
HUISHOUDELIJKE ACTIES AGEM EANDIS (*) GHA
huishoudelijke EAP-audit 50€, max 50% factuurbedrag

huishoudelijke energiescan (actieverplichting) X X

huishoudelijk planadvies in nieuwbouw of 
verbouwing

75€, max 50% factuurbedrag

bouwteams
klimaatwijken
aardgascondensatieketels (HR Top) ter 
vervanging

125 € 250 €, max 50% factuurbedrag 10€ per kW, min. 125 €, max 50% 
factuurbedrag

aardgascondensatieketels (HR Top) in 
nieuwbouw

125 € 250 €, max 50% factuurbedrag 10€ per kW, min. 125 €, max 50% 
factuurbedrag

stookoliecondensatieketel (Optimaz Elite) in 
nieuwbouw of ter vervanging)

10€ per kW, min. 125 €, max 50% 
factuurbedrag

dakisolatie in bestaande woningen 1,25 € per m2 (Rd min. 3 m2K/W) 
(woningen gebouwd voor 1998) 

4 € per m2 , max 50% factuurbedrag 
(Rd min. 3 m2K/W) (woningen minimum 

5 jaar aangesloten op het net ) 

3 € per m2 max 50% factuurbedrag 
(Rd min. 3 m2K/W) (woningen 

gebouwd voor 1999) 

muurisolatie in bestaande woningen 2 € per m2 (Rd min. 1,3 m2K/W) 
(woningen gebouwd voor 1998) 

4 € per m2 , max 50% factuurbedrag 
(Rd min. 2 m2K/W) (woningen minimum 

5 jaar aangesloten op het net ) 

2 € per m2 max 50% factuurbedrag 
(Rd min. 1,3 m2K/W) (woningen 

gebouwd voor 1999) 

kelderisolatie in bestaande woningen
2 € per m2 max 50% factuurbedrag 

(Rd min. 3 m2K/W) (woningen 
gebouwd voor 1999)

vloerisolatie in bestaande woningen
2 € per m2 max 50% factuurbedrag 

(Rd min. 1,2 m2K/W) (woningen 
gebouwd voor 1999)

superisolerende beglazing ter vervanging van 
enkel glas

10€ per m2 (Umax 1,1 W/m2K) 
(woningen gebouwd voor 1998)

10€ per m2, max 50% factuur (Umax 
1,3 W/m2K) (woningen minimum 5 jaar 

aangesloten op het net)

20€ per m2 max 50% factuurbedrag 
(Umax 1,1 W/m2K) (woningen 

gebouwd voor 1999)

superisolerende beglazing ter vervanging van 
dubbel glas

10€ per m2, max 50% factuur  (Umax 
1,3 W/m2K) (woningen minimum 5 jaar 

aangesloten op het net)

8€ per m2 max 50% factuurbedrag 
(Umax 1,1 W/m2K) (woningen 

gebouwd voor 1999)

superisolerende beglazing in nieuwbouw 10€ per m2 , max 50% factuur (Umax 
1,3 W/m2K)

8€ per m2 max 50% factuurbedrag 
(Umax 1,1 W/m2K) (woningen 

gebouwd voor 1999)
Eandis (*) = Gaselwest, Imea, Imewo, 
Intergem, Intermosane, Iveka, Iverlek, 
Sibelgas



HUISHOUDELIJKE ACTIES AGEM EANDIS (*) GHA
buisisolatie in bestaande woningen (leidingen 
voor ruimteverwarming buiten het beschermd 
volume of leidingen voor SWW zowel binnen 
als buiten het beschermd volume, 
isolatiedikte min. 20 mm en 
warmtegeleidingscoëfficiënt van max. 0,05 
W/mK)

0,5 € per m (woningen gebouwd voor 
1998)

0,5€ per m (woningen minimum 5 jaar 
aangesloten op het net)

0,5 € per m max 50% factuurbedrag 
(woningen gebouwd voor 1999)

radiatorfolie achter radiatoren die tegen een 
niet-geïsoleerde buitenmuur staan

1 € per m2 1 € per m2 (woningen minimum 5 jaar 
aangesloten op het net)

1 € per m2 max 50% factuurbedrag

thermostaatkranen in bestaande woningen 5 € per stuk
5 € per stuk, max 50% factuurbedrag 

(woningen minimum 5 jaar aangesloten 
op het net)

5 € per stuk max 50% factuurbedrag

domotica met REG functionaliteiten geplaatst 
door een installateur met het kwaliteitslabel 
Domotica

