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Voorwoord 

Beste lezer, 

 

Betaalbaar wonen voor iedereen, de kwaliteit van woningen verbeteren, woningen aanpassen aan de 

noden van een handicap,…: de uitdagingen op het vlak van wonen zijn groot.  

 

In deze brochure hebben we alle premies omtrent wonen voor u opgelijst en samengevat.  

Aan de hand van dit overzicht hopen wij u een duidelijker beeld te geven van de tegemoetkomingen 

waarvan u kan genieten bij de aankoop, bouw, renovatie, aanpassing en verbetering van een  

woning. Niet alleen eigenaars komen hiervoor in aanmerking, ook voor huurders en verhuurders  

bestaan er premies. 

 

De overheden voeren in tijden van besparingen heel wat wijzigingen uit op vlak van premies en  

Tegemoetkomingen. Zo zal  de Vlaamse Regering in november bijvoorbeeld de ‘nieuwe Vlaamse  

renovatiepremie’ invoeren. 

Neem dus zeker contact op met de premieverstrekker voor de huidige stand van zaken of vraag raad  

in de woonwinkel. Ook op onze website, www.woonwinkelzennevallei.be , kan u de laatste  

informatie vinden omtrent deze wijzigingen. Neem zeker ook een kijkje op de website ‘premiezoeker’ 

van de Vlaamse overheid. De premiezoeker gidst u aan de hand van een vragenlijst door de  

verschillende woonpremies en geeft meteen aan voor welke u in aanmerking komt. 

 

Veel succes met de bouw, renovatie of aanpassing van uw woning! 

 

Karolien Mettens, Coördinator 

Patrick Vinck, Technisch Adviseur 

Els Lehouck, Woonbegeleider 
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DE NIEUWE VLAAMSE  

  RENOVATIEPREMIE 

 

De Vlaamse renovatiepremie is een premie waarvan de  

uitbetaling kan verdeeld worden over twee aanvragen.  

Bij een volledige woningrenovatie dient u dus twee keer een  

aanvraag in te dienen. Een aanvraag kan voor maximaal twee  

categorieën tegelijk. 

 

Welke werken komen in aanmerking? 

De werken zijn gegroepeerd in 4 categorieën: 

 

Inkomensvoorwaarde 

Als u de premie aanvraagt als eigenaar-bewoner mag u niet meer verdienen dan: 

 € 41.440 als alleenstaande zonder persoon ten laste 

 € 59.200 als alleenstaande met een persoon ten laste  

 (te verhogen met € 3.320 per bijkomende persoon ten laste) 

 € 59.200 als u gehuwd bent of samenwoont 

(te verhogen met € 3.320 per bijkomende persoon ten laste) 

Categorie 1 
De structurele elementen van de woning: werken aan funderingen, de muren,  

de draagvloeren en de trappen. 

Categorie 2 Het dak: werken aan het dakgebinte, de dakbedekking, de goten en de afvoer. 

Categorie 3 

Het buitenschrijnwerk: werken aan ramen en buitendeuren. 

Die moeten vanaf 1 januari 2016 voldoen aan de ventilatievoorzieningen van het  

Energiebesluit. 

Categorie 4 
De technische installaties: werken aan de elektrische installatie, de sanitaire installatie in 

badkamer en toilet wc en de centrale verwarming. 
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Eigendomsvoorwaarde 

Als u als bewoner een aanvraag indient, mag u geen andere woning in volle eigendom of in volle vruchtgebruik 

hebben of gehad hebben tot drie jaar voor de aanvraagdatum.  

Deze voorwaarde geldt niet voor wie een woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor. 

Uw woning moet minimum 25 jaar oud zijn. (Vanaf 2017: 30 jaar oud) 

 

Wat en wanneer? 

 Vanaf december 2015 (eerste aanvraag). 

 Na voltooiing en facturering van de werken 

 De tweede aanvraag is mogelijk ten vroegste 1 jaar en maximaal 2 jaar na de eerste en enkel mogelijk voor 

de overblijvende categorieën. 

 De facturen mogen niet ouder zijn dan 2 jaar, zowel facturen van werken uitgevoerd door een aannemer 

als facturen van materiaalaankopen voor werken die u zelf hebt uitgevoerd komen in aanmerking. 

