Subsidie dakisolatie
Nu aanvragen
Wil je je dak- of zoldervloer (laten) isoleren? Vraag dan een subsidie aan.
De gemeentelijke subsidie geldt alleen voor bestaande woningen:
 op het grondgebied van de gemeente
 aangesloten op het elektriciteitsnet vóór 1 januari 2006
De herbouwing, uitbreiding of grondige verbouwing van bestaande woningen die aan de Epeil-eisen moeten voldoen, komen niet in aanmerking.
Een geldige subsidieaanvraag gebeurt door:
 eigenaar
 gebruiker
 huurder
Let op: huurders of gebruikers moeten een geschreven toelating van de eigenaar bij de
aanvraag bezo rgen.
Voorwaarden
Procedure
Bedrag
Regelgeving
Bijkomende informatie

Voorwaarden
De Rd-waarde (= warmteweerstand) van het nieuw geplaatste materiaal bedraagt minimaal
4,5 m²K/W.
Voor de dakisolatie zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
 De Rd-waarde van de bestaande isolatielaag en van de afwerkingslaag wordt
niet mee verrekend om aan de minimumwaarde van 4,5 m²K/W te komen.
 Het is toegestaan om de isolatie in meerdere lagen te plaatsen.
 Alleen de na-isolatie van een bestaand dak van direct of indirect verwarmde ruimtes
komt in aanmerking.
 Zoldervloerisolatie wordt als dakisolatie beschouwd wanneer het gaat om de vloer
van een onverwarmde zolder.
 De toelage is geldig voor ofwel dakisolatie, ofwel zoldervloerisolatie, maar niet voor
beide binnen hetzelfde beschermde volume.
 Gaat het om isolatie van een hellend dak? Plaats dan aan de binnenzijde van de
woning een dampscherm om condensatievorming in de isolatie te voorkomen.

Procedure

1. Dien je aanvraagformulier in
Doe je aanvraag binnen de 3 maanden na ontvangst van de brief of e-mail waarin Fluvius
bevestigt dat je de energiepremie dakisolatie van Fluvius krijgt. Je kan dit
aanvraagformulier hier terugvinden.
2. Voeg bij je aanvraag de factuur en bevestigingsbrief toe
Voeg bij je aanvraag altijd de volgende documenten toe:
 kopie van factuur voor plaatsing of de aankoop isolatiemateriaal
 kopie van REG-premieaanvraag
 bevestigingsbrief van Fluvius
Je kunt de gemeentelijke subsidie voor dakisolatie niet combineren met de aanvullende
subsidie voor de verbetering en aanpassing van de woning voor dakwerken.

Bedrag
Het bedrag per dak bedraagt:
 2 euro/m² voor uitvoering doe-het-zelf met een maximum van 200 euro
 4 euro/m² voor uitvoering door aannemer met een maximum van 400 euro
De berekening van de subsidie gebeurt op basis van de oppervlakte die met het nieuw
aangekochte isolatiemateriaal werd geïsoleerd. Je ontvangt alleen een subsidie voor
de plaatsing van dakisolatie van meer dan 20 m².
Ben je een beschermde afnemer? Dan ontvang je een hogere subsidie (50%):
 met een maximum van 300 euro voor uitvoering doe-het-zelf
 met een maximum van 600 euro voor uitvoering door aannemer
Let op: voeg de volgende documenten toe aan je aanvraagformulier:
 attest beschermde afnemer
 of kopie laatste energiefactuur die vermeldt dat je recht hebt op een sociaal tarief

Regelgeving
 Subsidiereglement dakisolatie

Bijkomende informatie
 premies voor dakisolatie
 dakisolatienorm
Nu aanvragen

Contactinformatie

Gemeentehuis Puurs
Puurs
Hoogstraat 29
2870 Puurs-Sint-Amands
03 203 2700
info@puursam.be

Openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen open van 09:00 tot 12:00
Alle informatie

Oud-gemeentehuis & sociaal huis Sint-Amands
Oud Gemeentehuis & Sociaal Huis Sint-Amands
Livien Van der Looystraat 10
2890 Puurs-Sint-Amands
03 203 2700
info@puursam.be

Openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
Alle informatie

Meer info?
Dienst Centraal Onthaal

03 203 27 00
info@puursam.be
Contactformulier