100 € nieuwbouw, 150 € bestaande 
woning

100 € nieuwbouw, 150 € bestaande 
woning, max 50% factuurbedrag

zonneboiler met kwaliteitslabel van Belsolar

75€ per m2, mim 575 euro, max 1500 
euro, max 50% factuurbedrag (niet voor 

ruimteverwarming, niet voor 
zwembaden)

575 €, max 50% factuur  voor 
zonneboilers enkel voor SWW, 75 € per 

m2, max 50% factuur en max 1500 € 
voor zonneboilers die ook voor 

ruimteverwarming worden gebruikt (niet 
voor zwembadcollectoren)

150€ per m2, mim 575 euro max 50% 
factuurbedrag (niet voor 

ruimteverwarming, niet voor 
zwembaden)

warmtepomp

210 euro per kVA, max 1680 euro, max 
50% factuurbedrag, geen premies voor 

lucht-lucht of lucht-water 
warmtepompen, warmtepomp moet 

instaan voor hoofdverwarming en mag 
niet gebruikt worden voor koeling, COP 

min 3,5

300 euro per kVA, min. 625 euro, max 
50% factuurbedrag geen premies voor 

lucht-lucht warmtepompen, 
warmtepomp moet instaan voor 

hoofdverwarming en mag niet gebruikt 
worden voor koeling

warmtepompboiler 625€, max 50% factuurbedrag

ventilatiesysteem met warmterecuperatie
150 € , max 50% factuur (volgens NBN-

D50-001 norm, met rendement van 
75% volgens EU-308 norm)

150 € max 50% factuurbedrag (volgens 
NBN-D50-001 norm, met rendement 

van 75% volgens EU-308 norm)

A-labeltoestellen

45 € voor koelkast, 75 € voor 
diepvriezer, 115 € voor wasmachine of 

vaatwasmachine, telkens max 50% 
factuurbedrag

A+, A++  toestellen
75€ voor A+ koelkast of diepvriezer, 

100€ voor A++ koelkast of diepvriezer, 
telkens max 50% factuurbedrag

Eandis (*) = Gaselwest, Imea, Imewo, 
Intergem, Intermosane, Iveka, Iverlek, 
Sibelgas



HUISHOUDELIJKE ACTIES AGEM EANDIS (*) GHA
aardgaswasdrogers 250 euro, max 50% factuurbedrag
droogkast met warmtepomp

nieuwbouwwoning met verlaagd E-peil E70 850 €

nieuwbouwwoning met verlaagd E-peil E75 750 €

nieuwbouwappartement met verlaagd E-peil 
E70
nieuwbouwappartement met verlaagd E-peil 
E75

spaardouchekop
7€ , max 50% van het factuurbedrag, 

waterdebiet mag max 8 liter per minuut 
bedragen

passiefhuis nieuwbouwwoning 1.500 €
passiefhuis nieuwbouwappartement
passiefhuis renovatie woning 2.000 €
passiefhuis renovatie appartement
spaarlamp

buitenzonwering voor zuid, zuidwest, 
zuidoost gerichte vensters, met reductiefactor 
voor de zonnewering van maximum 0,5

10 euro per m2 glasoppervlakte met 
zonnewering, max 50% factuurbedrag

ENKEL VOOR BESCHERMDE AFNEMERS

hogere tegemoetkoming voor alle premies 20%

beperking van premie tot 50% van de factuur 
of maximumpremie wordt niet toegepast

dakisolatie
6 € per m2 , max 50% factuurbedrag 

(Rd min. 3 m2K/W) (woningen minimum 
5 jaar aangesloten op het net ) 

superisolerende beglazing 30€ per m2, max 50% factuur (Umax 
1,3 W/m2K) 

Eandis (*) = Gaselwest, Imea, Imewo, 
Intergem, Intermosane, Iveka, Iverlek, 
Sibelgas



HUISHOUDELIJKE ACTIES INTERELECTRA IVEG
huishoudelijke EAP-audit

huishoudelijke energiescan (actieverplichting) X X

huishoudelijk planadvies in nieuwbouw of 
verbouwing
bouwteams 50 €
klimaatwijken
aardgascondensatieketels (HR Top) ter 
vervanging

125 € 125 €

aardgascondensatieketels (HR Top) in 
nieuwbouw

125 € 125 €

stookoliecondensatieketel (Optimaz Elite) in 
nieuwbouw of ter vervanging)

dakisolatie in bestaande woningen 2 € per m2 (Rd min. 3 m2K/W) (woningen 
gebouwd voor 1999) 

2 € per m2 (Rd min. 3 m2K/W) (woningen 
gebouwd voor 1999) 

muurisolatie in bestaande woningen

2 € per m2 indien doe-het-zelf, 5 € per m2 
indien geplaatst door gespecialiseerd bedrijf (Rd 

min. 1,3 m2K/W) (woningen gebouwd voor 
1999) (niet voor aanbrengen van isolatie aan de 

binnenzijde van het gebouw)

2 € per m2 indien doe-het-zelf, 5 € per m2 indien 
geplaatst door gespecialiseerd bedrijf (Rd min. 