 Minimaal investeringsbedrag: Minstens €2500 excl. BTW voor elke categorie. 

 Maximaal investeringsbedrag: Slechts voor categorie 4 gelden er maximumbedragen. 

 Elektrische installatie : Max. €3750 

 Sanitaire installatie : Max. €3750 

 Centrale verwarming : Max. €7500 

 

Premiebedrag 

De premie wordt berekend per categorie en bedraagt 20% of 30 % van de factuurbedragen (met een minimum 

van €2500 aan factuurbedrag per categorie). 

 30%-berekening geldt voor:  

 Wie als eigenaar-bewoner een inkomen had lager dan €29.600 

(te verhogen met €1.540 per persoon ten laste) 

 Wie de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor 

 Voor de anderen is er een tegemoetkoming van 20% (met een maximum premie van €2500 per categorie ) 

 Het maximum bedrag van de premie, voor de twee aanvragen samen , ligt vast op €10.000. 

 

De premie is woninggebonden als een vorige bewoner van de woning in de laatste tien jaar een renovatiepremie ont-

ving, kunt u als nieuwe bewoner geen nieuwe premie krijgen.  

 

 

Voor meer informatie en advies op maat kunt u steeds terecht bij Woonwinkel Zennevallei.  

U kan de adresgegevens en contacturen terugvinden achteraan in de brochure. 
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DE  VERBETERINGS– EN  

  AANPASSINGSPREMIE 

Wie komt in aanmerking voor de premie? 

 Eigenaars - bewoners: U bent volle eigenaar, vruchtgebruiker,  

of mede-eigenaar of u hebt een recht van bewoning. 

 Huurders met een contract van meer dan 3 jaar: U draagt zelf de kosten om de woning te verbeteren of 

aan te passen. De facturen staan op uw naam. 

 Eigenaars - huurders: Eigenaars die hun woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor (SVK). Als u als 

eigenaar aan de woning werkzaamheden uitvoert of laat uitvoeren door het SVK, kan er onder bepaalde 

voorwaarden dezelfde premie bekomen worden. 

 

Inkomensvoorwaarde 

Onder inkomen wordt verstaan het gezamenlijk belastbaar inkomen van drie jaar geleden. Bij een aanvraag in 

2015 wordt het inkomen van 2012 in aanmerking genomen 

 Voorwaarden voor de verbeteringspremie 

 Eigenaars - bewoners en huurders: Het inkomen van de aanvrager en diens eventuele partner mag niet  

hoger zijn dan €29.600. (met een verhoging van €1540 per inwonende persoon ten laste) 

 Eigenaars - huurders: Het inkomen van de aanvrager en diens eventuele partner mag niet hoger zijn dan 

€59.200. 

 

 Voorwaarde voor de aanpassingspremie 

Het inkomen van de bejaarde en diens eventuele partner mag niet hoger dan €29.600 bedragen. 

(met een verhoging van €1540 per inwonende persoon ten laste) 

 

Voorwaarde van de woning 

Voor de verbeteringspremie voor verbeteringswerkzaamheden moet de woning op de dag van de  

premie-aanvraag minstens 25 jaar oud zijn. Deze voorwaarde geldt niet voor de verbeteringspremie voor  

verbouwingswerkzaamheden en voor de aanpassingspremie. 

 

De verbeteringspremie is niet cumuleerbaar met de renovatiepremie (p.4) ! 
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De verbeteringspremie voor verbeteringswerkzaamheden 

Om deze premie te kunnen genieten, moet u geldige facturen (niet ouder dan 1 jaar) voorleggen voor een bedrag 

dat minstens het dubbele is van de premie (incl BTW). Bv. Voor dakwerken bedraagt de premie €1250. Hiervoor 

moet u dus facturen voor minstens €2500 voorleggen. 

 Volgende werkzaamheden komen in aanmerking voor een verbeteringspremie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verbeteringspremie voor verbouwingswerkzaamheden 

Dit zijn werkzaamheden die betrekking hebben op het vergroten of herbouwen van woon-, kook– of  

slaapvertrekken. De premie bedraagt 50% van het bedrag van de voorgelegde facturen, met een max. van €1250 en 

min. van €600. U moet dus minstens €1200 kunnen voorleggen met uw factuur. 

