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ENERGIEPREMIE C1 – CONDENSERENDE VERWARMINGSKETEL, 
HETELUCHTBLAZER EN LUCHTVERHITTER OP GAS 

ATTEST VAN DE AANNEMER / INSTALLATEUR 

GEGEVENS VAN DE AANNEMER /  INSTALLATEUR 

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

 

Straat  Nr.  Bus  

Postcode  Gemeente  Land  

Ondernemingsnr.      -    -     Nummer Cerga-label           

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.  Bus  

Postcode  Gemeente  

En de volgende factu(u)r(en) te hebben opgesteld 1 :  

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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VERWARMINGSKETEL / HETELUCHTBLAZERS / LUCHTVERHITTERS 

Aantal geplaatste nieuwe installaties :  ........................................................................................................................................  

Merk(en) van de nieuwe installatie(s) :  .......................................................................................................................................  

Model(len) van de nieuwe installatie(s) :  ....................................................................................................................................  

Geïnstalleerd nominaal vermogen :          ,   kW 

Energieklasse van de nieuwe installatie (indien vermogen minder dan 70 kW) : .………………………………………………… 

 

DE NIEUWE INSTALLATIE BEVOORRAADT 

 een wooneenheid 

 verschillende wooneenheden 

 een tertiair of industrieel gebouw 

 

IN GEVAL VAN EEN INTERN ROOKKANAAL IN BESTAANDE SCHOORSTENEN 2 

 

Lopende meter beklede schoorsteen : ……………m 

Gebruikt materiaal voor het intern rookkanaal of de bekleding van de schoorsteen : ………………………………… 

Aantal ketel(s) aangesloten op de schoorsteen:  1 ketel 

       meer dan een ketel3 

 
De verbuizing van een verwarmingsketel met afvoer via de gevel (via een luchtgat) wordt niet beschouwd als een 
verbuizing die in aanmerking komt voor de bonus. 

 

IN GEVAL VAN BONUS VOOR DE UITSTAP UIT STOOKOLIE OF STEENKOOL 

Indien de oude installatie een stookolie- of steenkoolkachel had : 

 verklaart dat de oude installatie geen verwarmingscircuit had vóór de installatie van de nieuwe verwarmingsketel / 
luchtveritter 

Indien de oude installatie een verwarmingsketel op stookolie had : 

 verklaart dat de  verwijdering of neutralisering van de tank was gedaan 

 

 

 Bevestigt dat de geïnstalleerde verwarmingsketel over de CE label beschikt. 

 Indien de schoorsteen een inwendig rookkanaal bevat, heeft dit de vorm van een luchtdichte buis die bestand is 
tegen zuren en die verenigbaar is met de nieuwe installatie. 

 

Datum :   /   / 20   

Handtekening en stempel van de aannemer/ installateur 

 

                                                      
2 Indien de aannemer van de werken betreffende het intern rookkanaal van de bestaande schoorstenen verschilt van 
de installateur van de nieuwe verwarmingsinstallatie moet u hiervoor een tweede aannemersattest invullen. 
3 In het geval dat er meerdere verwarmingsketels op dezelfde schouw aangesloten zijn (zelfde verbuizing), is de 
bonus voor het inwendig rookkanaal niet van toepassing. Er zal een premie “C6 – Verbuizing van een collectieve 
schoorsteen” moeten worden geïntroduceerd. 


