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Aanvraag premie warmtepomp  
Neem voor bijkomende info contact op met de milieudienst:  

milieudienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 23  

 
Persoonlijke gegevens 

Naam en voornaam:   ………………………………………………………………………………………………… 

Adres:     ………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon/gsm:    ………………………………………………………………………………………………… 

E-mailadres:    ………………………………………………………………………………………………… 

Rekeningnummer:   ………………………………………………………………………………………………… 

Ben je eigenaar of huurder van het gebouw waar de installatie geplaatst wordt? 

o eigenaar 

o huurder (Indien de aanvrager niet de eigenaar is, moet de eigenaar mee voor akkoord 

ondertekenen.) 

 

Gegevens installatie 

Adres plaatsing:    ………………………………………………………………………………………………… 

Komt de warmtepomp in aanmerking voor de premie van de netbeheerder Eandis? 

o ja, de premie is in aanvraag 

o ja, de premie werd reeds gestort 

o nee 

Is de warmtepomp vergunningsplichtig? 

o ja, de vergunning werd verleend op ………………………………………………………………………. (datum) 

o nee 

Wordt de warmtepomp gebruikt voor koeling, sauna of zwembad? 

o ja 

o nee 

 

  



Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel  maandag: 9.00 - 12.30 uur en 13.30 - 19.30 uur 

03 340 00 00         dinsdag - vrijdag: 9.00 uur - 12.00 uur 

 

 

Plaatsingsgegevens 

Datum plaatsing:    ………………………………………………………………………………………………… 

Factuurbedrag (excl. BTW):  ………………………………………………………………………………………………… 

Werd de installatie door een erkend aannemer geplaatst? 

o ja 

o nee 

Zijn er nog andere premies aangevraagd? 

o ja 

premie: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

premieverlenende instantie: ………………………………………………………………………………………………. 

o nee 

Heb je reeds een premie aangevraagd voor een installatie op hernieuwbare energie? 

o ja 

installatie: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

o nee 

 

Bijlagen 

Voeg volgende documenten bij deze aanvraag: 

 kopie van de aankoop- en plaatsingsfacturen (geen bestelbons, leveringsbons of 

kasticketten) 

 betalingsbewijs (bijvoorbeeld: kopie rekeninguittreksel) 

 situeringsplan of schets van de plaats en omgeving van de installatie 

 

Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van het gemeentelijk reglement tot het 

verlenen van een premie voor het plaatsen van een warmtepomp; verklaart in eer en geweten dat 

het aanvraagformulier correct is ingevuld; geeft toestemming aan de afgevaardigde van het 

college van burgemeester en schepenen om, na de aanleg, de installatie ter plaatse te controleren 

alvorens over te gaan tot de uitbetaling van de subsidie. 

Datum: 

Handtekening: 

 