Binnen een periode van 10 jaar kunt u voor een woning maximaal drie keer een verbeterings– en  

aanpassingspremie aanvragen. U mag geen 2 aanvragen indienen voor werken aan hetzelfde onderdeel. 

 

De aanpassingspremie 

Als u de woning aanpast aan de bijzondere behoeften van een inwonende bejaarde (65+), dan kunt u daarvoor een 

aanpassingspremie aanvragen. De premie bedraagt 50% van het bedrag van de voorgelegde facturen, met een max. 

van €1250 en min. van €600. U moet dus minstens €1200 kunnen voorleggen met uw factuur.  

Er bestaan 2 onderdelen waarvoor een aanvraag ingediend kan worden : 

 
 
 

 
 

Dakwerkzaamheden €1250 Draagstructuur, dakbedekking, goten, randaansluiting en  

dakramen 

Buitenschrijnwerk €1250 Bestaande ramen, deuren en vernieuwen van rolluiken 

Werkzaamheden aan gevels €1500 Buitenschouwblad, gevelbekleding, gevelisolatie, voegwerk 

Optrekkend vocht in binnen– en  

buitenmuren behandelen 

€750 Muren onderkappen, waterkerende laag plaatsen of  

injecteren met waterdichte middelen 

Sanitaire installaties €750 Badkamer of toilet vernieuwen 

Nieuwe elektrische installatie €750 Stroom en communicatie, incl. aansluiting en keuring 

Risico op CO-vergiftiging bestrijden €250 

€250 

€1000 

€500 

Warmwatertoestel op gas (Type C) 

Hoogrendementsverwarmingsketel (Type C) 

Centrale verwarmingsinstallatie 

Rookkanaal 

- Technische installaties en hulpmiddelen 

- Verbouwingswerkzaamheden met het oog op het creëren van voldoende ruimte en veilig beloopbare vloeren 

en trappen in de woning 
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AANPASSINGSPREMIE VAN WONINGEN 

VAN OUDEREN EN PERSONEN MET EEN 

HANDICAP 

De aanpassingspremie van woningen van ouderen en personen met een handicap  

is een premie die wordt toegekend door de provincie Vlaams-Brabant aan ouderen  

en personen met een handicap die werken aan hun woning uitvoeren om de 

woning functioneel aan te passen aan hun fysieke toestand. 

 

Welke aanpassingen komen in aanmerking? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorwaarden aanvrager 

 De aanvrager is minstens 65 jaar of erkend persoon met een handicap door de Federale  

Overheidsdienst Sociale Zekerheid of door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 

 De aanvrager bewoont de woning op basis van zakelijk recht of een huurovereenkomst met betrekking tot een 

hoofdverblijfplaats. 

 Men beschikt NIET over volledige eigendommen of volledig vruchtgebruik van andere onroerende  

goederen. 

 Het gezamenlijk belastbaar inkomen mag niet meer bedragen dan de maxima vastgelegd in de provinciale  

reglementeringen. 

 Bij het bepalen of de aanvrager voldoet aan de inkomstengrens wordt enkel rekening gehouden met de  

persoonlijke inkomsten van de aanvrager en met de inkomsten van zijn/haar echtgeno(o)t(e) of  

 inwonende. 

Het aanbrengen van een automatische deuropener met parlofoon 

Een lift (verticale lift, stoellift, rolstoelplateaulift) 

Het vergroten van de deuropeningen en het aanpassen van de gangbreedte 

Aanpassing van de keuken 

Het aanleggen van hellende vlakken om de toegang tot de woning te vergemakkelijken 

Het inrichten of aanbouwen van een plaats op de gelijkvloerse verdieping om te dienen als kamer 

Communicatie-, signalisatie– en alarmsystemen 

Het wegwerken van hinderlijke drempels 

Installatie centrale verwarming 

Plaatsing steunhulpmiddelen 

Plaatsing van motor voor het automatiseren van rolluiken en garagepoort 
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Voorwaarden van de woning 

 De aan te passen woning moet gelegen zijn in de provincie Vlaams-Brabant. 

