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Aanvraag appartement: particulier / eigenaar / bewoner 

Stap 1: Algemene gegevens 

 

Gezinsleden worden getoond. 

 

Stap 2: Gegevens gebouw 

 

Voor een particulier blijft het mogelijk om ‘De werken worden uitgevoerd op mijn domicilie-adres’ aan te vinken. 

Waarbij het adres wordt opgehaald uit de login van de aanvrager en huisnummer / busnummer niet dient 

opgegeven te worden. 

! De EAN-code van het individuele appartement moet worden ingegeven 

 

Stap 3: Selectie categorieën van werken 
De categorieën Dak, Buitenmuur en Vloer zijn niet beschikbaar. Dit zijn gemeenschappelijke delen van een 

appartementsgebouw. De premie hiervoor kan niet aangevraagd worden per appartement. 
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In de categorie ramen en deuren kan de premie enkel aangevraagd worden voor de ramen en deuren van het 

individuele appartement, niet van de gemeenschappelijke delen. 

 

 

Alle werken, zowel energetische als kwaliteitswerken zijn beschikbaar voor de categorieën van werken aan 

privatieve delen. 
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Stap 4: Facturen, attesten en andere bijlages. 
Afhankelijk van de gekozen categorieën van werken, zal worden aangegeven welke documenten er moeten worden 

opgeladen. 

 
 

Stap 5: Communicatie en betaling 

 

Er wordt hier gekoppeld met de E-box voor particulieren. 
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De optie ‘Per post’ is beschikbaar. 

 

 

Stap 6: Overzicht 

 

 

…. 
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Aanvraag appartement: particulier / eigenaar / niet-bewoner / privé-verhuur 

Stap 1: Algemene gegevens 

 

 

Stap 2: Gegevens gebouw 

 

! De EAN-code van het individuele appartement moet worden ingegeven 

 

Stap 3: Selectie categorieën van werken 
De categorieën Dak, Buitenmuur en Vloer zijn niet beschikbaar. Dit zijn gemeenschappelijke delen van een 

appartementsgebouw. De premie hiervoor kan niet aangevraagd worden per appartement. 

In de categorie ramen en deuren kan de premie enkel aangevraagd worden voor de ramen en deuren van het 

individuele appartement, niet van de gemeenschappelijke delen. 
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De kwaliteitswerken kunnen niet aangevraagd worden.  

 

 

Investeringen voor gemeenschappelijke delen of installaties van een appartementsgebouw kunnen niet aangevraagd 

worden  
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Aanvraag appartement: particulier / eigenaar / niet-bewoner / SVK-verhuur / 

VME 

Stap 1: Algemene gegevens 

 

 

Stap 2: Gegevens gebouw 

 

! De EAN-code van het individuele appartement moet worden ingegeven 

- voor werken aan privatieve delen 

- voor SVK-bonus  

 

Stap 3: Selectie categorieën van werken 
Alle werken zijn beschikbaar. 

De categorieën Dak, Buitenmuur, Vloer en Ramen en Deuren (voor gemeenschappelijke delen) zijn beschikbaar, voor 

de SVK-bonus. 
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De categorieën Binnenrenovatie en Elektriciteit en Sanitair zijn beschikbaar omdat de SVK-verhuurder dezelfde 

premie krijgt als een eigenaar-bewoner uit de laagste inkomenscategorie. 

De categorieën Warmtepomp, Warmtepompboiler en Zonneboiler zijn beschikbaar investeringen in privatieve delen, 

dus voor 1 appartement. 

 

 

 

Asbest komt niet in aanmerking voor de SVK-bonus en kan dus niet aangevinkt worden.  
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Aanvraag appartement: eigenaar / niet-bewoner / SVK-verhuur / niet-VME 

Stap 1: Algemene gegevens 

 

Verdere stappen idem: Aanvraag appartement: eigenaar / niet-gedomicilieerd / SVK-verhuur / niet-VME  
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Aanvraag appartement: particulier / niet-eigenaar / andere investeerder 

Stap 1: Algemene gegevens 

 

Verdere stappen idem: Aanvraag appartement: particulier / eigenaar / niet-gedomicilieerd / privé-verhuur 
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Aanvraag appartement: onderneming / niet-eigenaar / andere investeerder 

Stap 1: Algemene gegevens 

 

 

Stap 2: Gegevens gebouw 

 

! De EAN-code van het individuele appartement moet worden ingegeven 

 

Verdere stappen idem: Aanvraag appartement: particulier / eigenaar / niet-gedomicilieerd / privé-verhuur  



14 
 

Aanvraag appartement: onderneming / eigenaar / SVK-verhuur / VME 

Stap 1: Algemene gegevens 
 

 

Verdere stappen idem: aanvraag appartement: particulier / eigenaar / niet-gedomicilieerd / SVK-verhuur / VME 
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Aanvraag appartement: onderneming / eigenaar / SVK-verhuur / niet-VME 

 

Stap 1: Algemene gegevens 

 

Verdere stappen idem: aanvraag appartement: particulier / eigenaar / niet-gedomicilieerd / SVK-verhuur / niet-VME 


