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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 dak- of zolderisolatie. Dit doet u 
wanneer u zelf de isolatie plaatst en daarnaast ook materialen aankoopt voor andere structurele werken aan het dak en 
hiervoor een premie aanvraagt. 
Dit attest geldt voor zowel woningen, appartementen en appartementsgebouwen. 
 
Opgelet! 
U komt alleen in aanmerking voor een premie voor het zelf plaatsen van dak- of zoldervloerisolatie als u aan alle 
onderstaande voorwaarden voldoet: 

- U behoort tot de doelgroep van eigenaar-bewoners van de laagste of middelste inkomensgroep of u verhuurt 
de woning aan een SVK 

- De aankoop van isolatiemateriaal komt enkel in aanmerking als u daarnaast ook nog andere materialen 
aankoopt voor andere werken dan isolatie aan uw dak en deze zelf plaatst. 

- De woning is minstens 30 jaar oud op de aanvraagdatum 
- De facturen dateren van ten laatste 30 juni 2022 
- U dient de premieaanvraag in ten laatste op 31 december 2022 

 
Wie vult dit attest in? 
Indien u de isolatie zelf plaatste, vult u het attest in. Indien een aannemer deze werken uitvoerde,  moet u het ‘Attest 
van de aannemer over dak- of zolderisolatie’ laten invullen.  Gebruik hoofdletters als u het formulier niet digitaal invult. 
Als u een komma ziet staan in de invulvelden, vult u tot twee cijfers na de komma in.   
 

 

 Gegevens  

 
 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            

 

 Plaatsingsgegevens 

 
 plaatsingsdatum 

dag 
   

maand 
   

jaar 
      

 datum laatste aankoopfactuur 
dag 

   
maand 

   
jaar 
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 Technische gegevens 

 
 Totale Rd-waarde 

 
 De Rd-waarde geeft aan hoe goed het materiaal isoleert en staat op de verpakking of op het materiaal zelf.  

Het dak of de zoldervloer moet geïsoleerd worden met een Rd-waarde van minstens 4,5 m²K/W. Het isolatiemateriaal 
mag in verschillende lagen geplaatst worden. De Rd-waarde van een bestaande isolatielaag of afwerkingslaag telt niet 
mee. De totale Rd-waarde is de som van de Rd-waarden van de verschillende lagen isolatie die werden aangebracht. 
Bij het isoleren van een hellend dak moet een dampscherm geplaatst worden aan de binnenkant van het gebouw. 

       ,    m² K/W 

 
 Totaal geïsoleerde dakoppervlakte 

 
 Vul de totale geïsoleerde dakoppervlakte van alle dakdelen in. 

       ,    m² 

 

 Ondertekening 

 
 Ik verklaar dat ik isolatie heb geplaatst op het hierboven opgegeven uitvoeringsadres. 

Ik verklaar dat de geplaatste isolatie voldoet aan de normen en eisen die vermeld zijn op 
www.vlaanderen.be/mijnverbouwpremie. 
Ik verklaar dat de lambdawaarden die gebruikt worden voor de berekening van de Rd-waarde, zijn bepaald volgens 
de richtlijnen van NBN B 62-002 of ETA (Europese Technische Goedkeuring) of voorkomen op de CE-markering en de 
bijbehorende DOP (Verklaring van Prestatie) van het product.   
Ik verklaar dat de Rd-waarde van bestaande isolatielagen of afwerkingslagen niet zijn mee verrekend. 
Ik verklaar dat de isolatiefacturen alleen betrekking hebben op isolatie van direct of indirect verwarmde ruimtes. 
Ik verklaar dat, als het de isolatie van een zoldervloer betreft, de zolderruimte onverwarmd is. 
Ik verklaar dat, als het de isolatie van een hellend dak betreft, een dampscherm aanwezig is langs de binnenzijde. 
Ik verklaar dat ik geen overzetdak over een asbesthoudende dakbedekking heb geplaatst. 

 datum 
dag 

   
maand 

   
jaar 

      

 handtekening       
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