 Een ongezonde, onverbeterbare woning (krotwoning) komt niet in aanmerking voor de premie. 

 

Aanvraagprocedure 

Het aanvraagdossier dient een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier te bevatten. Dit kan aan de 

hand van een digitaal aanvraagdossier online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies of een papieren  

aanvraagdossier via de post. (Te verkrijgen in de woonwinkel) 

 

Beoordelingsprocedure 

De aanvraag wordt afgetoetst aan alle toepassingsvoorwaarden van het reglement. Het provinciebestuur kan 

steeds bijkomende informatie opvragen of een plaatsbezoek afleggen. 

 

De premie 

De premie bedraagt 50% van de kostprijs van de werken met een maximum van €2500. 

 

Indien de aanvragers voldoen aan de inkomstenvoorwaarden van het statuut van de Verhoogde  

Tegemoetkoming (VT) bij het ziekenfonds, kan een provinciale premie toegestaan worden van 75 % van de 

kostprijs van de werken, met een maximum van €2500. 

 

De facturen van reeds uitgevoerde werken mogen niet ouder zijn dan 1 jaar op de aanvraagdatum. 

De werken moeten ten laatste uitgevoerd worden binnen een periode van 1 jaar vanaf de datum van de  

beslissing waarbij de premie werd toegekend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voor meer informatie en advies op maat kunt u steeds terecht bij Woonwinkel Zennevallei.  

U kan de adresgegevens en contacturen terugvinden achteraan in de brochure. 
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 Premies  

  van Eandis 

Eandis geeft premies voor bestaande woningen en nieuwbouwwoningen. 

 

De premies zijn alleen geldig voor woningen die aangesloten zijn op het elektriciteitsnet van de netbeheerder 

vóór 01/01/2006.  

Herbouw valt onder de nieuwbouwpremies. 

 

U hebt een jaar de tijd om het ingevulde aanvraagformulier in te dienen samen met een kopie van de factuur. 

Let op! Dit premiestelsel wordt herwerkt in 2016! Deze premies gelden nog tot 30/06/2016! 

 

1. Premies voor bestaande woningen (aangesloten op het distributienet voor 01/01/2006, met 

uitzondering van zonneboiler en warmtepomp, die moeten aangesloten zijn voor 01/01/2014) 

 

Soort werk Voorwaarde of extra uitleg Premiebedrag 

Dakisolatie via aannemer  Rd-waarde minstens 3.5 

 Rd-waarde minstens 4 

 Rd-waarde minsten 4.5 

 6 euro/m² 

 7 euro/m² 

 8 euro/m² 

Dakisolatie doe-het-zelf  Rd-waarde minstens 3.5 

 Rdwaarde minstens 4 

 Rd-waarde minstens 4.5 

 3 euro/m² 

 3,5 euro/m² 

 4 euro/m² 

Buitenmuurisolatie via de  

buitenzijde van bestaande muren 

via aannemer 

Rd-waarde minstens 2 van het nieuw geplaatste  

materiaal 

15 euro/m 

Spouwmuurisolatie bestaande 

spouw via aannemer 

 Lambdawaarde maximaal 0.065 

 Volledige spouw wordt gevuld 

 Spouw minstens 50mm 

 Werken met aannemer conform STS 71-1 

6 euro/m² 

Vloerisolatie via aannemer Rd-waarde minstens 1, 2 6 euro/m² 
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Hoogrendementsbeglazing  

via aannemer 

 Bij vervanging enkel glas: U-waarde  

maximaal 1.1 

 Bij vervanging enkel of dubbel glas:  

U-waarde maximaal 0.8 

         12 euro/m² 

 

 15 euro/m² 

Warmtepompen via  

aannemer 

Plaatsing nieuwe waterpomp Maximaal 1.700 euro 

(afhankelijk van type) 

