Energiepremies
Het energiezuiniger maken van je woning heeft vaak een grote impact op je budget.
Om de kost van de werken enigszins te verlichten bieden zowel de Stad Brugge, het
Vlaams gewest, als de netbeheerder (Eandis) premies aan.
Deze premies kunnen gecombineerd worden, maar hebben ook elk hun eigen
voorwaarden en aanbod.
Vanuit de Schakelaar bieden we zelf geen premies aan, maar we helpen je wel bij het
uitzoeken en/of aanvragen van premies bij Eandis, Stad Brugge, Wonen-Vlaanderen,
...
Stad Brugge
De Brugse opknappremie bevat niet enkel toelages voor energiebesparende werken.
Je kan ze evengoed aanvragen voor het vernieuwen of inrichten van je badkamer,
elektriciteits- en dakwerken, het uitvoeren van ingrepen die ervoor zorgen dat je
langer in je woning kan blijven wonen, inbraakbeveiliging … .
Uniek bij deze premie is de derdebetalersregeling waarbij - indien er samengewerkt
wordt met één van de sociale economiebedrijven - het premiebedrag meteen van de
factuur af gaat.

Kenmerken
voor eigenaar en huurder;
woning minstens 40 jaar oud;
niet-geïndexeerd kadastraal inkomen woning maximum 1.100 euro;
maximumpremie van 5.000 euro;
geen beperking op belastbaar inkomen;
combineerbaar met premies Vlaanderen en Eandis.

Betoelaagbare energiebesparende werken
Plaatsen, herstellen, en aansluiten van een regenwaterput;
Isoleren van de woonschil (dakisolatie of zoldervloerisolatie, gevelisolatie,
en/of vloerisolatie);
Vervanging van onveilig warmwatertoestel voor de productie van sanitair
warm water.
Vlaanderen
Het Vlaamse gewest heeft 2 premiepakketen die gebruikt kunnen worden bij het
energiezuiniger maken van je woning.
de Vlaamse renovatiepremie: voor het renoveren van je woning;
de Vlaamse verbeteringspremie: voor het vervangen of verbeteren van bepaalde
delen van je woning.

1. Vlaamse renovatiepremie

Kenmerken
belastbaar inkomen maximum 60.120 euro, met verhoging per persoon ten
laste;
woning minstens 30jaar oud;
premie van 20 of 30%;
maximumpremie van 10.000 euro;
minimale investering van 2.500 euro;
kan aanvullend op Vlaamse verbeteringspremie (bv.: gevel- of dakwerken bij
het plaatsen van isolatie)

Betoelaagbare energiebesparende werken
Het vernieuwen van bestaande ramen, buitendeuren en rolluiken, mits
gebruik van hoogrendementsglas.
hoogrendementsketel voor verwarming woning
C0- of rookmelders
...
2. Vlaamse verbeteringspremie

Kenmerken
belastbaar inkomen maximum 30.060 euro, met verhoging per persoon ten
laste;
woning minstens 25 jaar oud;
vaste premiebedragen (250 tot 1500 euro), afhankelijk van uitgevoerde
werken. Uitzondering: werken om overbewoning tegen te gaan.

Betoelaagbare energiebesparende werken
Plaatsen van gevelisolatie
Het vernieuwen van bestaande ramen, buitendeuren en rolluiken, mits
gebruik van dubbele beglazing.
Dakisolatie (enkel bij vernieuwing van de draagstructuur van het dak)
warmwatertoestel op gas voor de productie van sanitair warm water;
hoogrendementsketel voor verwarming woning
C0- of rookmelders
...
Netbeheerder (Eandis)
In Brugge is Eandis de netbeheerder. Je kan bij hen terecht voor premies bij tal van
losse energiebesparende investeringen, maar ook voor de totaalrenovatiebonus.
Naast het algemene aanbod heeft Eandis ook premies en acties die exclusief voor
beschermde afnemers of kwetsbare groepen bestemd zijn.
Volgende losse premies vind je in het aanbod:
dak- of zoldervloerisolatie
vloer- of kelderisolatie
muurisolatie
nieuwe beglazing
warmtepomp

zonneboiler
En voordelen bij het uitvoeren van meerdere werken
combinatiepremie voor gelijktijdige investering in muurisolatie en raamvervanging
totaalrenovatiebonus

Procedure
Meebrengen

Procedure
Zitdag op twee locaties:
- Huis van de Bruggeling, Brugge: elke werkdag, enkel op afspraak.
- d'Oude Stoasie, Venetiëstraat 1, Zeebrugge: 2e en 4e maandag van de maand, van
14u tot 16u, zonder afspraak.

Meebrengen
Oplijsting van de werken die men wil laten uitvoeren

Contactinformatie
Vereniging De Schakelaar
Huis van de Bruggeling Frank Van Ackerpromenade 2 8000 Brugge
T 050 47 55 13
info@deschakelaar.be

