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Premies 

Particulier  
Voor de K18 
gasabsorptiewarmtepomp gelden 
volgende voorwaarden;  

Per woning of per wooneenheid 
kan slechts één keer een premie 
voor een warmtepomp worden 
toegekend. De premie per woning 
of wooneenheid voor een lucht-
water warmtepomp bedraagt 
1500 euro. en vervolgens 
begrensd tot 40% van het 
factuurbedrag dat betrekking 
heeft op het REG-luik, inclusief 
btw.  

De premie is enkel geldig voor een 
bestaande woning, wooneenheid 
of woongebouw, aangesloten op 
het elektriciteitsnet van Eandis 
vóór 01/01/2014 of met een 
aanvraag voor een 

stedenbouwkundige vergunning 
vóór 1/1/2014. 

 Als de plaatsing van de 
warmtepomp het gevolg is van de 
volledige vervanging van de 
bestaande elektrische 
weerstandsverwarming in een 
woning, wooneenheid of 
woongebouw dat al vóór 1 januari 
2006 op het 
elektriciteitsdistributienet werd 
aangesloten met toepassing van 
het uitsluitend nachttarief of als 
de warmtepomp werd geplaatst in 
een woning, wooneenheid of 
woongebouw, gelegen in een 
gebied waar geen 
aardgasdistributienet aanwezig is 
op het ogenblik van de uitvoering 
van de werken, dan wordt de 

premie per woning of 
wooneenheid verdubbeld, de 
premie voor een  lucht-water 
gasabsorptiewarmtepomp wordt 
dus 3000 euro. 

Bedrijven  
Voor bedrijven geldt  de 
volgende regel bij lucht water 
warmtepompen;   

Van 11 tot 25 kW:                       
1 500 euro + 300 euro x 
(gasvermogen - 10)           

 

 

          

De premie voor de K18 is dus 
€1860. De premie is van 
toepassing voor een bestaand 
gebouw ander dan woning, 
wooneenheid of woongebouw 
aangesloten op het 
distributienet van Eandis vóór 
01/01/2014 of met een 
aanvraag voor 
bouwvergunning vóór 
1/1/2014. 

Net zoals bij particulieren 
wordt ook hier het bedrag 
verdubbeld indien er geen 
gasaansluiting mogelijk is. Het 
premiebedrag is vervolgens 
begrensd tot 40% van het 
factuurbedrag dat betrekking 
heeft op het REG-luik, exclusief 
btw.  

 

 

Overzicht premies:  

Particulier Particulier niet aansluitbaar op aardgasnet 
(werkend op propaan) 

Bedrijven 

€1500 €3000 €1860 

Voor meer actievoorwaarden: 

https://www.eandis.be/sites/eandis/files/documents/huishoudelijke_klant_-_warmtepomp_2018_-
_premievoorwaarden.pdf 

 

http://www.coolingways.be/

