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ENERGIEPREMIE B5 – PERFORMANTE MECHANISCHE
VENTILATIE
ATTEST VAN DE AANNEMER / INSTALLATEUR
GEGEVENS VAN DE AANNEMER / INSTALLATEUR

Naam van de vennootschap & rechtsvorm, naam van de aannemer en/of contactpersoon

Straat

Nr.

Postcode
Ondernemingsnr.

Gemeente

Bus
Land

 --

Tel :

Gsm :

Email :

ATTEST VAN DE AANNEMER / INSTALLATEUR
Verklaart hierbij deze werken te hebben uitgevoerd :
(Beschrijving van de toekomstige werken indien het een premiebelofte betreft)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Op het onderstaande adres :
Straat

Nr.

Postcode

Bus

Gemeente

1

En de volgende factu(u)r(en) te hebben opgesteld :
Datum

Factuurnr.

1

In het geval van een aanvraag van een premiebelofte de datum vermelden, evenals de referentie van het bestek in
kwestie
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GEÏNSTALLEERD TYPE VAN GMV :
 Dubbele flux (D)

 Centrale enkele flux (C)

Merk van de GMV : ......................................................................................................................................................
Model van de GMV : ....................................................................................................................................................

2

GEÏNSTALLEERD REGELSYSTEEM :
 CO2-sonde

 VOS-sonde
(Vluchtige organische stoffen)

 Hygrometrische-sonde

 Druksensoren :

 3-Standenschakelaar ....................................................................................................

INDIEN DUBBELE FLUX SYSTEEM (systeem D) :
3

Rendement van de warmtewisselaar :

%

 Verklaart dat het systeem beantwoordt aan de EPB-vereisten, met onder meer de verplichting dat het systeem volledig
is, d.w.z. dat elk lokaal of elke ruimte moet beschikken over een of meer aanvoeropeningen en een of meer
afvoeropeningen waardoor de lucht wordt aangevoerd of afgevoerd.
 Verklaart dat het gebouw niet is uitgerust met een elektrisch verwarmingssysteem noch, in het geval van residentiële
gebouwen, een elektrisch systeem voor luchtkoeling.

Datum :   /   / 201 
Handtekening en stempel van de aannemer/ installateur

2

Pro memorie: schakelaars, detectoren, contacten of timers van het ON/OFF-type worden niet beschouwd als
regelinrichtingen die in aanmerking komen voor de premie in het kader van de ventilatie van een residentiëel
gebouw .
3
Volgens bijlage G van bijlage 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van
meerdere uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 7 juni 2007 betreffende de energieprestatie en het
binnenklimaat van gebouwen – Besluit van 5 mei 2011 dient dit minstens 75 % te zijn.
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