannemer/ installateur
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