Zonneboiler via aannemer Premie voor nieuwe geplaatste thermische 

zonnecollectoren voor de productie van  

sanitair warm water 

550 euro/m² 

Maximaal 2.700 euro 

Maximaal 50% factuur  

Solar Keymark Label  

Combipremie bij gelijktijdige 

investering in nieuwe ramen 

met hoogrendementsglas en 

muurisolatie via aannemer 

 Bij vervanging enkel glas 

 

 

 

 

 

 Bij vervanging enkel of dubbel glas 

 

 

(De premie voor muurisolatie blijft identiek, 

de verhoging is enkel van toepassing voor 

beglazing) 

 48 euro/m²  (Ug-waarde 

maximaal 1.1 W/m²K,  

Uw-waarde maximaal 1.7 

W/m²K)  

maximaal 1.680 euro 

 

 60 euro/m² (Ug-waarde 

maximaal 0.8 W/m²K,  

Uw-waarde maximaal 1.7 

W/m²K),  

maximaal 2.100 euro 

Extra voor beschermde  

afnemers 

5% verhoging op bovenvermelde premie-

hoogtes en maxima 

 

Condensatieketel voor  

beschermde klanten via  

aannemer 

 800 euro 
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2. Premies voor nieuwbouwwoningen 

Het energieprestatiepeil (E-peil) is een maat voor het energieverbruik van uw woning en de vaste installaties. 

Het E-peil staat vermeld op het EPC, dat sinds 2006 verplicht is.  

Hoe lager het peil, hoe energiezuiniger de woning is. Wettelijk mag een nieuw te bouwen woning vandaag de 

norm van E 70 niet overschrijden. 

 

* Uitleg bij schema:  

Bv. Voor woningen met een E-peil lager of gelijk aan 40, krijgt u een premie van 1.800 euro, verhoogd met 50 

euro per E-peilpunt dat u onder de 40 gaat. 

 

 
 

Energieprestatiepeil Premiebedrag 

Bouwaanvraag vanaf 01/01/2015 tot en met 31/12/2015 

≤ E30 nieuwbouwwoning 1.800 euro + 50 euro/punt ten opzichte van E30 

≤  E30 nieuwbouwappartement 800 euro + 30 euro/punt ten opzichte van E30 

Bouwaanvraag van 01/01/2014 tot en met 31/12/2014 

≤  E40 nieuwbouwwoning 1.800 euro + 50 euro/punt ten opzichte van E40 

≤  E40 nieuwbouwappartement 800 euro + 30 euro/punt ten opzichte van E40 

Bouwaanvraag vanaf 01/01/2016  tot 30/06/2016 

≤ E 20 nieuwbouwwoning 1800 euro + 50 euro/punt ten opzichte van E20 

≤ E 20 nieuwbouwappartement 800 euro + 30 euro/punt ten opzichte van E20 

Extra voor beschermde afnemers 20% hogere E-peilpremie, 50% hogere premie voor zonneboiler en  

waterpomp 

 Premies    

  van Eandis 
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* Als de nieuwe woning of het nieuwbouwappartement het gevolg is van een volledige afbraak en  

heropbouw van een bestaande woning of een bestaand appartement, zonder wijziging van de aard en de  

bestemming van de woning of het appartement, worden de E-peilpremies verdubbeld. 

 

3. Wanneer kunt u de premie aanvragen? 

U vraagt de premie aan nadat de werken zijn uitgevoerd. U kunt de premie aanvragen tot uiterlijk 12  

maanden na factuurdatum. Voor de E-peil premie wordt gekeken naar de datum van de definitieve  

EPB-aangifte (EnergiePrestatie en Binnenklimaat). Let op! Deze premies worden herwerkt in 2016, de pre-

mies in deze huidige vorm slechts zijn geldig tot 30/06/2016 ! 

 

 

4. Hoe aanvragen / Aanvraagprocedure 

Het aanvraagdossier dient een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier te bevatten. Dit kan aan de 

hand van een digitale aanvraag via www.eandis.be of via een papieren aanvraag.  

