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TUSSENKOMST VOOR LAND- EN TUINBOUW 

Ombouw naar verwarming op aardgas 

Actievoorwaarden

• De actie is geldig voor elke ombouw van verwarmings- 
installaties van een andere energievector naar aardgas, 
specifiek voor de professionele gebouwen van land- en 
tuinbouw, o.a. serres, stallen.

• De aanvraag is geldig voor elke getekende offerte voor een 
aardgasaansluiting op grondgebied waar Fluvius actief is voor 
30 juni 2022. De uitvoering en omschakeling dient te gebeuren 
vóór 31 december 2023. De actie loopt tot het premiefonds is 
uitgeput.

• Enkel volledig ingevulde aanvraagformulieren, met de vereiste 
bijlagen, komen in aanmerking voor uitbetaling. 

• Als er meerdere facturen zijn, moet je die indienen in één 
aanvraagdossier.

• De tussenkomst is strikt gebonden aan het uitvoeringsadres en 
wordt uitbetaald door overschrijving op het rekeningnummer 
dat wordt opgegeven in het aanvraagformulier. De actie 
is geldig voor elke aardgasaansluiting die een bestaande 
verwarmingsinstallatie vervangt. 

• Fluvius behoudt het recht om - in elke fase van het project - 
zich ter plaatse te komen vergewissen van de situatie en indien 
nodig contact te nemen met de onderneming die de installatie 
levert en/of plaatst of die advies verstrekt. Als de installatie 
niet overeenstemt met de beschrijving in de aanvraag, behoudt 
Fluvius het recht uitbetaalde tussenkomsten terug te vorderen.

• De toekenning van de tussenkomst betekent niet dat Fluvius 
enige verantwoordelijkheid opneemt wat betreft de installatie, 
materialen en/of resultaten.

• De nieuwe aansluiting op het aardgasnet moet minstens dienen 
als procesmatige verwarming.

• De aanvraag is alleen geldig samen met een kopie 
van de factuur (geen offerte) van de ombouw naar een 
verwarmingsinstallatie op aardgas, en de factuur van de 
aardgasaansluiting op grondgebied waar Fluvius actief is. 

• De installatie is correct gedimensioneerd op de 
warmtebehoeften en dient enkel voor procesmatige 
verwarmingstoepassing.

• De afregeling gebeurde door een onderneming die beschikt 
over de nodige expertise (bijvoorbeeld aannemer/installateur, 
de leverancier van de regelapparatuur of een gespecialiseerd 
energieadviesbedrijf).

• De actie geldt alleen voor land-en tuibouwbedrijven die 
aansluitbaar zijn op het aardgasnet (mits kleine uitbreiding op 
kosten van de klant)

• De premie wordt toegekend voor bestaande gebouwen 
in het Vlaamse Gewest, die aangesloten zijn op het 
elektriciteitsdistributienet van Fluvius vóór 1 januari 2006, 
of waarvoor een aanvraag van een stedenbouwkundige 
vergunning is ingediend vóór 1 januari 2006.”

Bedrag tussenkomst

Omschakelpremie

15% van de totale investeringskost van de omschakeling, met 
een 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).

Het bedrag van de tussenkomst komt, afhankelijk van het belas-
tingstelsel, overeen met het factuurbedrag exclusief BTW (voor 
belastingsplichtigen) of inclusief BTW (voor niet-belastingsplichti-
gen) en kan het vermelde maximum niet overschrijden.

Méér info: 
• www.fluvius.be (REG-premies)
• Kwalitatieve wkk’s volgens de normering van het Vlaams 

Energie Agentschap (www.vea.be)
• Brandstofcellen op aardgas met verplichte droop functie

Afhandeling tussenkomst

• Binnen de 60 kalenderdagen verwerkt Fluvius jouw aanvraag 
voor een tussenkomst en sturen we een ontvangstbewijs. 

• Als binnen diezelfde termijn bijkomende informatie wordt 
opgevraagd, hoeft Fluvius geen afzonderlijk ontvangstbewijs 
te sturen.

• Na goedkeuring ontvang je een bevestiging per brief of 
e-mail met vermelding van het toegekende bedrag en het 
rekeningnummer waarop Fluvius de tussenkomst zal storten.

• Als Fluvius de aanvraag niet goedkeurt, ontvang je een brief of 
e-mail met vermelding van de ontbrekende gegevens of met 
de reden waarom de aanvraag werd geweigerd.

• Premie-aanvraag is mogelijk tot 31/12/2023.
• Bezorg alles tijdig aan Fluvius: 

overschakelenopaardgas@fluvius.be 
• Meer informatie?  

Mail naar overschakelenopaardgas@fluvius.be. 
Of surf naar:  
www.fluvius.be >  meer weten > aansluitingen.
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Aanvraagformulier tussenkomst voor land- en tuinbouw - Ombouw naar aardgas

Uitvoeringsadres

Naam van de onderneming:                               

Postcode :      (Deel-)gemeente :                             

Straat :                               Nr :      Busnr :    

Vóór de ombouw werd het gebouw verwarmd met:  stookolie   andere:  ...................................................................

Aanvrager

Onderneming:                                     

Contactpersoon - Naam:                Voornaam :               

Postcode :      (Deel-)gemeente :                           

Straat :                              Nr :     Busnr :   

Telefoon :             Gsm :               

E-mail :                                     

KBO nr. :     .     .     

Facturatieadres
Enkel invullen indien verschillend van het adres van de aanvrager.

Organisatie :                                    

Contactpersoon - Naam :                   Voornaam :                

Postcode :       (Deel-)gemeente :                           

Straat :                               Nr :     Busnr :   

Telefoon :               Gsm :             

E-mail :                                     
Fluvius houdt je op de hoogte van het verdere verloop van jouw aanvraag, via telefoon of mail.

De tussenkomst mag worden gestort op dit bankrekeningnummer:

IBAN:  B E   -     -     -     

Op naam van:  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Specifieke gegevens installatie

Oud opgesteld vermogen:  ............................................................................................. Nieuw opgesteld vermogen:............................................................................................

Merk installatie:  ....................................................................................................................... Type installatie:  .........................................................................................................................

Type brander:  ............................................................................................................................

(*Schrappen wat niet past)



3

ATTEST VAN DE AANNEMER

Btw-nummer : BE 0             

Bedrijf :                          

Contactpersoon :                          

Cerga-nummer:  ................................................................ OF erkend door (naam organisme):  ..............................................................................................................................

Omschrijving van de uitgevoerde werken

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Kostprijs van de uitgevoerde werken:     euro

Datum uitvoering werken :   /    /     

Datum :   /    /         Handtekening + stempel aannemer:

Ombouw van de stookplaats naar aardgas

Datum  .....................................................................................................................................

Verantwoordelijke onderneming:

Naam + handtekening
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IS JE DOSSIER COMPLEET?
Deze documenten moet je verplicht toevoegen:

 een volledig ingevuld aanvraagformulier 

 de attesten op p. 3 ingevuld door de aannemer 

 een kopie van de factu(u)r(en).

VRAGEN?
  Contacteer ons via 

overschakelenopaardgas@fluvius.be


