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Wist je dat je met een warmtepomp ook kunt koelen?
In de zomer is het daardoor lekker fris in huis. Ik zou
dit niet meer kunnen missen, zeker niet nu de zomers
steeds heter worden.
(Marc)
De spouwmuur isoleren hield niks in, mijn huis
bleef proper en ook financieel was deze ingreep
een enorme meevaller. Bovendien voelen de muren
nu minder koud aan.
(Lies)
Met onze zonneboiler genieten wij de hele zomer van
gratis warm water, in de winter is de warmtewinst
natuurlijk kleiner en kunnen we de zonneboiler zien
als een soort voorverwarming.
(Gerda)
Voor renovaties van bestaande woningen is het
financieel-economisch gezien gunstiger om een
lucht-water warmtepomp te plaatsen waarbij ook
vloerverwarming en zonnepanelen worden toegevoegd
aan de woning. De meerkost die je creëert door een
grond-water warmtepomp te installeren weegt niet op
tegen de efficiëntieverhoging van je toestel.
(Thomas, loodgieter)
Toen ik op mijn dak zonnepanelen wou leggen
heb ik ook direct mijn dak verder geïsoleerd,
twee vliegen in één klap.
(Filip)
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Stad Brugge wil haar CO2-uitstoot tegen 2030 met minstens 40%
verminderen en om dit te bereiken heeft de stad samen met andere
Europese steden het Burgemeestersconvenant voor klimaat en
energie ondertekend. De uiteindelijke doelstelling is om tegen 2050
volledig klimaatneutraal te zijn.
Bijna de helft van de CO2-uitstoot op het Brugs grondgebied wordt
veroorzaakt door de verwarming van gebouwen. Hier kan jij als
burger het verschil maken.
We moeten zo snel mogelijk loskomen van het aardgasnet en
stookolie – ten laatste in 2050 moeten we met z’n allen onze
woningen fossielvrij verwarmen!
Dit doel zal enkel bereikt kunnen worden door de warmtevraag
voor elke woning te verlagen en de resulterende energiebehoefte
duurzaam te produceren.
De maatregelen die je kan uitvoeren worden in deze brochure
opgesomd. Daarbij wordt steeds indicatief een prijsraming (inclusief
BTW), de verwachte financiële besparing (ten opzichte van een nietgeïsoleerde woning) en de reductie van de CO2-uitstoot die ermee
gepaard gaat, meegegeven voor de benedenverdieping van een
gemiddelde halfopen woning met een grondoppervlakte van 85m2.
Ook de premies die je kan aanvragen worden vermeld.
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DE WARMTEVRAAG VERLAGEN
Als je je energieproductie wil verduurzamen is het heel
belangrijk om eerst de warmtevraag van je woning te
verlagen. Het verlagen van je warmtevraag verhoogt
je comfort in hoge mate.
Je kan de warmtevraag van je woning verlagen door
je woning beter te isoleren. Met een beperkt budget kan
je energierekening reeds sterk dalen.
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DAKISOLATIE
(EN ZOLDERVLOERISOLATIE)
Het warmteverlies via je dak komt gemiddeld neer op 30% van alle
warmteverliezen. Als je toch verbouwt, hoef je er dus niet lang over na te denken.
Het isoleren van je dak is de belangrijkste en vaak de eenvoudigste manier om
je woning energiezuiniger te maken. Ook in de zomer zal het comfort verhogen
doordat de warmte minder snel binnenkomt. Het is verstandig om je bij de keuze
van het juiste isolatiemateriaal goed te laten adviseren. Zo wil je geen wind in
de isolatie. Anders kan deze moeilijk warmte vasthouden. Voorkom condens van
de warme lucht in de isolatie door een goed dampscherm te plaatsen. Er zijn veel
soorten isolatiematerialen die verschillen op vlak van isolatiegraad, akoestische
kenmerken, vochtregulatie, duurzaamheid, enz. Minder gekende materialen
zoals papiervlokken, houtvezel en kalkhennep hebben heel wat kwaliteiten die
je zeker kunt overwegen.
Als je de zolder niet verwarmt, dan is het in veel gevallen interessanter om
de zoldervloer te isoleren. In dat geval moet je ook het toegangsluik isoleren.
Wil je een plat dak vernieuwen, denk dan ook eens aan een groendak.
Eenmalige kost (voor hellend dak): €5000
Besparing: €500/jaar, 1600 kg CO2/jaar

