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ENERGIEPREMIE F
KOELKAST/DIEPVRIEZER A++ (inclusief combinatie met diepvriesvak)
of ELEKTRISCHE DROOGKAST A
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 december 2014 houdende goedkeuring
van het uitvoeringsprogramma betreffende de toekenning van financiële steun op het vlak van energie

A- BEDOELDE AANKOPEN
De aankoop door een gezin (alleenstaande of koppel) van een koelkast (inclusief combinatie met diepvriezer), diepvriezer of
elektrische droogkast, bestemd om te worden geplaatst in hun eigen woning, gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Er gelden geen voorwaarden aangaande het nieuwe of gerenoveerde karakter van de woning waarvoor het nieuwe
elektrische huishoudapparaat bestemd is.

B- BEDRAG VAN DE PREMIE
Betreft

Bedrag

Maximum

Basiscategorie : 50 € / installatie
Koelkast/diepvriezer A++ (inclusief combinatie)
of elektrische droogkast A

Gemiddelde inkomens : 100 € / installatie
Lage inkomens : 200 € / installatie + bonus van
100 €/installatie vanaf 4 personen in het gezin

BONUS Koelkast/diepvriezer A+++ of elektrische
droogkast A++

50 % van de
aankoopfactuur
van de installatie

Basiscategorie : + 100 € / installatie
Gemiddelde inkomens : + 150 € / installatie
Lage inkomens : + 200 € / installatie

Voor woongebouwen die gelegen zijn in een R.V.O.H.R.-zone (Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en
de Renovatie) wordt het premiebedrag automatisch verhoogd met 10 %.
Aankopen die in aanmerking komen om het maximumbedrag van de premie te bepalen, zijn :

de aankoop van de koelkast/diepvriezer A++ / A+++ of elektrische droogkast A tot A++ ;

de Recupel-bijdrage.
Aankopen die niet in aanmerking komen om het maximumbedrag van de premie te bepalen, zijn:

het demonteren en wegvoeren van de oude installatie ;

het transport, de levering en de installatie van de nieuwe huishoudapparatuur.
Op de aankoopfactuur moet een onderscheid worden gemaakt tussen die verschillende posten.
Een gezin (alleenstaande of koppel) mag binnen een periode van 5 jaar maar één keer een premie aanvragen
voor:
o de aankoop van een koelkast (inclusief combinatie met diepvriesvak) met minstens het label A++;
o de aankoop van een diepvriezer met minstens het label A++;
o de aankoop van een elektrische droogkast met minstens het label A.
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C- NA TE LEVEN TECHNISCHE VOORWAARDEN






De koelkast of de diepvriezer (inclusief combinatie met diepvriesvak) moet voldoen aan de energie-efficiëntiecriteria
van klasse A++ of A+++.
De elektrische droogkast moet voldoen aan de energie-efficiëntiecriteria van klasse A.
De aanvrager moet op het moment van de aankoop deel uitmaken van een huishouden (alleenstaand of
samenwonend of koppel) dat gedomicilieerd is in de woning waarvoor het elektrische huishoudapparaat bestemd is.
Deze woning moet gelegen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het adres van de aanvrager moet gelijk zijn
aan het adres vermeld op de factuur.
De koelkast of de diepvriezer of de droogkast moet nieuw worden aangekocht.

D- MEER INFORMATIE
Voor alle informatie over de premies, documentatie of vragen over de verwerking van de premieaanvragen kunt u
terecht bij:
Leefmilieu Brussel
Infodienst op het nummer 02/775.75.75
info@leefmilieu.irisnet.be
&
www.leefmilieu.brussels
Voor meer informatie over doeltreffende huishoudapparatuur kunt u zich wenden tot de Stadswinkel www.stadswinkel.be.
Voor meer informatie over Europese energielabels surft u naar de website www.come-on-labels.eu

E- ADVIEZEN
Elk elektrisch huishoudtoestel wordt verkocht met een label dat de verbruikscategorie van het toestel aangeeft (van A+++ tot
D), net als andere informatie zoals het volume, het elektriciteitsverbruik, het geluidsniveau, enz. ... Zo beschikken de
consumenten over objectieve en eenvormige informatie zodat ze voor toestellen met een beter energetisch rendement
kunnen kiezen. Een elektrisch huishoudtoestel van categorie A+++ is zuinig, terwijl een toestel uit categorie D niet erg zuinig
is.
Vanaf categorie A wordt een « + » toegevoegd om de nog zuinigere toestellen aan te duiden. Een toestel A++ verbruikt 50%
minder dan een toestel van categorie A.
Opgelet : kies een toestel dat aan uw behoeften is aangepast. Een te groot toestel zal te veel verbruiken, zelfs als het tot de
categorie A++ behoort.
Nieuwe Europees energielabel :

