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Attest van de aannemer – Technisch luik: Ventilatiesysteem C (M1) 

 
 
 
 
  
  
 
 
 

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 (exclusief BTW) die voor deze premie in aanmerking komen en die 

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

- De levering, arbeid en plaatsing van het gehele C-systeem (inclusief de 

nodige boringen voor de luchtkanalen) 
_ _ _ _ , _ _ € 

2. Technische informatie 

Geïnstalleerde ventilatie : 

- Aantal geplaatste nieuwe systemen : …………………………………………………………………………………… 

- Merk en model : …………………………………………………………………………………………………….………………. 

Indien toepasselijk, berekening van debieten: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Type van gebouw : 

- ☐ Eengezinswoning 

- ☐ Appartement 

- ☐ Appartementsgebouw 

Bij een appartementsgebouw, aantal wooneenheden dat is aangesloten op de ventilatie: 

…………………………. 

Geïnstalleerd regelsysteem : 

- ☐ CO2 -sonde 

- ☐ VOS-sonde 

- ☐ Hygrometrische-sonde 

- ☐ Druksensoren 

- ☐ 3-Standenschakelaar 

3. Verklaring van de aannemer 

- ☐ Verklaart dat het systeem beantwoordt aan de EPB-vereisten, met onder meer de 

verplichting dat het systeem volledig is, d.w.z. dat elk lokaal of elke ruimte moet 

beschikken over een of meer aanvoeropeningen en een of meer afvoeropeningen 

waardoor de lucht wordt aangevoerd of afgevoerd. 

- ☐ Verklaart dat het gebouw niet is uitgerust met een elektrisch verwarmingssysteem noch, in 

het geval van residentiële gebouwen, een elektrisch systeem voor luchtkoeling. 

4. Handtekening van de aannemer 

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

In          Handtekening en stempel  