PREMIES

• Brugse opknappremie: Isolatie is opgenomen in het pakket duurzame en
energiezuinige woning, met een maximaal bedrag van €2500. Deze premie
komt bovenop de premies van Fluvius. Meer informatie vind je op
https://www.brugge.be/opknappremie-2
• Premie van netbeheerder Fluvius: €8/m2 als een aannemer plaatst, te verhogen
met €8/m² indien ook asbest verwijderd wordt, hogere tegemoetkoming voor
beschermde afnemers en bij uitsluitend nachttarief.
• De Vlaamse Renovatiepremie (met inkomensvoorwaarden): enkel in combinatie
met het afbreken en vervangen van bestaande dakstructuren, 20-30% van de
kostprijs van de uitgevoerde werken, maximaal €2500 of €3333 (afhankelijk van
de categorie waartoe je behoort), woning moet minstens 30 jaar oud zijn.
• De huur-en isolatiepremie, met begeleiding op maat én een extra hoge premie,
voor huurder die beschermde afnemer is of tot de prioritaire doelgroep behoort,
zie https://www.huur-en-isolatiepremie.be
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MUURISOLATIE
Een gemiddelde woning verliest al snel 20% van zijn warmte via de muur. Het
isoleren van je muur kan op verschillende manieren. Er kan geïsoleerd worden
aan de buitenmuur, aan de binnenmuur maar ook het vullen van de spouwmuur
is een optie. Spouwmuurisolatie is één van de goedkoopste aanpassingen en heel
eenvoudig. Deze ingreep is zelfs niet eens een verbouwing te noemen. Alles gebeurt
buiten je huis. Zonder veel ongemakken kan je zo je energieverbruik flink laten
dalen.
Eenmalige kost voor spouwmuurisolatie: €1900 (ongeveer €15/m2
te behandelden oppervlakte)
Besparing: €460/jaar, 1600 kg CO2/jaar

PREMIES

• Brugse opknappremie: Isolatie is opgenomen in het pakket duurzame en
energiezuinige woning, met een maximaal bedrag van €2500. Deze premie
komt bovenop de premies van Fluvius. Meer informatie vind je op
https://www.brugge.be/opknappremie-2
• Premie van netbeheerder Fluvius: €5/m2 (spouwmuurisolatie), €30/m²
(buitenmuurisolatie), €15/m² (binnenmuurisolatie), hogere tegemoetkoming voor
beschermde afnemers en bij uitsluitend nachttarief.
• De Vlaamse Renovatiepremie (met inkomensvoorwaarden): enkel in combinatie
met andere gevelwerken, 20-30% van de kostprijs van de uitgevoerde werken,
maximaal €2500 of €3333 (afhankelijk van de categorie waartoe je behoort),
woning moet minstens 30 jaar oud zijn.
• De huur-en isolatiepremie, met begeleiding op maat én een extra hoge premie,
voor huurder die beschermde afnemer is of tot de prioritaire doelgroep behoort,
zie https://www.huur-en-isolatiepremie.be
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HOOGRENDEMENTSGLAS
Hoogrendementsglas is niet goedkoop maar heel efficiënt. 15% van alle
warmteverliezen is te wijten aan warmte die verloren gaat via het raam. Het
plaatsen van hoogrendementsglas verhoogt het gevoel van comfort in je woning
enorm. Bovendien hoef je niet altijd het hele raam te vervangen. Als je raamwerk
nog van goede kwaliteit is, volstaat het vaak om enkel het glas te vervangen. Dit kan
dus gebeuren zonder veel ongemakken en op een korte tijd.
Eenmalige kost (benedenverdieping): €3400 euro
Besparing (tov dubbel glas): €250/jaar, 700 kg CO2/jaar

