Premie voor het gebruik van bio-ecologische
isolatie
Online aanvragen Maak een afspraak
Bio-ecologische isolatiematerialen hebben over het algemeen een lagere energie-input, een betere vochtregulatie en een hoger
comfort dan de klassiek gebruikte isolatiematerialen. Bovendien zijn deze vrij van petrochemische producten. Voorbeelden zijn
vlas, hennep, cellulose, houtwol, …
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Voorwaarden
De gebruikte isolatiematerialen uit nagroeibare grondstoffen moeten voorkomen op de VIBE-database, te raadplegen
op www.vibe.be. In geval van een nieuw product of een product dat niet voorkomt in de databank van VIBE vzw, stelt de
bevoegde ambtenaar vast of het voldoet aan de door VIBE opgestelde criteria voor isolatiematerialen uit nagroeibare
grondstoffen.
Een dampscherm wordt aangebracht tussen de isolatie en de binnenafwerking.
De warmteweerstand of R-waarde van het isolatie materiaal dient:
minimum 4 m²K/W te bedragen voor dakisolatie.
minimum 2,5 m²K/W te bedragen voor muurisolatie.
minimum 1,5 m²K/W te bedragen voor vloerisolatie.
Er wordt geen premie verleend voor kurkafwerking, kurken vloeren en/of wanden.

Procedure
Het aanvraagdossier omvat een volledig ingevuld aanvraagformulier en een kopie van de factuur.
Het aanvraagdossier moet binnen het jaar voorgelegd worden aan het stadsbestuur, milieudienst.
Na controle van het aanvraagdossier wordt eventueel een plaatsbezoek door de stad uitgevoerd.
De gemeente behoudt zich het recht om de correcte aanwending van de premie te controleren.

Meebrengen
factuur isolatie

Bedrag
Er kan een premie van 10% van het investeringsbedrag met een maximum van 250 EUR (max. helft van het gefactureerde bedrag)
bekomen worden voor het gebruik van isolatie uit nagroeibare grondstoffen (vlas, hennep, cellulose, …) in een gebouw.

Regelgeving
De gemeente behoudt zich het recht om de correcte aanwending van de premie te controleren
Onderaan deze pagina kan je het volledige reglement nalezen
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Openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
Alle openingsuren

