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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 betreft de in aanmerking komende factuurposten 

Vink de uitgevoerde werken aan en vul het totaalbedrag in zoals het in de factuur/uren werd 

inbegrepen. 

- Het afbikken van aangetaste pleisterlagen en plamuur en de 

vernietiging ervan: 
☐ 

- De behandeling van het houtwerk:  ☐ 

- De verwijdering van het aangetaste houtwerk: ☐ 

- Het inspuiten en besproeien van het metselwerk met 

schimmelwerend zout: 
☐ 

- Het boren van gaten in de muren en de plaatsing van 

schimmelwerende patronen: 
☐ 

- Het totaalbedrag van de werken: € _ _ _ _ _ _ , _ _ _ 

2. 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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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. De aannemer verbindt zich tot de naleving van de aanbevelingen in het 
rapport van een erkend laboratorium aan de aanvrager van de premie 
voor het betreffende goed 

 

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

In _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       Handtekening en stempel  


