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surf naar gas.be/positieveenergie

+20 
jaar

Vervang je
     oude gasketel
& bespaar €500



Vervang je 
oude gastoestel 
voor verwarming 
of warm water
 Minstens €500 premie voor 

verwarming en/of €200 
voor sanitair water

 -30%1 tot -48%2 CO2/jaar

 €4401 tot €7002

besparing/jaar

 Perfect combineerbaar 
met hernieuwbare energie

Hoeveel bedraagt de premie?

» €500 voor een nieuw centraal verwarmingstoestel op gas 
» max. nominaal vermogen van 70 kW

» condensatieketel, gaswarmtepomp, condenserende warme lucht 

generator, hybride warmtepomp op gas, micro cogeneratie op gas

» €5 extra per kW (max. €2.500 (=470kW)/toestel)

» €200 voor een nieuw warmwatertoestel op gas
» voor de onmiddellijke productie van warm water of voor opslag

» €150 voor nieuwe toestellen voor individuele ruimteverwarming
» kachel, convector of inbouwhaard op gas (premie per toestel, max. 3)

Kan je premies combineren?

» Ja, combineren kan, uitgezonderd de premie voor een centraal verwarmings-

toestel met die voor indivuele ruimteverwarming, deze kan je niet combineren

» Voor centrale verwarming voor het geheel van een appartementsgebouw, 

komen max. 2 nieuwe toestellen (cf. cascade-opstelling) in aanmerking

Voorwaarden?3

» Het oude toestel is vóór 1 januari 2000 geïnstalleerd

» Het nieuwe toestel is geïnstalleerd door een Cerga- of gecertificeerde installateur

» Je hebt foto’s van de oude en de nieuwe installatie

» De aanvrager is eigenaar van het toestel en een inwoner van België 

of een rechtspersoon die zijn hoofdkantoor heeft of in België actief is 

Vraag nu je premie aan via premie.gas.be

V.U. Gas.be - Lisbet Claessens - Masuiplein 15, 1000 Brussel (1) berekend voor een gascondensatieketel en gemiddelde netto warmtebehoefte van 18.600 kWh/jaar 
(2) berekend voor een gaswarmtepomp en een gemiddelde netto warmtebehoefte van 18.600 kWh/jaar (3) alle voorwaarden en details vind je op premie.gas.be

       Nog vragen? 
Kijk op premie.gas.be 
of contacteer ons 
support@gas.be 

+32 78 15 60 42

       Nog vragen? 


