TOELAGEREGLEMENT VOOR DE PLAATSING
VAN DAKISOLATIE OF
ZOLDERVLOERISOLATIE, VLOER- OF
KELDERISOLATIE EN NAÏSOLATIE VAN
SPOUWMUREN OF BUITENMUREN
Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 december 2019
Gepubliceerd op de gemeentelijke website op 23 december 2019

Artikel 1.
Met ingang van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025, wordt, binnen de
perken van de beschikbare budgetten, een aanvullende premie toegekend op de
premies voor dakisolatie of zoldervloerisolatie, vloer- of kelderisolatie- en na-isolatie
van spouwmuren of buitenmuren die door de netbeheerder, zijnde Fluvius System
Operator cvba, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 199,
worden verleend.

Artikel 2.
Enkel natuurlijke personen die in de bevolkingsregisters van de gemeente
Zandhoven zijn ingeschreven en natuurlijke personen die eigenaar zijn van een
woning gelegen in Zandhoven, die vanwege de intercommunale Fluvius System
Operator cvba een premie voor dakisolatie of zoldervloerisolatie, vloer- of
kelderisolatie- en/of na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren hebben verkregen
voor een gebouw dat gestaan en gelegen is op het grondgebied van de gemeente
Zandhoven, komen in aanmerking voor de aanvullende premie.
Deze premie kan slechts éénmaal per adres bekomen worden per isolatiecategorie
(éénmaal voor dak- of zoldervloerisolatie, éénmaal voor vloer- of kelderisolatie en
éénmaal voor na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren).

Artikel 3.
Het bedrag van de aanvullende premie is 50 euro per isolatiecategorie. De premie
mag gecumuleerd worden voor de verschillende isolatiecategorieën en mag
gecumuleerd worden met andere premies of met subsidies uitgekeerd door andere
overheden.

Artikel 4.
De aanvullende premie moet aangevraagd worden binnen zes maanden na de datum
vermeld op het bankrekeninguittreksel waarbij Fluvius System Operator cvba ten
gunste van de aanvrager de isolatiepremie heeft overgeschreven. De aanvraag
gebeurt op het hiervoor door de gemeente opgestelde formulier. Dit moet vergezeld
zijn van een kopie van het rekeninguittreksel waarop de storting van de
isolatiepremie door Fluvius System Operator cvba staat afgeprint of de
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bevestigingsbrief van Fluvius System Operator cvba waarin bevestigd wordt dat de
aanvrager voldoet aan de actievoorwaarden.

Artikel 5.
De aanvullende premie komt toe aan de persoon die genieter is van de premie
uitgekeerd door Fluvius System Operator cvba.
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