PREMIES

• Brugse opknappremie: Hoogrendementsglas is opgenomen in het pakket
duurzame en energiezuinige woning, met een maximaal bedrag van €2500.
Deze premie komt bovenop de premies van Fluvius. Meer informatie vind je op
https://www.brugge.be/opknappremie-2
• Premie van netbeheerder Fluvius: €16/m2 voor de plaatsing van 1.0-beglazing
(U-waarde: maximaal 1,0W/m2K), hogere tegemoetkoming voor beschermde
afnemers en bij uitsluitend nachttarief.
• De Vlaamse Renovatiepremie (met inkomensvoorwaarden): enkel indien ook
het schrijnwerk vervangen wordt en in combinatie met ventilatie, 20-30% van
de kostprijs van de uitgevoerde werken, maximaal €2500 of €3333 (afhankelijk
van de categorie waartoe je behoort), woning moet minstens 30 jaar oud zijn.
• De huur-en isolatiepremie, met begeleiding op maat én een extra hoge premie,
voor huurder die beschermde afnemer is of tot de prioritaire doelgroep behoort,
enkel voor spouwmuurisolatie, zie https://www.huur-en-isolatiepremie.be
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VLOERISOLATIE (EN KELDERPLAFONDISOLATIE)
Een huis verliest relatief weinig warmte via de vloer (10%). Door vloerisolatie aan
te brengen voelt je vloer wel veel minder koud aan. Het geeft een aangenamer
gevoel. Als je je vloer isoleert, overweeg dan ook om vloerverwarming te installeren
(ongeveer €39/m2), ideaal om te combineren met een warmtepomp.
Lukt het niet om je vloer te isoleren maar heb je wel een kelder, denk er dan aan
om het kelderplafond te isoleren. In dat geval isoleer je ook je toegangsdeur of
-luik, zeker als die uitkomt in een verwarmde ruimte.
Eenmalige kost: €2200 (ongeveer €26,5/m2)
Besparing: €220/jaar, 600 kg CO2/jaar

PREMIES

• Brugse opknappremie: Isolatie is opgenomen in het pakket duurzame en
energiezuinige woning, met een maximaal bedrag van €2500. Deze premie
komt bovenop de premies van Fluvius. Meer informatie vind je op
https://www.brugge.be/opknappremie-2
• Premie van netbeheerder Fluvius: €6/m2, hogere tegemoetkoming voor
beschermde afnemers en bij uitsluitend nachttarief.
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VENTILATIE
In oude woningen is er veel natuurlijke ventilatie via kieren en spleten.
Via deze kieren en spleten kan er tot 20% van de warmte verloren gaan.
Door het isoleren van je woning en de vernieuwing van het schrijnwerk wordt
alles luchtdicht afgewerkt. Om een gezond binnenklimaat te behouden, en
vochtproblemen te vermijden, moeten deze ingrepen steeds gecombineerd worden
met een ventilatiesysteem.
Ventileren is voortdurend verversen van de lucht in je woning.
Dit gebeurt via 3 stappen:
o Toevoer van zuurstofrijke, verse buitenlucht via ventilatieroosters in ramen
of muren, of via een ventilator.
o Doorstroming van de lucht via trappenhal/gang, via roosters in binnendeuren,
muren of openingen onder deuren.
o Afvoer van vochtige en vervuilde lucht uit natte ruimtes via een verticaal
afvoerkanaal of een ventilator.
Eenmalige kost: €3000 – €3500 (systeem C), €5000 – €7000 (systeem D)
Besparing: bij een systeem D ventilatie wordt de warmte gerecupereerd op
de afgevoerde lucht, waardoor je bespaart op je stookkosten.

