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Er zijn twee Attesten van de aannemer: een luik « Algemene informatie » en dit « Technisch 

luik ». Als u meerdere premies aanvraagt, moet u slechts eenmaal het luik « Algemene 

informatie » laten invullen per aannemer. Het deel « Technisch luik » moet ingevuld worden 

per premieaanvraag. Alle attesten moeten samen worden ingediend. 

1. Informatie over de factuurposten die in aanmerking komen  

Vul aan met de bedragen die voor deze premie in aanmerking komen en die specifiek 

vermeld worden op de factu(u)r(en). 

- De levering, de arbeid en de plaatsing van materiaal uitsluitend 

bestemd voor collectieve tubering, met inbegrip van: de bekleding in 

synthetisch/composietmateriaal dat geschikt is voor condensatie; de 

tubering in synthetisch materiaal of metaal dat geschikt is voor 

condensatie; elke oplossing voor oppervlaktebehandeling die een 

gelijkwaardig resultaat oplevert 

_ _ _ _ , _ _ € 

- Het metselwerk dat nodig is voor de collectieve tubering _ _ _ _ , _ _ € 

- De werkzaamheden van de aansluiting van de schoorsteen die de 

afvoer van condensaat mogelijk maken 
_ _ _ _ , _ _ € 

2. Technische informatie 

Installatie : 

- Aantal appartementen dat verbonden is door de betrokken schoorsteen : ………………………… 

- Type van de gebruikte tubering : …………………………………………………………………….………………. 

3. Verklaring van de aannemer 

- ☐ Verklaart dat de afmetingen van de schoorsteen beantwoorden aan de norm NBN EN 
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- ☐ Verklaart de goede uitvoering van de installateur wat betreft het aanpassingsvermogen aan 

de condensatie 

- ☐ Verklaart dat de tubering gerealiseerd is met een luchtdichte buis die bestand is tegen zuren 

en die verenigbaar is met de nieuwe installatie 

4. Handtekening van de aannemer 

Gedaan op _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

In          Handtekening en stempel  


