
Uniek aanbod voor land- en tuinbouw

Uitzonderlijke 
tussenkomst voor 

omschakeling naar 
aardgas

Kies NU   
voor aardgas



Schakel NU  
over op aardgas 

Waarom overschakelen?
Verwarmen met aardgas biedt een waaier 
van voordelen.

Zuinig, dus goedkoper
Een moderne installatie op aardgas verbruikt veel 
minder dan je oude verwarmingsketel. Daarnaast 
geniet je het voordeel van gespreide betaling van je 
energiekosten.

Comfort zonder zorgen
Je loopt geen risico om zonder verwarming te vallen. 
Energie-efficiënte aardgastoepassingen werken 
uiterst nauwkeurig en passen zich automatisch aan 
de warmtebehoeften aan. Op je gasmeter kan je het 
verbruik altijd opvolgen.

Weinig onderhoud
Energie-efficiënte aardgastoepassingen vergen 
slechts een tweejaarlijks verplicht onderhoud. Aardgas 
stoot bij verbranding minder CO

2
 uit dan andere fossiele 

brandstoffen en vormt geen roet. 

Jouw bedrijf verdient voordelige warmte

Het verwarmen van jouw professionele ruimtes zijn een 
belangrijke uitgavenpost. Is je verwarmingsketel ouder 
dan 10 jaar? Dan kan je fors besparen op verwarming, 
als je nu overschakelt op aardgas.

Stevige pluspunten dus. Meer informatie vind je op  
www.fluvius.be  > Meer weten > Aansluitingen. 



 

Geniet nu  
onze tijdelijke voordelen 

Zet dit jaar in op aardgas.  
Wij bieden je nu een uitzonderlijke tussenkomst:

15% van de totale investeringskost  
(met maximum van € 40 000)

Indien er een betalende uitbreiding moet komen van 
het gasnet kan de klant genieten van 50% van de 
kostprijs van de uitbreiding met maximum van € 10 000 
boven op de € 40 000 die al voorzien is.

Als klant al genoten heeft van gratis meters  
uitbreiding, valt deze premie weg (bijv.  plaatsing WKK 
en reeds 1000m gratis).

Deze actie is geldig tot 31 december 2021 tenzij 
het premiefonds is uitgeput. De tussenkomst is 
beperkt tot het factuurbedrag en kan het vermelde 
maximum niet overschrijden.

Via overschakelenopaardgas@fluvius.be kan je 
onze meest actuele actievoorwaarden aanvragen.

NU  
hét moment om 

voor aardgas  
te kiezen
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Aardgas,  
een natuurlijke keuze

In Vlaanderen maken al meer dan anderhalf miljoen  

gezinnen, bedrijven en scholen gebruik van aardgas voor 

centrale verwarming en sanitair warm water. Aardgas is een 

voordelige en milieubewuste keuze. Als onderneming kan je 

nu je voorbeeldrol extra in de verf zetten.    

Verwarm je gebouw(en)  
voordelig én milieubewust

Overschakelen op aardgas?  

Wacht niet langer. Profiteer van deze buitenkans. 

Onze actie loopt nog tot en met 31 december 2021  

tenzij het premiefonds is uitgeput. 

Fluvius helpt je!
Heb je vragen of wil je meer informatie? Onze aardgasadviseur 
komt ter plaatse en geeft advies op maat van jouw 
onderneming. Hij begeleidt je graag bij elke stap van de 
overschakeling op aardgas! 

Neem gerust contact op met een klantenadviseur bij Fluvius 

via overschakelenopaardgas@fluvius.be.  
 
Via dat mailadres kan je ook onze actievoorwaarden 
aanvragen. We helpen je graag verder! 