PREMIES

• Brugse opknappremie: Ventilatie is opgenomen in het pakket gezond
binnenklimaat, met een maximaal bedrag van €1000. Meer informatie vind je op
https://www.brugge.be/opknappremie-2
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ENERGIEPRODUCTIE
VERDUURZAMEN

10

WARMTEPOMP
Is je woning voldoende geïsoleerd, en is je aardgasketel of mazoutkachel aan
vervanging toe, dan kan je overschakelen op een duurzaam alternatief, zoals een
warmtepomp. Een warmtepomp is een verwarmingstoestel dat, afhankelijk van het
type en omstandigheden, tot 80% van de verwarmingsenergie uit de lucht, bodem of
het grondwater haalt en deze afgeeft aan het verwarmingssysteem (en/of sanitair
warm water) van je woning. In de warmtepomp moet enkel nog energie toegevoegd
worden om de compressor te laten functioneren die de dampen gaat samendrukken
tot een hogere temperatuur en druk. Als zonnepanelen of windmolens deze
elektriciteit produceren, dan komt er geen CO2-uitstoot meer aan te pas. Een gezin
dat kiest voor een warmtepomp levert dus een erg belangrijke bijdrage tot de
besparing van CO2. Je kan de werking van een warmtepomp vergelijken met het
principe van een koelkast, maar dan omgekeerd. Deze werking kan ook omgedraaid
worden waardoor een warmtepomp ook kan koelen.

GELUID

Een warmtepomp die warmte uit de
lucht haalt herken je meestal aan de
aanwezigheid van een buitenunit. In
de buitenunit zit een compressor en
ventilator. Als het erg koud is moet
de warmtepomp harder werken
en maakt deze dus meer lawaai.
Hier merk je weinig van als je met
gesloten ramen slaapt. In de zomer
produceert de warmtepomp veel
minder geluid. Een warmtepomp is
meestal moduleerbaar. ’s Nachts
kan er bijvoorbeeld overgeschakeld
worden naar een stille modus.
Er wordt steeds meer knowhow
ingezet om het geluidsniveau van

een werkende pomp te dempen.
Daarnaast zijn er heel wat tips
en tricks om het geluidsniveau te
beperken. Het geluidsniveau van een
warmtepomp mag in woongebied
overdag niet hoger zijn dan 45dB(A).
Dat is vergelijkbaar met het geluid
van een koelkast die aanslaat.
‘s Nachts mag het geluid niet
hoger zijn dan 35 dB(A).
Tip: Dimensioneer je warmtepomp
niet te klein. Een warmtepomp met
een lager vermogen is misschien
wel goedkoper maar zal veel harder
moeten werken en dus een pak meer
verbruiken (en meer lawaai maken).
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Het rendement van een warmtepomp is afhankelijk van verschillende factoren:
het type warmtepomp, de soort verwarming (zo is vloerverwarming efficiënter dan
radiatoren), de isolatiegraad van de woning en bij boringen ook de bodem. Het reëel
rendement wordt meestal uitgedrukt in een SPF-waarde: Seasonal Performance
Factor of seizoensprestatiefactor. SPF is de gemiddelde verhouding van de
afgegeven warmte in de woning t.o.v. de elektrische energie die de warmtepomp
verbruikt, bekeken over het volledige stookseizoen. Wanneer een SPF-waarde van
3 wordt gehaald wil dit zeggen dat er met 1 kWh elektrische energie 3 kWh warmte
wordt geproduceerd. Hoe hoger deze waarde, hoe hoger dus het rendement van de
warmtepomp.

DOE DE 50° TEST

Wil je weten of je woning geschikt is
voor een warmtepomp, verlaag dan
2 weken lang de temperatuur van je
verwarmingsketel naar 50 graden en
ervaar het zelf. Blijft het aangenaam
warm, dan ben je er klaar voor.
Doe de test in het winterseizoen,
als het buiten koud genoeg is. Zorg
ervoor dat het verschil tussen de
nacht- en dagtemperatuur van je
thermostaat ongeveer 2 graden
bedraagt.

VERGUNNINGEN

Als je een warmtepomp (zonder
boringen, met een vermogen hoger
dan 5kW) installeert is het voldoende
om dit te melden aan de dienst
omgevingsvergunningen van stad
Brugge. Wanneer je bij de installatie
van een warmtepomp

Bijvoorbeeld: dagtemperatuur:
20 graden, nachttemperatuur
18 graden. Als het verschil te groot
is, duurt het opwarmen ’s ochtends
erg lang waardoor je verkeerde
conclusies kan trekken. Het is
belangrijk dat je niet extra verwarmt
tijdens de testperiode, bijvoorbeeld
met een houtkachel. Je wilt namelijk
weten of je standaard-verwarming
genoeg warmte levert.

