RENOLUTION-premies
ATTEST VAN DE AANNEMER – TECHNISCH LUIK
AFBRAAK TER VERBETERING VAN BODEMINFILTRATIE (C4)
Versie van 15/02/2022

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 betreft de in aanmerking komende factuurposten
Vul aan met de bedragen die in aanmerking komen en die inbegrepen zijn in de factuur/uren.
-

De werken om de bodem doordringbaar te maken door
bijgebouwen (met de vloerplaat) af te breken, wat leidt tot de

€______,___

vermindering van de ondoordringbare oppervlakten:
-

De aanleg van kielborden, waterbekkens, infiltratieputten:

€______,___

2. Inlichtingen over de doordringbaar gemaakte oppervlakten
Vul de oppervlakten in zoals ze in de factuur/uren zijn inbegrepen.
-

de doordringbaar gemaakt bodem, door bijgebouwen (met de
vloerplaat) af te breken, wat leidt tot de vermindering van de

_ _ _ _ _ , _ _ _ m²

ondoordringbare oppervlakten:
-

de doordringbaar gemaakte boden, door de aanleg van
kielborden, waterbekkens, infiltratieputten:

_ _ _ _ _ , _ _ _ m²

3. Inlichtingen over de plaats waar de werken plaatsvinden
Geef zo nauwkeurig mogelijk de plaats in de woning aan waar de werken plaatsvinden (de
verdieping en het betreffende vertrek, de exacte plaats in het vertrek, een buitenlocatie van
de betreffende zone op het perceel, enz.):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Handtekening van de aannemer

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

Handtekening en stempel
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