
Buitenzonnewering
Buitenzonnewering

De algemene voorwaarden en de
actievoorwaarden vindt u

terug op dit formulier.

Dit document volledig invullen,
ondertekenen en samen met een kopie

van de factuur terugsturen naar
Eandis REG-dienst,

Postbus 50, 9700 Oudenaarde.

Zonnewering vermijdt
energieverspillende koeling

in de zomer.

Wie voldoet aan de actievoorwaarden,
geniet van een premie van

10 euro/m2.
• De premie is enkel geldig voor zuid, zuidwest en

zuidoost gerichte vensters.

• De aanvraag dient vergezeld te zijn van een kopie
van de factuur (geen offerte) met vermelding van
de zonnetoetredingsfactor en reductiefactor van
de zonnewering. De zonnetoetredingsfactor
bepaalt in welke mate de zonnewering het licht
binnen laat treden. Hoe hoger deze waarde hoe
minder verduisterend.

• De aanvraag is enkel geldig indien vergezeld van
een attest van de installateur (zie laatste pagina).

• De reductiefactor voor de zonnewering mag
maximum 0,5 bedragen.

• De premie voor het plaatsen van zonnewering
bedraagt 10 euro/m2 glasoppervakte met zonne-
wering.

• Deze premie is enkel geldig bij nieuwe zonnewe-
ring.

• De premie geldt enkel voor buitenzonnewering :
screens, uitvalscherm, stapelbare lamellen ...

Premieaanvraag huishoudelijke klant 2007

Actievoorwaarden

REG
Huishoudelijk

2007

Alle actievoorwaarden
vindt u terug op de

desbetreffende
premieformulieren.
De aanvraag kunt u

elektronisch insturen via
www.eandis.be



Algemene voorwaarden
De acties zijn geldig binnen het gebied van de
gemengde distributienetbeheerders voor
elektriciteit in Vlaanderen : Gaselwest, IMEA,
Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas.

De rechthebbende van de premie is distribu-
tienetgebruiker bij één van bovenstaande
distributienetbeheerders.

Enkel volledig ingevulde aanvraagformulie-
ren komen in aanmerking voor de premie.

De premie is strikt gebonden aan het
installatieadres en bedraagt maximum 50%
van het factuurbedrag.

De premie wordt uitbetaald door overschrij-
ving op uw bankrekening.

De premieaanvraag is geldig voor facturen
met factuurdatum tussen 01/01/2007 en
31/12/2007.

Aanvraagformulieren dienen ons te bereiken
vóór 01 april 2008 en kunnen tot 6 maanden
na de aanvraag worden uitbetaald.

Eandis heeft het recht op elk ogenblik en
zonder voorafgaande verwittiging een einde te
stellen aan de actie of ze te wijzigen,
bijvoorbeeld bij uitputting van de voorziene
budgetten.

Eandis behoudt het recht om - in elke fase
van het project - zich ter plaatse te komen
vergewissen van de situatie en indien nodig
contact te nemen met de firma en/of installa-
teur die de installatie levert en/of plaatst of
die advies verstrekt. Indien de installatie niet
overeenstemt met de beschrijving in de aan-
vraag, behoudt Eandis het recht uitbetaalde
premies terug te vorderen.

De toekenning van de premie betekent niet
dat Eandis verantwoordelijkheid opneemt wat
betreft toestellen, materialen en/of
resultaten.

De premieaanvraag is niet cumuleerbaar met
de premie voor ’Energieprestatie (E-peil)’ en
‘Passiefhuis’.

De premieaanvraag geldt enkel voor nieuwe
toestellen, installaties en/of materialen.

Hoe een premie aanvragen?

Stuur of fax deze premieaanvraag samen met een
kopie van de factuur voor de buitenzonnewering
naar :

Eandis REG-dienst
Postbus 50
9700 Oudenaarde
Fax: 056 36 93 23

Afhandeling premie

• De REG-dienst van Eandis verwerkt de
aanvraag.

• Indien de aanvraag wordt goedgekeurd,
ontvangt u een brief met de mededeling dat de
premie wordt toegekend, hoe groot het bedrag
ervan is en op welke rekening deze premie
wordt gestort.

• Indien de premie niet kan worden uitbetaald,
melden wij schriftelijk de reden waarom de
aanvraag werd geweigerd.

Meer informatie

Algemeen nummer 078 35 35 34
reg@eandis.be
www.eandis.be



Buitenzonnewering
Ik wens een premie te ontvangen voor het
plaatsen van buitenzonnewering.
Als ik voldoe aan de actievoorwaarden geniet
ik van een premie van 10 euro/m2.

Dit document volledig invullen, ondertekenen
en samen met een kopie van de factuur
terugsturen naar Eandis REG-dienst,
Postbus 50, 9700 Oudenaarde.

Premieaanvraag huishoudelijke klant 2007

Gegevens aanvrager

Voornaam en naam: ........................................................................................................................................................................................................................

Straat : ............................................................................................................................................................................................................ Nr: ....................

Postcode : ...................................................................................... Gemeente : ...................................................................................................................

Telefoon : ......................................................................................... Bankrekeningnummer : ......................................................................................

Gegevens buitenzonnewering

Nieuwe buitenzonnewering : merk : ................................................................................................................ type : .................................................

Reductiefactor F : ...................................................................................................

Oppervlakte beglazing met buitenzonnewering: ..................................... m2

Verkoper/ installateur

Installatieadres

Straat : ............................................................................................................................................................................................................ Nr : ....................

Postcode : ...................................................................................... Gemeente : ...................................................................................................................

(Attest invullen op keerzijde)
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Buitenzonnewering

Premieaanvraag
huishoudelijke klant 2007

Bedrijf : ....................................................................................................................................................................................................................................................

Contactpersoon : ............................................................................................................................................................................................................................

Straat : .............................................................................................................................................................................................. Nr: ....................................

Postcode : .................................................................. Gemeente : .............................................................................................................................

Functie : ..................................................................................................................................................................................................................................................

Verklaart hierbij buitenzonnewering te hebben geplaatst op volgend adres :

Naam : .....................................................................................................................................................................................................................................................

Straat : ............................................................................................................................................................................................... Nr: ....................................

Postcode : .................................................................... Gemeente : ............................................................................................................................

Oppervlakte beglazing met buitenzonnewering: ................................................. m2

Datum: ....................................................................... Handtekening :

Attest installateur


