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ENERGIEPREMIE C4 – WARMTEPOMP (WP) VERWARMING
ATTEST VAN DE AANNEMER / INSTALLATEUR
GEGEVENS VAN DE AANNEMER / INSTALLATEUR

Naam van de vennootschap & rechtsvorm, naam van de aannemer en/of contactpersoon

Straat

Nr.

Postcode
Ondernemingsnr.

Gemeente

Bus
Land

 --

Tel :

Nr. RESCERT certificaat



Gsm :

Email :

ATTEST VAN DE AANNEMER / INSTALLATEUR
Verklaart hierbij deze werken te hebben uitgevoerd :
(Beschrijving van de toekomstige werken indien het een premiebelofte betreft)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Op het onderstaande adres :
Straat

Nr.

Postcode

Bus

Gemeente

1

En de volgende factu(u)r(en) te hebben opgesteld :
Datum

Factuurnr.

1

In het geval van een aanvraag van een premiebelofte de datum vermelden, evenals de referentie van het bestek in
kwestie
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INSTALLATIE
Merk van de nieuwe WP : ............................................................................................................................................................
Model van de nieuwe WP: ...........................................................................................................................................................
Geïnstalleerd nominaal vermogen :

   ,   kW

Energieklasse van de nieuwe installatie (indien vermogen minder dan 70 kW) : ….………………………………………………..

TYPE VAN GEBOUW :
Bij een collectieve woning, aantal wooneenheden dat is aangesloten op de warmtepomp : ………………………………….…..

TYPE WP
 Water/Water
(grondwater, rivier, vijver)
 Bodem V/Water
(verticale sondes)
 Bodem H/Water
(horizontale sondes)
 Lucht/Water
 Andere : ………………………………………………………………………………………………………………………

GEBRUIK VAN DE DOOR DE WP GEPRODUCEERDE WARMTE
 Uitsluitend verwarming
 Combi : verwarming en sanitair warm water



In het geval van een warmtepomp Lucht/Water, verklaart dat de luchtafvoer buiten gebeurt of buiten het
beschermde volume of via de ventilatie.



Verklaring op eer van de niet-reversibiliteit van de uitgevoerde installatie

(De installateur verklaart hier de technische redenen waarom de installatie zoals ze is uitgevoerd niet kan worden
gebruikt voor de productie van koeling):
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Datum :   /   / 201 
Handtekening en stempel van de aannemer/ installateur
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