Energielabel koelkast

Energielabel droogkast
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Vul binnen de 4 maanden vanaf de datum van de
aankoopfactuur
voor
het
elektrische
huishoudapparaat uw aanvraagformulier in en
stuur het naar behoren ingevulde en ondertekende
formulier met de bijlagen en betalingsbewijzen per
aangetekend post of per email terug naar:

Leefmilieu Brussel
Energiepremies
Site van Thurn & Taxis
Havenlaan, 86C/3000
1000 Brussel
of : primes-premies@leefmilieu.irisnet.be

AANVRAAGFORMULIER ENERGIEPREMIE 2015
F – KOELKAST/DIEPVRIEZER A++
(inclusief combinatie met diepvriesvak)

of ELEKTRISCHE DROOGKAST A
Vergewis u ervan dat u voldoet aan alle administratieve en technische criteria voor het verkrijgen van de premie en neem
kennis van de Algemene Voorwaarden 2015. Gelieve op www.leefmilieu.brussels na te gaan of u over de laatste versie van
het formulier beschikt.
OPGELET:
Gelieve een formulier per type aangevraagde premie in te vullen en alle bijlagen toe te voegen, waar op het einde
1
van het formulier naar wordt gevraagd .

1.

GEGEVENS VAN DE AANVRAGER DIE OVEREENSTEMT MET EEN EENGEZINSWONING
WAARVOOR HET ELEKTRISCHE HUISHOUDAPPARAAT IS BESTEMD

U bent :  Eigenaar

 Huurder

Uw gegevens (aanvrager):
 Dhr  Mevr.

Naam

Voornaam

Vertegenwoordiger
(benaming rechtspersoon)
Straat

Nr.

Postcode

Gemeente

Bus

Land

E-mail

Telefoon

Alle correspondentie aangaande uw premieaanvraag zal u persoonlijk per mail verstuurd worden tenzij u een van de
volgende twee vakjes aankruist :

 Brief per post geadresseerd aan de aanvrager

OF

E-mail aan de contactpersoon

Gegevens van de contactpersoon (indien dit niet de aanvrager is):
 Dhr Mevr.

Naam

Voornaam

E-mail

Telefoon

1

Met het oog op een vlottere verwerking van uw aanvraag vragen we u het formulier in hoofdletters in te vullen en
het gebruik van nietjes en plakband te vermijden .
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2.

FINANCIËLE GEGEVENS
2

2.1

VOOR WELKE INKOMENSCATEGORIE DIENT U DE AANVRAAG IN ? :

 Basiscategorie

 Gemiddelde inkomens

 Lage inkomens

 Contract afgesloten met een SVK

Opgelet : als u « gemiddelde inkomens » of « lage inkomens » aanvinkt, dient u de documenten te verschaffen die vermeld staan in punt
3.2 van dit formulier.

2.2

BELGISCH BANKREKENINGNUMMER VAN DE AANVRAGER

IBAN-code :
2.3

3

BE_ _._ _ _ _._ _ _ _._ _ _ _

TOTAAL GERAAMD BEDRAG VAN DE AANGEVRAAGDE PREMIE

4

€

3.

LIJST VAN DE TOE TE VOEGEN STUKKEN

5

Dank om uw documenten niet aan elkaar te nieten vóór u deze opstuurt, dit vereenvoudigd de behandeling van uw dossier.
3.1

VERPLICHTE BIJLAGEN VOOR ALLE AANVRAGERS



Kopie van de AANKOOPFACTUUR, op naam en adres van de aanvrager, voor het elektrische huishoudapparaat
met het serienummer van de koelkast en/of diepvriezer en/of elektrische droogkast.



Het ETIKET dat het
koelkasten/diepvriezers)



BEWIJS van domiciliëring in een woning gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk
een afschrift van de (verblijfs)informatie op de chip van de elektronische identiteitskaart.



