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

Wie vult dit attest in? 
De aannemer die de werken uitvoert, vult het attest in. Gebruik hoofdletters als u het formulier niet digitaal invult. 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 

Type collector: voor zonneboilers geplaatst in woningen, appartementen of appartementsgebouwen. 
Bij een vlakke plaatcollector is de verhouding van de inhoud van het boilervat ten opzichte van de apertuuroppervlakte 
minstens 40 l/m². Bij een buiscollector is dat minstens 55 l/m².  

merk collector(en) 

totale collectoroppervlakte m² 

type collectoren buis 

aantal collectoren 

aantal buizen collector 1 

aantal buizen collector 2 

vlakke plaat 

aantal collectoren 

inhoud opslagvat zonneboiler liter 

gebruik sanitair warm water sanitair warm water en 
ruimteverwarming 

sanitair warm water, 
ruimteverwarming en 
zwembadverwarming 

Solar Keymark 
(indien beschikbaar) 

Naverwarming 

Gebeurt de naverwarming op basis van elektrische weerstandsverwarming? 

ja  nee 

Productie warm water 

Gebeurt de naverwarming op basis van elektrische weerstandsverwarming? 

ja  nee 

Kruis aan hoe de productie van warm water gebeurde voor de plaatsing van de zonneboiler.  
Enkel als u vroeger warm water produceerde door middel van een elektrische boiler of boiler elektrische doorstromer, 
wordt, na het plaatsen van de zonneboiler, de naverwarming  van het warm water uitsluitend op basis van elektrische 
weerstandsverwarming aanvaard. 

boiler op CV-ketel gasdoorstromer of 
gasgeiser 

elektrische boiler boiler elektrische 
doorstromer 

 andere 

RESCERT-certificeringsnummer 

De zonneboiler moet geplaatst of gevalideerd worden door een RESCERT-installateur. Vul hieronder uw eigen RESCERT-
certificeringsnummer in of het RESCERT-certificeringsnummer en de naam van de installateur die de controle heeft 
uitgevoerd.  

RESCERT-certificeringsnummer 0 
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voor- en achternaam 
aannemer validatie 

(indien van toepassing) 

Ondertekening door de aannemer 

Ik verklaar dat ik de zonneboiler heb geïnstalleerd op het hierboven opgegeven uitvoeringsadres. 
Ik verklaar dat de geïnstalleerde boiler voldoet aan de normen en eisen die vermeld zijn op 
www.vlaanderen.be/mijnverbouwpremie. 
Ik verklaar dat de zonneboiler na installatie ter plaatse is gecontroleerd door een gecertificeerde installateur, al dan 
niet ikzelf. 
Ik verklaar dat ik en niet de eventueel controlerende gecertificeerde installateur de verantwoordelijkheid en de 
aansprakelijkheid behoud voor de kwaliteit van de door mij volgens de regels van de kunst uitgevoerde werken.  
Ik verklaar dat de collectoren een systeemtest volgens EN 12976 of volgens EN.TS 12977 hebben ondergaan, het 
fabrieksmatig geproduceerde systeem een systeemtest heeft ondergaan conform EN 12976-1, of dat het systeem een 
Solar Keymark bezit. 
Ik verklaar dat de apertuuroppervlakte is berekend volgens NEN-EN12975. 

datum 
dag maand jaar 

handtekening 
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