1,3 m2K/W) (woningen gebouwd voor 1999) (niet 
voor aanbrengen van isolatie aan de binnenzijde 

van het gebouw)

kelderisolatie in bestaande woningen 2 € per m2 (Rd min. 3 m2K/W) (woningen 
gebouwd voor 1999)

2 € per m2 (Rd min. 3 m2K/W) (woningen 
gebouwd voor 1999)

vloerisolatie in bestaande woningen 2 € per m2 (Rd min. 1,2 m2K/W) (woningen 
gebouwd voor 1999)

2 € per m2 (Rd min. 1,2 m2K/W) (woningen 
gebouwd voor 1999)

superisolerende beglazing ter vervanging van 
enkel glas

10€ per m2 (Umax 1,1 W/m2K) (woningen 
gebouwd voor 1999)

10€ per m2 (Umax 1,1 W/m2K) (woningen 
gebouwd voor 1999)

superisolerende beglazing ter vervanging van 
dubbel glas

superisolerende beglazing in nieuwbouw



HUISHOUDELIJKE ACTIES INTERELECTRA IVEG
buisisolatie in bestaande woningen (leidingen 
voor ruimteverwarming buiten het beschermd 
volume of leidingen voor SWW zowel binnen 
als buiten het beschermd volume, 
isolatiedikte min. 20 mm en 
warmtegeleidingscoëfficiënt van max. 0,05 
W/mK)
radiatorfolie achter radiatoren die tegen een 
niet-geïsoleerde buitenmuur staan

1 € per m2 1 € per m2

thermostaatkranen in bestaande woningen 5 € per stuk 5 € per stuk

domotica met REG functionaliteiten geplaatst 
door een installateur met het kwaliteitslabel 
Domotica

100 € nieuwbouw, 150 € bestaande woning 100 € nieuwbouw, 150 € bestaande woning

zonneboiler met kwaliteitslabel van Belsolar
75€ per m2, mim 575 euro, max 1500 euro, 

max 50% factuurbedrag (ook voor 
ruimteverwarming, niet voor zwembaden)

75€ per m2, mim 575 euro, max 1500 euro, max 
50% factuurbedrag (ook voor ruimteverwarming, 

niet voor zwembaden)

warmtepomp

210 euro per kVA, max 1680 euro, max 50% 
factuurbedrag, geen premies voor lucht-lucht 
warmtepompen, warmtepomp moet instaan 
voor hoofdverwarming en mag niet gebruikt 

worden voor koeling

210 euro per kVA, max 1680 euro, max 50% 
factuurbedrag, geen premies voor lucht-lucht 

warmtepompen, warmtepomp moet instaan voor 
hoofdverwarming en mag niet gebruikt worden 

voor koeling

warmtepompboiler

ventilatiesysteem met warmterecuperatie 150 € (volgens NBN-D50-001 norm, met 
rendement van 75% volgens EU-308 norm)

150 € (volgens NBN-D50-001 norm, met 
rendement van 75% volgens EU-308 norm)

A-labeltoestellen

A+, A++  toestellen



HUISHOUDELIJKE ACTIES INTERELECTRA IVEG
aardgaswasdrogers
droogkast met warmtepomp

nieuwbouwwoning met verlaagd E-peil E70

nieuwbouwwoning met verlaagd E-peil E75

nieuwbouwappartement met verlaagd E-peil 
E70
nieuwbouwappartement met verlaagd E-peil 
E75

spaardouchekop

passiefhuis nieuwbouwwoning
passiefhuis nieuwbouwappartement
passiefhuis renovatie woning
passiefhuis renovatie appartement
spaarlamp

buitenzonwering voor zuid, zuidwest, 
zuidoost gerichte vensters, met reductiefactor 
voor de zonnewering van maximum 0,5

ENKEL VOOR BESCHERMDE AFNEMERS

hogere tegemoetkoming voor alle premies 20% 20%

beperking van premie tot 50% van de factuur 
of maximumpremie wordt niet toegepast

X X

dakisolatie

superisolerende beglazing



HUISHOUDELIJKE ACTIES PBE WVEM
huishoudelijke EAP-audit 50 €

huishoudelijke energiescan (actieverplichting) X X

huishoudelijk planadvies in nieuwbouw of 
verbouwing
bouwteams 50 €
klimaatwijken
aardgascondensatieketels (HR Top) ter 
vervanging

