
 

 Attest van de aannemer over een 
gascondensatieketel in een woongebouw 
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 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 Mijn VerbouwPremie 
T 1700 
www.vlaanderen.be/mijnverbouwpremie 

 Waarvoor dient dit attest? 
Dit attest moet gevoegd worden bij de aanvraag van Mijn VerbouwPremie voor de installatie van gascondensatieketel. 
Dit attest geldt voor zowel woningen, appartementen en appartementsgebouwen.  

Wie vult dit attest in? 
De aannemer die de werken uitvoert, vult het attest in. Gebruik hoofdletters als u het formulier niet digitaal invult. 
Wanneer u een komma ziet staan in de invulvelden, vult u tot twee cijfers na de komma in. De aannemer is verplicht het 
attest te ondertekenen. 

 
 Gegevens van de aannemer 

 
 naam onderneming       

 KBO-nummer BE     -     -      

 voor- en achternaam       

 

 Gegevens van de eigenaar of investeerder 

 
 Vul het adres in waar de werken zijn uitgevoerd. 

 voor- en achternaam        

 straat en nummer        

 postnummer en gemeente       

 telefoonnummer       gsm-nummer       

 e-mailadres       

 

 EAN-code 

 
 U vindt de EAN-code op de elektriciteitsfactuur. 

 54144            

 

 Plaatsings- en factuurgegevens 

 
 plaatsingsdatum 

dag 
   

maand 
   

jaar 
      

 datum eindfactuur 
dag 

   
maand 

   
jaar 

      

 factuurnummer       

 bedrag       euro (incl. btw) 
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 Technische gegevens van de gascondensatieketel 

 
 merk       

 type       

 Europees productlabel  A  A+  A++  A+++ 

 thermisch vermogen       ,    kW 

 geplaatst ter vervanging van  oude verwarmingsinstallatie  hoogrendementsketel 

 brandstoftype oude 
verwarmingsinstallatie 

 aardgas 

   propaan / butaan 

   stookolie 

   andere (bijvoorbeeld elektrische verwarming, houtkachel) 

 leeftijd oude 
verwarmingsinstallatie 

      jaar 

 brandstoftype nieuwe 
verwarmingsinstallatie 

 aardgas  propaan / butaan 

 woongebouw aansluitbaar op 
het aardgasnet  

alleen van toepassing als het 
brandstoftype van de nieuwe 

ketel propaan of butaan is  

 ja  nee 

 

 Ondertekening 

 
 Ik verklaar dat ik de gascondensatieketel heb geïnstalleerd op het hierboven opgegeven uitvoeringsadres. 

Ik verklaar dat de gascondensatieketel voldoet aan de normen en eisen die vermeld zijn op 
www.vlaanderen.be/mijnverbouwpremie. 
Ik verklaar dat de gascondensatieketel na installatie ter plaatse is gecontroleerd door een erkend technicus 
gasvormige brandstof, al dan niet ikzelf.  

 datum 
dag 

   
maand 

   
jaar 

      

 handtekening       

 

https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premies-en-belastingvoordelen/mijn-verbouwpremie/mijn-verbouwpremie-voor-warmtepompboiler
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