één of meerdere boringen laat
uitvoeren, kan het zijn dat je
hier een vergunning moet voor
aanvragen. Dit hangt af van
de locatie van de woning. Voor
vragen kan je altijd terecht bij
omgevingsvergunning@brugge.be

Op de volgende pagina’s wordt meer uitleg gegeven over de verschillende types
warmtepompen.
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LUCHT-LUCHT WARMTEPOMP
Een lucht-lucht warmtepomp recupereert de warmte uit de lucht
en zet die over op de binnenunit die dan warme lucht door de ruimte blaast.
Een lucht-lucht warmtepomp kan je gebruiken in situaties waar een verwarmings
systeem met circulerend water niet mogelijk of wenselijk is.
Rendement: SPF: 2,6
Eenmalige kost: gemiddeld €3000

PREMIE

• Brugse opknappremie: Dit type warmtepomp is niet opgenomen in de premie.
• Premie van netbeheerder Fluvius: €300, maximaal 40% van de factuur,
hogere tegemoetkoming voor beschermde afnemers.

LUCHT-WATER WARMTEPOMP
Een lucht-water warmtepomp recupereert de warmte uit de lucht en zet die over op het
water van het verwarmingssysteem. Deze warmtepomp is ideaal te combineren met
vloerverwarming of andere verwarmingsinstallaties op lagere temperatuur. Tegenwoordig
bestaan er ook hybride warmtepompen (met een kleine gasketel ingewerkt).
Rendement: SPF: 2,8
Eenmalige kost: gemiddeld €6500
CO2-besparing: 700 kg/jaar

PREMIE
• Brugse opknappremie: Warmtepompen zijn opgenomen in het pakket duurzame
en energiezuinige woning, met een maximaal bedrag van €2500. Brugge
geeft voor dit type pomp een premie van €750 bovenop de premie van Fluvius.
Meer informatie vind je op https://www.brugge.be/opknappremie-2
• Premie van netbeheerder Fluvius: €1500, maximaal 40% van de factuur,
hogere tegemoetkoming voor beschermde afnemers.
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TUSSENOPLOSSING: HYBRIDE WARMTEPOMP
Een combinatie van een warmtepomp (meestal lucht-water) met een
verwarmingsketel op basis van een klassieke fossiele brandstof (vb gas of mazout).
De ketel functioneert als bijverwarming wanneer het rendement van de
warmtepomp te laag ligt, wanneer de benedenverdieping van je woning reeds werd
gerenoveerd (door bijvoorbeeld vloerverwarming aan te leggen) en
de bovenverdiepingen nog niet of waar de gasketel de verwarming van
het sanitair water voor zijn rekening neemt.
De hybride warmtepomp is een ideale tussenstap om tegen 2050 volledig duurzaam
te verwarmen.
Deze warmtepomp gebruikt steeds de meest zuinig functie (de kostprijs van
de verschillende energieën wordt ingesteld).
Eenmalige kost: gemiddeld €5000
CO2-besparing: 600 kg/jaar

PREMIE

• Brugse opknappremie: Warmtepompen zijn opgenomen in het pakket duurzame
en energiezuinige woning, met een maximaal bedrag van €2500. Brugge geeft
voor dit type pomp een premie van €400 bovenop de premie van Fluvius.
Meer informatie vind je op https://www.brugge.be/opknappremie-2
• Premie van netbeheerder Fluvius: 800 euro, maximaal 40% van de factuur,
hogere tegemoetkoming voor beschermde afnemers.
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WARMTEPOMPBOILER
Een warmtepompboiler is een lucht/water-warmtepomp die, los van het
verwarmingssysteem, sanitair warm water voorziet, door warmte uit de lucht te
onttrekken en die vervolgens te gebruiken om sanitair water op te warmen.
Sommige systemen onttrekken water aan de buitenlucht, maar het is ook mogelijk
om gebruik te maken van de warmte in de binnenlucht (bv de warme lucht die
afgevoerd wordt door een systeem C ventilatie).
Eenmalige kost: €1500 - €2500
Besparing: tot 70% van het energieverbruik tov een standaard elektrische boiler.

