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Heb je (ver)bouwplannen? Gemeente Laakdal en netbeheerder Fluvius geven heel wat premies om je
woning duurzamer en energiezuiniger te maken. Bekijk hier het premieoverzicht van 2019
(/duurzaam-verbouwen-en-wonen-overzicht). Opgelet: vanaf 2020 verlagen de Fluvius-premies voor
hoogrendementsbeglazing en een warmtepompboiler. De gemeentelijke premies blijven ongewijzigd.

Hier vind je alvast het premieoverzicht van 2020 (/overzicht-premies-duurzaam-ver-bouwen-enwonen-2020pdf). Om nog gebruik te maken van de huidige premies moet het factuur dateren van
2019.
Kies je er zelf voor om een regenwaterput te plaatsen en was dit niet opgelegd in de bouw- of
omgevingsvergunning of verplicht n.a.v. de gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor
hemelwaterputten, infiltratie- en buffervoorzieningen? Kijk hier (/reglement-premie-regenwaterput) of
je in aanmerking komt voor de premie.

Praktisch
Voor verschillende investeringen geeft netbeheerder Fluvius (vroeger Infrax) ook een premie. In dat
geval vraag je bij hen de premie aan via https://www.fluvius.be/nl/thema/premies
(https://www.fluvius.be/nl/thema/premies). (/infrax-homepage) Je kan bij de aanvraag van de
Fluvius-premie aanvinken dat je gegevens doorgegeven mogen worden aan de gemeente voor de
automatische verwerking van de gemeentelijke premieaanvraag. In dat geval is het niet nodig om de
gemeentelijke premie apart aan te vragen en wordt het bedrag gestort zodra we de info van Fluvius
verkregen hebben.
Wie niet wil dat zijn gegevens automatisch aan de gemeente worden doorgegeven, kan de
gemeentelijke premie nog steeds aanvragen via onderstaande links.
Indien er enkel een gemeentelijke premie is, vraag je deze aan via onderstaande links.

Reglement en aanvraagformulieren
 reglement (/reglement-duurzaam-verbouwen-en-wonen)
 dak- of zoldervloerisolatie (/dak-zoldervloerisolatie-premie)
 vloerisolatie (/vloerisolatie-premie)
 muurisolatie (/muurisolatie-premie)
 kelderisolatie (/kelderisolatie-premie)
 bio-ecologische isolatie (/bio-ecologische-isolatie)
 hoogrendementsglas (/beglazingspremie)
 (combi)warmtepomp (/warmtepomp-subsidieaanvraag)
 zonneboiler (/thermische-zonne-installatie-premie)
 nieuwbouw met laag E-peil (/e-peil-premie)
 duurzaam geëxploiteerd hout (FSC/PEFC/gelijkwaardig) (/duurzaam-geexploteerd-houtpremie)
 energiezuinige wasmachine/koelkast (/energiezuinige-koelkast-of-wasmachine-premie)
 regenwaterput (/regenwaterput-subsidieaanvraag)
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