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ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN

1. Dak- of zoldervloerisolatie

2. Buitenmuurisolatie (buitenkant, binnenkant of via de spouw)

3. Vloer- of kelderplafondisolatie

4. Nieuw geplaatste beglazing

5. Zonneboiler

6. Warmtepomp

7. Ventilatiesysteem*

*Opgelet: Voor een ventilatiesysteem kun je geen 

aparte premie krijgen. Als je het systeem hebt 

aangemeld en het voldoet aan de voorwaarden, komt 

deze investering in aanmerking voor de BENO-pass.

RENOVATIEPREMIE
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TOTAALRENOVATIEBONUS

DOELGROEP
Voor iedere particulier die renoveert.

TE VERKRIJGEN VOORDEEL
Een totaalrenovatiebonus is een bonus bovenop je 
individuele premies die kan oplopen tot € 4.750 per woning.

WANNEER TE VERKRIJGEN?
Als je in een tijdspanne van vijf jaar (vanaf 1 januari 
2017) drie investeringen doet uit de hiernaast vermelde 
energiebesparende maatregelen in een bestaande woning 
of een bestaand appartement. 

PROCEDURE
De toekenning gebeurt automatisch door de netbeheerder. 
Niet automatisch gebeurd? Een bezwaar indienen kan. 
Lees meer via onderstaande link:

EXTRA BONUS BIJ:
Woning Appartement

3 maatregelen € 1.250 € 625
4 maatregelen € 1.750 € 875
5 maatregelen € 2.750 € 1.375
6 maatregelen € 3.750 € 1.875
7 maatregelen € 4.750 € 2.375

Tot € 4.750 
per woning

www.duco.eu/subsidies-vlaanderen

Alle info & voorwaarden:
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CONCREET REKENVOORBEELD 1

Vic en Amber zijn  bezig met de renovatie van 
hun woning. In 2018 investeerden ze in twee 
energiebesparende maatregelen: zoldervloerisolatie 
en nieuwe beglazing. 

Hun volgende stap is de investering in een 
ventilatiesysteem. Ze beslissen te kiezen voor het 
Duco Energy System (reductiefactor 1). 

Dit mechanisch ventilatiesysteem type D 
kost Amber en Vic: 

DucoBox Energy 
325 1ZS

Bedieningsschakelaar 
RF/BAT

€ 2.017,50 € 67

TOTAAL* =  € 2.084,50

  (*) excl. btw, kanalen en plaatsing

Na uitvoering van deze 

3de energiebesparende investering 

krijgt het gezin een bonus van € 1.250.

CONCREET REKENVOORBEELD 2

Sam heeft vorig jaar geïnvesteerd in de dak- én 
muurisolatie van zijn huis. Wat volgt is de investering 
in Duco’s ventilatiewarmtepomp DucoBox Eco Hybride 
die als 2 energiebesparende maatregelen binnen de 
Totaalrenovatiebonus wordt meegeteld. 
 
Zo komt Sam onmiddellijk in aanmerking voor de bonus! 
Op die manier investeerde Sam in vier maatregelen.

Het Duco Eco System (reductiefactor 2) 
kost Sam:

 
DucoBox Eco Bedieningsschakelaar 

RF/BAT

€ 4.489,50 € 67
Basispakket 
Hybride Eco Sensorless Regelklep 

€ 814 € 174

TOTAAL* =  € 5.544,50

  (*) excl. btw, kanalen en plaatsing

Na uitvoering van de installatie zou de klant 

een bonus krijgen van € 1.750 voor de vier 

uitgevoerde maatregelen. 

 

Omdat Sam bovendien kiest voor een hybride 

luchtwaterwarmtepomp krijgt hij nog een 

bonus van € 800. Samen komt dit neer op een 

totaalbedrag van € 2.550. Zo kost de ventilatie-

investering hem uiteindelijk  slechts € 2.994,50.
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