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Gelieve aub het formulier volledig en correct in te vullen (incl. bouwjaar van de woning en rijksregisternummer).  
Indien wij niet alle gevraagde informatie ontvangen kunnen wij uw aanvraag helaas niet afhandelen. 
 

AANVRAAGFORMULIER 
 

   Toelage voor plaatsen van dak- en/of buitenmuurisolatie 
indienen bij het gemeentebestuur:  

Dienst Omgeving, Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek 
 

 
Gegevens aanvrager:  
 
Naam: ………………………………………..………………………………………………………..  
 
Adres: ………………………………………………………………………………………………….  
 
Telefoon: ……………………………………… ……………………………………………………… 
 
Email: ……………………………………………..……………………………………………………  
 
Rekeningnummer: ………………………………………………….… (opgelet, gelieve correct in te vullen) 
 
Rijksregisternummer: ……………………………………………………………………………….. 
 
Hoedanigheid van de aanvrager: eigenaar – andere : …………………………………………..  
 
 
 
Installatieadres:  
 
Straat + nr: ……………………………………………………………………………………………  
 
Bouwjaar woning1: ………………………….  
 
Ondergetekende,  
- verklaart kennis genomen te hebben van het gemeentelijk reglement, houdende het 

verlenen van een premie voor het plaatsen van dak-, muur (=gevelisolatie) of 
spouwmuurisolatie  in een bestaande woning;  

- geeft met de aanvraag van de premie voor het plaatsen van dak-, muur of 
spouwmuurisolatie toestemming aan het gemeentebestuur om de situatie ter plaatse te 
komen controleren;  

- bezorgt bij de premie-aanvraag een kopie van de gedetailleerde factuur indien plaatsing 
door een erkend installateur of een kopie van de aankoopbewijs(zen) indien zelfplaatser; 

- verklaart het aanvraagformulier correct te hebben ingevuld;  
 
Voor akkoord, de aanvrager  
 
Plaats en datum        Handtekening  
 
 
…………………………………      ……………………………… 
 
Dossiernummer: ……………………………..…. 
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Gegevens dakisolatie (of zoldervloerisolatie):  
 
Type (rotswol, PUR, …): ………………………………………………………….  
 
Warmteweerstand (R-waarde): ……………………………… m²K/W (minimum 4,5)  
 
Aantal m² geplaatst isolatiemateriaal: ………………………. m²  
 
 
Gegevens muurisolatie:  
 
- Spouwmuurisolatie: na-isolatie van en bestaande spouw door inblazen of injecteren van 

isolatiemateriaal. 
 
- Buitenmuurisolatie: na-isolatie van een bestaande buitenmuur via de buitenzijde. Deze buitenmuur 

wordt nadien afgewerkt met een nieuwe afwerkingslaag. 
 
Plaatsing isolatie (aanvinken wat van toepassing is):  
 
 spouwmuur (maximum Lambda2-waarde 0,065W/mK)  

 buitenzijde (minimum R-waarde 2,3 m²W/K)  

 
Type (glaswol, PUR, …): ………………………………………………………………………….  
 
Warmteweerstand (R-waarde): ……………………………… m²K/W (indien van toepassing)  
 
Lambda-waarde isolatiemateriaal ‘spouwmuur’ .…………… W/mK (indien van toepassing) 
 
Aantal m² geplaatst isolatiemateriaal: ………………………. m² 
 
De premie voor dak- of muurisolatie wordt enkel verleend na voorleggen van bewijsstukken waarop 
bovenstaande technische eigenschappen van de gebruikte isolatie worden bevestigd. 
 
Ter info, bij aanvraag voor een premie voor plaatsing isolatie ‘buitenzijde’ wordt steeds door onze 
Dienst Omgeving gecontroleerd of de aanvraag in overeenstemming is met de stedenbouwkundige 
voorschriften.  
 
Ik voeg bij deze aanvraag de volgende bijlagen: 
- kopie van de gedetailleerde factuur van de installateur 
- kopie van gedetailleerde aankoopbewijs(zen) bij zelfplaatsing 
- een foto en/of schets van de geïsoleerde oppervlakte 
 
Installateur:         Naam en handtekening: 
 
………………………………………………………………………..  
 
………………………………………………………………………..  
 
………………………………………………………………………..  

                                                           
2 De lambdawaarde van het gebruikte isolatiemateriaal wordt bepaald volgens de richtlijnen van NBN B62-002 of ETA (Europese 
Technische Goedkeuring). Deze lambdawaarden zijn ondermeer terug te vinden op de websites www.butgb.be, www.eota.be en 
www.vibe.be. Materiaal dat niet op deze websites wordt vermeld maar wel beschikt over de nodige technische goedkeuringen (NBN B62-
002 of ETA), komt alleen in aanmerking voor de premie met een bijgevoegde ondertekende verklaring van uw aannemer en een technische 
fiche met vermelding van bovenstaande gegevens. 

http://www.vibe.be/
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Gegevens voor administratie  
 
Datum ontvangst: ……………  
 
Aangevraagde toelage: € ……………  
 
Advies Dienst Omgeving: gunstig – ongunstig  
 
Motivatie: ………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………..………………………………………………………………………………  
 
 
College: gunstig – ongunstig  
 
Het College in zitting van: ……………….  
 
Opmerkingen:  
………………………………………………….………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………….……………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………….…………………………………………… 
 
………………………………………………………………………..……………………………………………  
 
 

 
 