(te verkrijgen in de woonwinkel) 

 

Voor uw online aanvraag houdt u best volgende informatie bij de hand: 

 Alle facturen 

 Adres waar de installatie werd uitgevoerd 

 EAN-code van het installatieadres (terug te vinden op de elektriciteitsfactuur -  18 cijfers) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Voor meer informatie en advies op maat kunt u steeds terecht bij Woonwinkel Zennevallei.  
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Federale Overheidsdienst  

  Financiën 

 

 

 

 

1. Belastingvermindering voor dakisolatie 

 

Voor het inkomstenjaar 2016 is er enkel een belastingvermindering voor dakisolatie van toepassing in een  

woning  die minstens 5 jaar in gebruik werd genomen bij de start van de werken. 

 

Wie komt in aanmerking voor de premie? 

Zowel eigenaars, naakte eigenaars, huurders, erfpachters, opstalhouders en vruchtgebruikers  kunnen de  

belastingvermindering aanvragen op voorwaarde dat de investeringen kunnen bewezen worden met een factuur 

op zijn/haar naam. 

 

Aan welke voorwaarden moet men voldoen? 

 De werkzaamheden moeten uitgevoerd worden door een aannemer volgens de regels van goed  

 vakmanschap. 

 De aannemer bevestigt dat het gebruikte isolatiemateriaal een thermische weerstand R heeft die gelijk is aan 

of groter is dan 2,5 m²K/W. 

 De aannemer moet de verplichte formuleringen op de factuur vermelden. 

 

 

Belastingvoordeel 

De belastingvermindering bedraagt 30% van de uitgaven met een maximum van € 2000. 

(€3070 geïndexeerd voor inkomstenjaar 2015) 
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2.  Belastingvermindering voor de beveiliging van een woning tegen inbraak of brand 

 

Belastingvermindering voor uitgaven gedaan voor het beveiligen van de woning tegen inbraak of brand valt 

vanaf aanslagjaar 2015 onder de bevoegdheid van de gewesten. Het Waalse Gewest en het Vlaamse Gewest 

hebben besloten deze vermindering te schrappen (voor uitgaven gedaan vanaf 1 januari 2015).  

 

 

3. Korting onroerende voorheffing voor verlaagd E-peil. 

 

Nieuwbouwwoningen die veel energiezuiniger zijn dan de eisen op het ogenblik  van de bouwaanvraag kun-

nen genieten van een korting op de onroerende voorheffing. De korting is afhankelijk van het jaar van de 

bouwaanvraag en het behaalde E-peil.  

 

 

 

 

 

Nieuwbouwwoningen  

Bouwaanvragen tot eind 2012 20% korting bij E-peil max. E60, geduren-

de 10 jaar  

40 % korting bij E-peil max. E 40, geduren-

de 10 jaar  

Bouwaanvragen in 2013 50% korting bij E-peil max. E50, geduren-

de 5 jaar  

100% korting bij E-peil max. E30, gedu-

rende 5 jaar  

Bouwaanvragen in 2014 en 2015 50% korting bij E-peil max. E40 geduren-

de 5 jaar  

100% korting bij E-peil max. E30, gedu-

rende 5 jaar  

Bouwaanvragen vanaf 01/01/2016 50% korting bij E-peil max. E30, geduren-

de 5 jaar  

100% korting bij E-peil max. E20, gedu-

rende 5 jaar  
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4. Belastingvermindering voor lage energiewoningen, passiefwoningen en  

 nul-energiewoningen 

 

Tot en met aanslagjaar 2012 had u, gedurende 10 jaar, recht op een belastingvermindering voor een lage 

energiewoning, passiefwoning of een nul-energiewoning. Die belastingvermindering werd afgeschaft vanaf 

het aanslagjaar 2013 (inkomstenjaar 2012). 

 

Als uw woning gecertifieerd werd in 2011 of eerder, blijft u de belastingvermindering krijgen voor het  

resterende deel van de periode van 10 jaar. 

 

 

Voorwaarden 

U heeft  toch nog recht op de belastingvermindering voor de energiezuinige woningen als u voor 1 januari 

2012 een contract had afgesloten om: 

 

 Een lage energiewoning, een passiefwoning of een nul-energiewoning in nieuwe staat te verwerven. 

 Een lage energiewoning, een passiefwoning of een nul-energiewoning te laten bouwen. 

 Een onroerend goed te laten verbouwen met als doel er een lage energiewoning, een passiefwoning 

of een nul-energiewoning van te maken. 

