
HOE KRIJGT U INVESTERINGSSTEUN
VAN HET ENERGIEPACK?

KMO / ZKO Zelfstandige
Vrij beroep

Supermarkt
Franchise
Handelaar
< 250 VTE

Non-profit
onderneming

vzw

U krijgt een energiediagnose van het gebouw
} Uitgevoerd of goedgekeurd door een van de partners
} Met investeringen in energiebesparing      

       Het EPB-certificaat is niet voldoende.

Energie-
monitoring

Lucht-
dichtheid

Isolatie

Verlichting

Koude

Klimaatregeling
Koeling

Zonwering Collectieve en
industriële

voorzieningen

Warmte

Groendak

U BENT

KOMEN IN AANMERKING:
(incl. btw, tenzij btw-plichtig)
✔ Opgenomen in de aanbevelingen
 van het energierapport
✔ Uitgevoerd volgens 
 de technische specificaties 
 die in de voorwaardengids staan
✔ Uitgevoerd door professionele  
 aannemers

KOMEN NIET IN AANMERKING: 
✘ Werfinrichting
✘ Decoratie en afwerking
✘ Bijbehorende posten
✘ Investeringen die onder
 de energiepremies vallen
✘ Projecten met derde investeerders

Indien VTE < 50:
40% van goedgekeurd bedrag
Indien VTE ≥ 50:
30% van goedgekeurd bedrag

U PLANT INVESTERINGEN OM DE ENERGIE-EFFICIËNTIE 
VAN UW GEBOUW TE VERBETEREN 

U bespaart energie en
geld, u stoot minder

CO2  uit en u verbetert
uw imago ! 
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UW INVESTERINGSSTEUN4

U NEEMT CONTACT OP MET EEN ENERGIEPACK PARTNER 

U stuurt een aanvraag van een
steunbelofte (dossier met formulier,
energiediagnose, gedetailleerde
offerte, verklarende nota, schatting
van beoogde energiebesparing).

Leefmilieu Brussel controleert
het dossier, berekent 
het ondersteuningsbedrag 
en stuurt u een beloftebrief.

U stuurt een betalingsaanvraag
(dossier met formulier van de
betalingsaanvraag, gedetailleerde
factuur, betalingsbewijs en foto's).

Leefmilieu Brussel stuurt een
ontvangstbewijs. Het definitieve
steunbedrag wordt op 
de bankrekening gestort.

NA DE WERKEN:  
Max. 4 maanden na het einde van de werken en 18 maanden na ontvangst van de beloftebrief. 

Werken die in aanmerking komen = minimaal 1.000 € 

} Exploitatiezetel in het
 Brussels Hoofdstedelijk
 Gewest
} Gebouw voor 100%
 professionele doeleinden
} Gebouw ouder dan 10 jaar

MET

Voor de social-profitsector (non-profit)   •   energie.bruxeo.be
Voor handels- en dienstensector   •   www.comeos.be 
Voor gezondheidszorginstellingen   •   www.santhea.be 
Voor KMO/ZKO's, zelfstandigen en vrije beroepen   •   www.ucm.be
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Max. 15.000 € steun / kalenderjaar/ aanvrager

VOOR DE WERKEN: 

leefmilieu
brussel

https://www.bruxeo.be/nl