PREMIE

• Brugse opknappremie: Warmtepompboilers zijn opgenomen in het pakket
duurzame en energiezuinige woning, met een maximaal bedrag van €2500.
Brugge geeft een premie van €300 bovenop de premie van Fluvius.
Meer informatie vind je op https://www.brugge.be/opknappremie-2
• Premie van de netbeheerder Fluvius: 300 euro, maximaal 40% van de factuur,
hogere tegemoetkoming voor beschermde afnemers.
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GROND-WATER WARMTEPOMP OF
GEOTHERMISCHE WARMTEPOMP
De bodem heeft een gemiddelde temperatuur van 10 à 14 °C. In de bodem is
dus warmte aanwezig. Deze warmte noemen we geothermische warmte. Een
geothermisch systeem maakt hiervan gebruik door ofwel een ondiep buizennetwerk
(horizontaal) of een diepteboring (verticaal) in de grond te plaatsen. Hiermee wordt
warmte uit de bodem onttrokken. Een horizontaal netwerk heeft meer ruimte nodig
en is minder rendabel dan een verticaal netwerk (tijdens het stookseizoen daalt
de temperatuur van de ondiepe bodem).

HORIZONTAAL NETWERK

o Via een horizontale warmtecollector: een netwerk dat bestaat uit een
buizen- of slangenstelsel gevuld met water en een antivriesmiddel.
Deze vloeistof wordt over de verdamper van de warmtepomp geleid.
De buizen liggen minstens 1m diep horizontaal in de bodem. Vanaf deze diepte
is de grond namelijk vorstvrij en warm genoeg.
o De noodzakelijke oppervlakte bedraagt naar gelang de structuur van de bodem
ongeveer twee tot vier maal de woonoppervlakte die je wilt verwarmen.
o Hergebruik van het water met de antivriesvloeistof.
Rendement: SPF: 3,5
Eenmalige kost: gemiddeld 10000 euro
CO2-besparing: 1000 kg/jaar

PREMIE
• Brugse opknappremie: Warmtepompen zijn opgenomen in het pakket duurzame
en energiezuinige woning, met een maximaal bedrag van €2500. Brugge
geeft voor dit type pomp een premie van €2000 bovenop de premie van Fluvius.
Meer informatie vind je op https://www.brugge.be/opknappremie-2
• Premie van netbeheerder Fluvius: €1500, maximaal 40% van de factuur,
hogere tegemoetkoming voor beschermde afnemers.
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VERTICALE BORINGEN

o Via een verticale boring plaatst een aannemer een verticale warmtecollector.
De warmtecollector onttrekt de warmte en hierdoor daalt de bodemtemperatuur.
In de zomer normaliseert deze terug.
o Bodemkwaliteit is belangrijk.
o Vereist één of meerdere boringen tot een diepte van 50 tot 150m. In de boorgaten
komen kunststofslangen die aangesloten worden op de verdamper.
o Er is weinig grondoppervlak nodig.
Rendement: SPF: 4
Eenmalige kost: gemiddeld €15000
CO2-besparing: 1000 kg/jaar

PREMIE
• Brugse opknappremie: Warmtepompen zijn opgenomen in het pakket duurzame
en energiezuinige woning, met een maximaal bedrag van €2500. Brugge geeft
een premie van €2000 bovenop de premie van Fluvius. Meer informatie vind je op
https://www.brugge.be/opknappremie-2.
• Premie van netbeheerder Fluvius: €4000, maximaal 40% van de factuur,
hogere tegemoetkoming voor beschermde afnemers.
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ZONNE-ENERGIE
ZONNEPANELEN
De prijzen van zonnepanelen zijn de afgelopen jaren sterk gedaald.
Hun rendement gaat bovendien voortdurend in stijgende lijn.
Het vermogen dat je aan zonnepanelen moet plaatsen hangt onder
meer af van je verbruik, de oriëntatie van uw woning en de hellingsgraad van
het dak. Een gemiddeld gezin verbruikt gemiddeld ongeveer 3.400 kWh elektriciteit
per jaar. Verwarm je de woning met een warmtepomp, dan komt daar ongeveer
3.000 tot 4.000 kWh bij.
Eenmalige kost: €4200 (10 panelen van 300Wp/paneel, 3000 kiloWattpiek)

