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Versie 1 mei 2015                                   

Woonpremies in Gent:  

Wijzigingen, aandachtspunten 
en correcties 

 
In de brochure ‘Woonpremies in Gent’ vindt u een overzicht van alle 
woonpremies waar u aanspraak op kan maken. Deze brochure 
wordt elk jaar geactualiseerd. Wij gaan hierbij heel zorgvuldig te 
werk. 
 
Regelmatig zijn er echter wijzigingen in de premievoorwaarden 
nadat onze brochure gedrukt is. Deze wijzigingen zijn dan niet 
opgenomen in de huidige editie.  
 
Om u toch zo goed mogelijk te informeren, vermelden we in deze 
bijlage de wijzigingen waar Dienst Wonen van op de hoogte is.  
Wij kunnen niet garanderen dat dit overzicht volledig is.  

 
In dit overzicht zijn de premies genummerd zoals in de huidige editie van onze brochure.  
 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen wijzigingen in de premievoorwaarden, aandachtspunten, 
en correcties op de informatie in onze huidige brochure. 
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2. Premie woonkwaliteit 

Wijziging vanaf 1 mei 2015 
 
Bij centrale verwarming worden duurzame energiebronnen uit het subsidiereglement geschrapt. Deze 
duurzame energiebronnen als verwarmingssysteem zijn wel nog voorzien in het subsidiereglement 
van de premie energie van de Milieudienst.  
 
De speksteenkachel wordt ook geschrapt bij de individuele vaste verwarmingstoestellen.  
 
 In de brochure op pagina 5 onder puntje 2 worden de gelijkwaardige duurzame energiebronnen 
(o.a. zonnecollectoren, warmtepompen,…) en de speksteenkachel geschrapt.  

 

3. Premie energie 

Wijziging vanaf 1 mei 2015 
 
Pagina 9: bij soort werken wordt de zonneboiler opgenomen voor de eerste drie inkomenscategorieën.  
 
Zonneboiler:  
 

Voornaamste voorwaarden Premie 

 inhoud boiler moet minstens 40 liter/m2 
apertuuroppervlakte* bedragen ingeval 
van vlakkeplaatcollectoren en minstens 
55 liter/m2 apertuuroppervlakte bedragen 
ingeval van buiscollectoren.  

 De premie geldt enkel voor een 
zonneboiler voor de aanmaak van 
sanitair warm tapwater, eventueel in 
combinatie met woningverwarming. 

200 euro 

 
* apertuuroppervlakte: de netto oppervlakte waarmee energie wordt geoogst. Bij een vlak zonnepaneel is dat ongeveer het deel 
binnen de kader en bij buizen is dat de doorsnede van de buis.  

 

 
 
 
Wij hebben deze informatie met de grootste zorg verzameld. De gegevens kunnen recent licht gewijzigd zijn. Het is de 
verantwoordelijkheid van de aanvrager om de juistheid van de gegevens na te gaan bij de premieverstrekker vooraleer een 
beslissing te nemen, ook indien de premie uitgaat van Stad Gent. Stad Gent is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid 
of geschiktheid van de verstrekte informatie voor welk gebruik dan ook.  

 