125 € 125 €

aardgascondensatieketels (HR Top) in 
nieuwbouw

125 € 125 €

stookoliecondensatieketel (Optimaz Elite) in 
nieuwbouw of ter vervanging)

dakisolatie in bestaande woningen 2 € per m2 (Rd min. 3 m2K/W) (woningen 
gebouwd voor 1999) 

2 € per m2 (Rd min. 3 m2K/W) 
(woningen gebouwd voor 1999) 

muurisolatie in bestaande woningen 2 € per m2 (Rd min. 1,3 m2K/W) (woningen 
gebouwd voor 1999)

2 € per m2 indien doe-het-zelf, 5 € per 
m2 indien geplaatst door 

gespecialiseerd bedrijf (Rd min. 1,3 
m2K/W) (woningen gebouwd voor 

1999) 

kelderisolatie in bestaande woningen 2 € per m2 (Rd min. 3 m2K/W) 
(woningen gebouwd voor 1999)

vloerisolatie in bestaande woningen 2 € per m2 (Rd min. 1,2 m2K/W) (woningen 
gebouwd voor 1999)

2 € per m2 (Rd min. 1,2 m2K/W) 
(woningen gebouwd voor 1999)

superisolerende beglazing ter vervanging van 
enkel glas

10€ per m2 (Umax 1,1 W/m2K) (woningen 
gebouwd voor 1999)

10€ per m2 (Umax 1,1 W/m2K) 
(woningen gebouwd voor 1999)

superisolerende beglazing ter vervanging van 
dubbel glas

10€ per m2 (Umax 1,1 W/m2K) (woningen 
gebouwd voor 1999)

superisolerende beglazing in nieuwbouw 10€ per m2 (Umax 1,1 W/m2K)



HUISHOUDELIJKE ACTIES PBE WVEM
buisisolatie in bestaande woningen (leidingen 
voor ruimteverwarming buiten het beschermd 
volume of leidingen voor SWW zowel binnen 
als buiten het beschermd volume, 
isolatiedikte min. 20 mm en 
warmtegeleidingscoëfficiënt van max. 0,05 
W/mK)
radiatorfolie achter radiatoren die tegen een 
niet-geïsoleerde buitenmuur staan

1 € per m2

thermostaatkranen in bestaande woningen 5 € per stuk 5 € per stuk

domotica met REG functionaliteiten geplaatst 
door een installateur met het kwaliteitslabel 
Domotica

100 € nieuwbouw, 150 € bestaande woning
100 € nieuwbouw, 150 € bestaande 

woning

zonneboiler met kwaliteitslabel van Belsolar
75€ per m2, mim 575 euro, max 1500 euro, 

max 50% factuurbedrag (ook voor 
ruimteverwarming, niet voor zwembaden)

75€ per m2, mim 575 euro, max 1500 
euro, max 50% factuurbedrag (ook 
voor ruimteverwarming, niet voor 

zwembaden)

warmtepomp

210 euro per kVA, max 1680 euro, max 50% 
factuurbedrag, geen premies voor lucht-lucht 
warmtepompen, warmtepomp moet instaan 
voor hoofdverwarming en mag niet gebruikt 

worden voor koeling

210 euro per kVA, max 1680 euro, max 
50% factuurbedrag, geen premies voor 

lucht-lucht warmtepompen, 
warmtepomp moet instaan voor 

hoofdverwarming en mag niet gebruikt 
worden voor koeling

warmtepompboiler

ventilatiesysteem met warmterecuperatie 150 € (volgens NBN-D50-001 norm, met 
rendement van 75% volgens EU-308 norm)

150 € (volgens NBN-D50-001 norm, 
met rendement van 75% volgens EU-

308 norm)

A-labeltoestellen

A+, A++  toestellen



HUISHOUDELIJKE ACTIES PBE WVEM
aardgaswasdrogers
droogkast met warmtepomp

nieuwbouwwoning met verlaagd E-peil E70 850 €

nieuwbouwwoning met verlaagd E-peil E75 750 €

nieuwbouwappartement met verlaagd E-peil 
E70
nieuwbouwappartement met verlaagd E-peil 
E75

spaardouchekop

passiefhuis nieuwbouwwoning
passiefhuis nieuwbouwappartement
passiefhuis renovatie woning
passiefhuis renovatie appartement
spaarlamp

buitenzonwering voor zuid, zuidwest, 
zuidoost gerichte vensters, met reductiefactor 
voor de zonnewering van maximum 0,5

ENKEL VOOR BESCHERMDE AFNEMERS

hogere tegemoetkoming voor alle premies 20% 20%

beperking van premie tot 50% van de factuur 
of maximumpremie wordt niet toegepast

X

dakisolatie

superisolerende beglazing


