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PREMIE VAN DE GEMEENTE UKKEL 

 
Stuur dit formulier ingevuld en ondertekend terug  GEMEENTE UKKEL 

binnen de 4 maanden na de datum van   Milieudienst 

de laatste factuur, naar dit adres:  Stallestraat 77 

   1180 Brussel 

 

 

Voor bijkomende inlichtingen m.b.t. Laetitia Evrard 

de premies:  Tel.: 02/605.13.56 

 energieloket@ukkel.brussels 

   

           

   

 

 

 

 

 

 

AANVRAAGFORMULIER PREMIE – ZONNEBOILER 
 

Adres van de woning waar de werken zijn uitgevoerd 

Straat..............................................................................................Nr.................................Bus.................... 

Postcode.......................................Gemeente................................................................................................ 

 

1. Gegevens van de aanvrager 

 

Naam..........................................................................Voornaam.................................................................. 

Gedomicilieerd te 

Straat..............................................................................................Nr.................................Bus.................... 

Postcode.......................................Gemeente...........................................Tel................................................. 

E-mail........................................................................................................................................................... 

Bankrekeningnummer (1)  -  -  -  

op naam van ................................................................................................................................................ 

Btw-nummer (indien van toepassing) ......................................................................................................... 

Rechtsvorm (indien van toepassing) ........................................................................................................... 

(1) De titularis van de bankrekening moet de persoon zijn aan wie de factuur is gericht. 

Dossier ontvangen op: 
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2. Gegevens m.b.t. de plaatsing 
 

Omschrijving van het gebouw: 
 

Aantal verdiepingen:    
 

Bodemoppervlak:  m2 

 

Aantal personen die van de zonneboiler gebruik maken:     

 

Datum waarop de zonne-installatie in dienst is gesteld?  

 

Plaatsing: 

 op een hellend dak      op de gevel 

 op een plat dak      ander:................................................  

 

Is er een obstakel dat de zon niet tot de collector laat komen? 

 

Vereist uw installatie een stedenbouwkundige vergunning? 

 

Andere steun die is ontvangen, aangevraagd of aan te vragen voor dezelfde installatie: 

- 

- 

De volgende documenten dienen bij het aanvraagformulier gevoegd te worden 
(overloop de lijst en vink aan wat u hebt bijgevoegd, zo kunt u niets vergeten) 

 

 De technische fiche(s) van de geïnstalleerde uitrusting. Deze technische documentatie 
moet gedetailleerd zijn indien de installatie afwijkt van de technische voorschriften onder 
artikel 6 of van de op het moment van de aanvraag geldende regels; 

 Voor een gecombineerde installatie voor tapwater-verwarming moet het principeschema 
van de installatie worden toegevoegd, met vermelding van de technische eigenschappen 
van alle onderdelen alsook de aansluitingen op bestaande netwerken; 

 Desgevallend een attest van een opleiding tot het ontwerpen, opbouwen en monteren van 
een zonneboiler of een zonneverwarming, afgeleverd door een instelling die is erkend 
door de gemeente Ukkel; 

 De plannen van de woning met aanduiding op schaal van de plaats van de zonnecollector, 
de afmetingen en de oriëntatie ervan, desgevallend de plannen die in het kader van de 
procedure voor de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning zijn afgeleverd; 

 Een kopie van alle facturen voor de aankoop van materiaal of voor de werken voor de 
plaatsing en de indienststelling van de installatie; 

 Betalingsbewijs (rekeningafschrift) of bewijs dat de facturen voldaan zijn; Louter een 
vorderingsstaat leveren, zonder specifieke vermelding van de post(en) m.b.t. de installatie 
van het zonneboiler/zonneverwarmingssysteem zullen niet worden beschouwd als 
voldoende bewijsmiddel; 

 Verschillende foto's die de ontvangers tonen alsook het gebouw waarop ze geplaatst zijn, 
van ten minste twee verschillende gezichtshoeken; 

 Indien de aanvraag door de huurder van het gebouw wordt gedaan, de toelating van de 
eigenaar om de werken uit te voeren. 

 

3. Verklaring op erewoord en handtekening 
 

Ondergetekende............................................................................................................................................. 
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verklaart hierbij dat alle gegevens in onderhavig aanvraagformulier voor zover hij weet correct en waar 

zijn. De aanvrager verbindt zich ertoe het gemeentebestuur alle noodzakelijke documenten ter 

beschikking te stellen, zoals gevraagd in dit formulier, alsook alle gegevens m.b.t. het project. Hij 

aanvaardt tevens een bezoek indien dat aangevraagd wordt. Hij verbindt zich er tevens toe de installatie in 

perfecte staat te houden gedurende ten minste 5 jaar. 

 

Opgesteld te ......................................................................, op....................................................................... 

 

Handtekening van de aanvrager 

 

 

 

4. Gegevens van de aannemer/installateur 
 

Naam van de onderneming & rechtsvorm, Naam van de aannemer en/of contactpersoon 

...................................................................................................................................................................... 

Straat..............................................................................................Nr.................................Bus.................... 

Postcode.......................................Gemeente…............................................................................................. 

Btw-nummer -  

Erkenningsnummer - - -  

Contactpersoon: 

Naam..........................................................................Voornaam.................................................................. 

Straat..............................................................................................Nr.................................Bus.................... 

Postcode.......................................Gemeente............................................................................................ 

Tel.................................................................................Gsm...................................................................... 

Fax...............................................................................E-mail........................................................................ 

 

5. Gegevens m.b.t. de installatie 

 
Merk en type ................................................................................................................................................. 

 

Volume verwarmd water ....................................................... liter 

 

Oppervlak zonnecollector .............................................. m² 

 

Soort glasplaat .................................................. Soort leidingen ............................................ 

 

Absorptiecoëfficiënt ..................................................... Emissiecoëfficiënt .......................................... 

 

Certificaat 



Pagina 4 van 4 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

 

Over welke garantie beschikt u voor de installatie? 

 

.......................................................................................................................................................................... 

 

Met welk systeem is de installatie verbonden voor de naverwarming? 

 

.......................................................................................................................................................................... 

 

6. Gegevens m.b.t. de plaatsing 
 

Afwijking van de richting van de collector t.o.v. het zuiden .......................................................................... 

 

Afwijking van de richting van de collector t.o.v. het horizontale vlak ........................................................... 

 

Raming van de jaarlijkse besparing van het hele systeem (in kWh)............................................................... 

 

7. Raming van de prijs 
 

Zonnecollector €.................................................................. 

 

Leidingen € .......................................................................... 

 

Montagesysteem € ................................................................ 

 

Opslagvat € ........................................................................... 

 

Montage € ............................................................................. 

 

Totaal € ................................................................................. 

 

Ondergetekende (Naam van de leverancier)................................................................................................... 

verklaart hierbij dat alle gegevens in onderhavig formulier overeenstemmen met de werkelijkheid. 

 

 

Opgesteld te .................................................................., op............................................................................ 

 

Handtekening van de aannemer/installateur (indien van toepassing) 

 


