isolatie
atie,

VIA FLUVIUS

PREMIES 2022
MIJN VERBOUWPREMIE:

DE TOTAALRENOVATIEBONUS
DOOFT UIT EN WORDT VERVANGEN
DOOR DE LABELPREMIE:

De energiepremies van Fluvius (behalve zonnepanelen)
en de renovatiepremie van het agentschap
Wonen-Vlaanderen worden in de tweede helft van 2022
geïntegreerd in de nieuwe ‘Mijn VerbouwPremie’.
(verdere info: mijnverbouwpremie.be).

voor woningen en wooneenheden
verworven in 2022 met een labelverbetering
binnen 5 jaar (op basis van een EPC versie 2019)
∙ woning van label E of F naar:
label C: 2500 eur
label B: 3750 eur
label A: 5000 eur

Voor specifieke doelgroepen, zoals beschermde afnemers
of voor klanten met uitsluitend nachttarief zijn er
hogere premies van toepassing. De inkomensgebonden
renovatiepremie van het agentschap Wonen-Vlaanderen
loopt verder in 2022.

ZONNEBOILER

€550/m², max. €2750,
max. 40% van factuur.
Certificaat van bekwaamheid

PV-PANELEN:
max 40% van de factuur en max €1500
∙ 300€ per kWp van 0 tot 4 kWp
∙ 150 € per kWp van 4 tot 6 kWp

∙ wooneenheden met label D, E of F naar:
label B: 2500 eur
label A: 3750 eur

Door aannemer:
∙ €4/m², R-waarde: min. 4,5 m²K/W
∙ €12/m² indien ook asbestverwijdering

MUUR

BEGLAZING

∙ Na-isolatie spouwen: €5/m² (STS 71-1)
∙ Na-isolatie muur buitenzijde:
€30/m², R-waarde min. 3,0 m²K/W
€38/m² indien ook asbestverwijdering
∙ Na-isolatie muur binnenzijde
(certificaat van bekwaamheid):
€15/m², R-waarde min. 2,0 m²K/W

€16/m² U-waarde: max. 1,0 W/m²K

WARMTEPOMP

max 40% van factuur:
certificaat van bekwaamheid
∙ Geothermische warmtepomp:
€4000
∙ Lucht-waterwarmtepomp:
€1500
∙ Hybride lucht-waterwarmtepomp: €800
∙ Lucht-luchtwarmtepomp:
€300

VLOERISOLATIE

€6/m² R-waarde: min. 2,0 m²K/W

THUISBATTERIJ

max 40% van de factuur
met max €1725
∙ €225perkWh tot 4 kWh
∙ €187,5 van 4kWh
tot 6kWh
∙ €150 van 6kWh
tot 9kWh

WARMTEPOMPBOILER

€300 (niet cumuleerbaar
met zonneboiler)

KORTING OP ONROERENDE VOORHEFFING:

∙

NIEUWBOUW MET AANVRAAG OMGEVINSGVERGUNNING 2021:
50% gedurende 5 jaar bij E30 - 100% gedurende 5 jaar bij E20

∙ NIEUWBOUW MET AANVRAAG OMGEVINSGVERGUNNING 2022:
50% gedurende 5 jaar bij E20 - 100% gedurende 5 jaar bij E10

∙

INGRIJPENDE ENERGETISCHE RENOVATIE (IER)
MET AANVRAAG OMGEVINSGVERGUNNING VANAF 2020:
100% gedurende 5 jaar bij E60

MEER INFO EN
ALLE VOORWAARDEN:
www.energiesparen.be
of neem een kijkje op
www.premiezoeker.be

DAK

VRAGEN?

Johan.vandendriessche@vcb.be