 

 

Belastingvoordeel 

De bedragen voor aanslagjaar 2015 (inkomsten 2014) zijn: 

 

 Voor lage energiewoningen : € 450 

 Voor passiefwoningen : € 900 

 Voor nul-energiewoningen : €1810 
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Energielening 3Wplus 

Wat? 

In 2016 kunt u een energielening van de Vlaamse Overheid afsluiten. 

Bij 3Wplus kan men een goedkope lening aangaan om energiebesparende maatregelen uit te voeren. 

 

 De lening bedraagt maximum €10.000. 

 Men betaald de lening op maximaal 5 jaar. 

 De rentevoet van de lening bedraagt maximum 2% of 0%. 

 De lening is combineerbaar met premies en/of belastingvermindering. 

 

Voorwaarden 

 De woning doet dienst als hoofdverblijfplaats. 

 De woning bevindt zich in een gemeente van het arrondissement Halle-Vilvoorde die aangesloten is bij vzw 

3Wplus Energie. 

 De werken worden uitgevoerd door een geregistreerde aannemer. 

 Alle huurders en eigenaars komen in aanmerking, ongeacht het inkomen. 

 De lening wordt aangegaan per woning. 

 
 
Waar kan ik terecht met vragen? 
 

3Wplus 

Vanden Eeckhoudtstraat 11  

1500 Halle  

(Permanentie om de 14 dagen, dinsdagvoormiddag) 

 

Tel. 0493/51.17.65 

energie@3wplus.be 

www.3wplus.be/frge 

 

 

 

Voor meer informatie en advies op maat kunt u steeds terecht bij Woonwinkel Zennevallei.  

U kan de adresgegevens en contacturen terugvinden achteraan in de brochure. 
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 Aanvullende stadspremie  

  van de Stad Halle 

De Stad Halle  geeft een aanvullende stedelijke premie ten bedrage van 1/6 van de tegemoetkoming die wordt 

toegekend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 

 

De aanvullende stadspremie van de stad Halle kan enkel gecombineerd worden met de premie voor verbetering 

of de aanpassing van een woning (zie p. 6).  

 

Ze wordt toegekend aan  alle aanvragers die overgaan tot het kopen, bouwen, renoveren en verbeteren van een 

woning op grondgebied van de stad. 

 

 

Hoe moet ik mijn aanvraag indienen? 

 

 In 3-voud 

 Binnen de 6 maanden na de eerste uitbetaling van de premie door de Vlaamse Gemeenschap 

 

 

Bij de aanvraag moeten volgende documenten toegevoegd worden: 

 

 Bericht van toekenning van de toelage/premie (Vlaamse Gemeenschap) 

 De berekening van de toelage/premie 

 Bewijs van de eerste uitbetaling 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie en advies op maat kunt u steeds terecht bij  Woonwinkel Zennevallei.  

U kan de adresgegevens en contacturen terugvinden achteraan in de brochure. 
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Woonwinkel Halle 

Vanden Eeckhoudtstraat 11  

1500 Halle 

 02/361 50 91 

 

Woonwinkel Sint-Pieters-Leeuw 

Pastorijstraat 21 (Gemeentehuis) 

1600 Sint-Pieters-Leeuw 

 02/371 22 68 

 

E- mail: info@woonwinkelzennevalle.be 

Website: www.woonwinkelzennevallei.be 

 

 

Je kan bij de woonwinkel terecht  

tijdens de openingsuren van het loket: 

 

Maandag    9u-12u in Sint-Pieters-leeuw 

Dinsdag   9u-12u in Halle 

Woensdag  9u-12u in Sint-Pieters-Leeuw 

Donderdag  14u-16u in Halle 

Vrijdag  9u-12u in Sint-Pieters-Leeuw 

  14u-16u in Halle 

Of na afspraak. 



 

De Woonwinkel Zennevallei wordt ondersteund door de Vlaamse overheid en  

de provincie  Vlaams–Brabant en is het resultaat van een  

samenwerking tussen de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, de stad Halle 

en de OCMW’s van Sint-Pieters-Leeuw en Halle.  


