PREMIES RAAM & GLAS
VLAANDEREN 2021
ENERGIEPREMIES VIA FLUVIUS
Plaatsing hoogrendementsbeglazing 
Bij vervanging van enkel of dubbelglas door beglazing met Ug max. 1,0 W/m²K
Woning aangesloten op distributienet of bouwaanvraag vóór 1/01/2006
De benaming (=prestatie) van het glas dient op de afstandshouder af te lezen te zijn
Premie = 16 €/m²

EXTRA VOUCHER TOTAALRENOVATIE
Bij minstens 3 nieuwe investeringen binnen een periode van 5 jaar
Uit volgende 7 mogelijkheden : 1) beglazing met Ug max. 1,0 + 2) dak + 3) vloer +
4) spouwmuur + 5) zonneboiler + 6) warmtepomp + 7) ventilatiesysteem
Premie na 3 investeringen = 1.250 €
na 4 investeringen = 1.750 €
na 5 investeringen = 2.750 €
na 6 investeringen = 3.750 €
na 7 investeringen = 4.750 €
De maximum premie bedraagt 25 % van de investeringen
Voor appartementen geldt de helft van dit premiebedrag

DE VLAAMSE RENOVATIEPREMIE
Bij o.a. volledige of gedeeltelijke vervanging van buitenschrijnwerk & glas met Ug ≤ 1.0
De woning dient minstens 30 jaar oud te zijn
Minimum factuurbedrag per categorie van werken = 2.500 €
Inkomensgrens: 44.160 € als alleenstaande zonder persoon ten laste
(dd 2017)
63.090 € als alleenstaande met 1 persoon ten laste + 3.540 € per bijkomende pers. ten laste
63.090 € voor gehuwden of samenwonenden + 3.540 € per persoon ten laste

Premie = 20 % met een maximale premie van 2.500€ per één van de vier mogelijke investeringen
30 % met een maximale premie van 3.333€ per mogelijke investering
-> voor een alleenstaande met een inkomen < 31.550 €
-> voor een alleenstaande met 1 persoon ten laste, met inkomen < 44.160€
-> idem en met meerdere personen ten laste + 3.540€ per extra persoon
-> voor gehuwden of samenwonenden met een gezamenlijk inkomen < 44.160€
-> idem en met personen ten laste + 3.540€ per persoon
wie recht heeft op de premie van 30% ontvangt een minimumpremie van 1.250€


Het totaal premiebedrag voor alle categorieën samen bedraagt maximaal 10.000 €

VG ALUMINIUM ; onder voorbehoud van wijzigingen