BETALINGSBEWIJZEN: een kopie van het bankuittreksel/de bankuittreksels of een factuur met de vermelding
“voldaan”, de datum en de handtekening van de verkoper.

3.2

energierendement

aangeeft

(min.

A

voor

droogkasten

en

min.

A++

Gewest:

VERPLICHTE SPECIFIEKE BIJLAGEN






Een attest van “gezinssamenstelling”, afgeleverd door het gemeentebestuur. Dit document mag niet
ouder zijn dan drie maanden op de dag dat het premieaanvraagformulier wordt ingediend.
Voor personen die belast worden door de Belgische Staat:
o Een kopie van het/de laatst beschikbare aanslagbiljet(ten) van de dienst Belastingen met
betrekking tot de inkomsten van alle meerderjarige gezinsleden (inkomsten 2012 of zelfs
inkomsten 2013).
Voor personen die niet belast worden door de Belgische Staat:
o Hetzij een kopie van een buitenlands document dat overeenstemt met het aanslagbiljet;
o Hetzij een kopie van een gelijkwaardig document van een internationale instelling;
o Hetzij, indien de persoon niet over inkomsten beschikte in het buitenland, een officieel attest dat dit
bewijst.

OF

2

voor

zie hoofdstuk 6.4 van de algemene voorwaarden 2015
3
Het moet gaan om een rekening waarvan de aanvrager de houder (of medehouder) is. Indien de aanvrager een
rechtspersoon is, moet de bankrekening geopend zijn op naam ervan.
4
Dit totale geraamde bedrag wordt louter ter informatie verstrekt door de aanvrager en is in geen enkel opzicht
bindend voor Leefmilieu Brussel.
5
Leefmilieu Brussel behoudt zich het recht voor aanvullende informatie te vragen om tegenstrijdigheden nader toe te
lichten.
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Voor de rechthebbenden op het « leefloon »:
o Een attest van het OCMW.
Voor de RVV-begunstigden :
o Een attest van het ziekenfonds
Voor de beschermde klanten :
o Een attest van Sibelga.



3.3

VERPLICHTE BIJLAGEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN DE BONUS: « GEZIN MET LAAG INKOMEN VAN 4
LEDEN OF MEER”


3.4

Een attest van “gezinssamenstelling”, afgeleverd door het gemeentebestuur. Dit document mag niet
ouder zijn dan drie maanden op de dag dat het premieaanvraagformulier wordt ingediend.
ANDERE TOEGEVOEGDE BIJLAGEN :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3.5

TOTAAL AANTAL TOEGEVOEGDE STUKKEN :



4.

HANDTEKENING EN VERBINTENIS VAN DE AANVRAGER:

Ondergetekende:
 Dhr.

 Mevr.

Naam

Voornaam

verklaart hierbij:
 kennis te hebben genomen van de ALGEMENE EN TECHNISCHE VOORWAARDEN 2015 voor de
aangevraagde premie en deze te aanvaarden;
 dat alle op dit aanvraagformulier vermelde gegevens juist en oprecht zijn ingevuld;
 dat hij/zij de administratie (Leefmilieu Brussel), in voorkomend geval, toestemming verleent om de bij de
aanvraag gevoegde fiscale gegevens en de gezinssamenstelling te controleren;
 dat hij/zij zich ertoe verbindt om alle benodigde documenten die in dit formulier worden gevraagd, ter beschikking
te stellen van de administratie (Leefmilieu Brussel), evenals alle gegevens met betrekking tot de installatie, en op
verzoek controlebezoeken toe te staan om de in de premieaanvraag vermelde gegevens en de goede uitvoering
van de werken ter plaatse te verifiëren;
 dat hij/zij ermee instemt om, in voorkomend geval, het bedrag van de ten onrechte ontvangen premie terug te
betalen.
Leefmilieu Brussel behoudt zich het recht voor om de bij de premieaanvraag ingediende gegevens en de goede
uitvoering van de werken te controleren en hiertoe een deskundige ter plaatse te sturen.
Datum:   /   / 201 
Handtekening van de aanvrager

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer: overeenkomstig met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer worden de gegevens die u ons bezorgt door dit formulier in te vullen, gebruikt voor de opvolging
van uw dossier. U kunt uw gegevens altijd inkijken of ze in voorkomend geval laten rechtzetten. U kunt dit recht
uitoefenen bij de dienst waarnaar u het formulier stuurt.
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