PREMIE
• Premie van netbeheerder Fluvius: €300/kWp voor nieuwe installaties
tot maximaal 4kWp en bijkomend €150 van 4kWp tot 6 kWp
(met een omvormervermogen ≤10kVA), maximaal €1500,
hogere tegemoetkoming voor beschermde afnemers.

ZONNEBOILER
Een zonneboiler kan altijd een duurzame oplossing zijn voor sanitair warm water.
Een zonneboiler zorgt voor warm water op zonne-energie door de warmte
van de zon op te vangen op je dak (zonnecollector, 2-4m2) en naar
het boilervat (Ø: 50cm) in je woning te sturen. Met een zonneboiler heb je alvast
de hele zomer gratis warm water. In de winter lukt dat niet helemaal en
schakel je automatisch over op je gewoon systeem en dient de zonneboiler als
voorverwarming. Het conventioneel systeem neemt dan de rest van de verwarming
op zich.
Eenmalige kost: €3000

PREMIE
• Brugse opknappremie: Zonneboilers zijn opgenomen in het pakket duurzame en
energiezuinige woning, met een maximaal bedrag van €2500. Brugge geeft een
premie van €225/m² bovenop de premie van Fluvius. Meer informatie vind je op
https://www.brugge.be/opknappremie-2.
• Premie van netbeheerder Fluvius: €550/m² zonnecollectoren,
maximaal 40% van de factuur met een maximum van €2750, hogere
tegemoetkoming voor beschermde afnemers.
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OVERIGE PREMIES, LENINGEN EN KORTINGEN

Een overzicht van alle mogelijke premies in je gemeente vind je op
www.energiesparen.be/subsidies/subsidiemodule

• EPC-labelpremie van netbeheerder Fluvius: Als u een huis of
appartement binnen de 5 jaar zo grondig renoveert dat het EPC-label
aanzienlijk verbetert, dan kunt u financiële ondersteuning krijgen in
de vorm van een EPC-labelpremie. Deze maatregel geldt enkel voor
woningen met een label E of F die na renovatie een label C of beter
behalen en voor appartementen met een label D, E of F die na renovatie
een label B of beter behalen. De premie bedraagt voor een woning
€2500 als label C wordt behaald, €3750 als label B wordt behaald,
€5000 als label A wordt behaald. Voor een wooneenheid bedraagt de
premie €2500 als label B wordt behaald en €3750 als label A wordt
behaald. Hogere tegemoetkoming voor beschermde afnemers
• Renteloze energielening voor prioritaire doelgroepen
en energieadvies voor iedereen: http://energieplatform.brugge.be
• Korting op onroerende voorheffing voor laag E-peil
bij ingrijpende energetische renovatie met bouwaanvraag:
korting van 100% gedurende 5 jaar bij een E-peil van max E60:
https://www.energiesparen.be/korting-onroerende-voorheffing-vooringrijpende-energetische-renovaties
• 6% BTW bij renovatie: korting van de Federale Overheid
• Voor beschermde afnemers zijn er hogere premies, zie https://www.
fluvius.be/nl/meer-weten/premies/premies-voor-beschermde-klanten
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WIL JIJ OOK IN VERSCHILLENDE FASEN
WERKEN AAN EEN FOSSIELVRIJE WONING?
Voor meer info over renoveren en een gratis renovatiescan
kan je contact opnemen met de cel woningrenovatie van de stad
(woningrenovatie@brugge.be, 050 32 44 60).

V.U. COLIN BEHEYDT, ALGEMEEN DIRECTEUR STAD EN OCMW BRUGGE, BURG 12, 8000 BRUGGE | ONTWERP: CEL CREATIE - STAD BRUGGE

Ook op het energieplatform (https://energieplatform.brugge.be/)
vindt u nuttige informatie.

