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Stap

Wat

Wie

Wanneer

Keuring

Zonnepanelen
EN thuisbatterij

EnergyKing

NA installatie

Thuisbatterij

Klant

Na ontvangst goedgekeurd AREI attest

Zonnepanelen

EnergyKing

Na ontvangst goedgekeurd AREI attest

Klant

Na aanmelding bij Fluvius

Aanmelden bij
Fluvius
3

Aanvraag
premie batterij

Keuring
Keuring wordt
door EnergyKing
aangevraagd na
installatie

Aanmelden van batterij bij Fluvius
Waar?
Nodige documenten aangeleverd door EnergyKing:
Eéndraadschema
Goedgekeurd AREI attest
Gelijkvormigheidsattest omvormer en batterij
Naam bedrijf: Koning BV
Ondernemingsnummer: 0806.516.101
Terug te vinden op uw elektriciteitsfactuur:
EAN nummer ELEKTRICITEIT

Opgelet!
Een installatiebedrijf kan nooit een subsidie garanderen. Omdat wij u als klant toch maximaal willen beschermen
tegen wispelturige beleidsmakers, hanteren wij de volgende policy: tot aan het moment van het technisch
bezoek kan u uw installatie kosteloos annuleren als de subsidieregeling gewijzigd zou zijn. Van zodra het
technisch bezoek gebeurd is, is de installatie enkel nog te annuleren volgens onze algemene voorwaarden.
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Aanvraag premie

Waar?
De premie kan online aangevraagd worden bij
het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap.
De verwerking hiervan duurt ongeveer 4 tot 6 maanden.

Opgelet!
• Enkel geldig voor natuurlijke personen
• Aangesloten op elektriciteitsdistributienet
in Vlaams Gewest
• Minimum 10 jaar aangesloten blijven

Voorwaarden

• Tweerichtingscommunicatie-interface
• Aanvraag indienen binnen 6 maand NA
facturatiedatum

Digitale meter is aanwezig
(zelf aanvragen bij Fluvius kost ongeveer €88)
Batterij aanmelden
Decentrale productie-installatie met max
vermogen van 10 kW

Nodige documenten
Goedgekeurd AREI attest
Verklaring op eer
Alle facturen
BTW nummer ACEG: BE0846.351.031

Thuisbatterij
Aantal

Merk

Type

Opslagtechnologie

Bruikbare capaciteit (KWh)

Vermogen (kW)

Wijze aansluiting

1

Goodwe

LX U5.4-L x2

LiFePO4

9,6

5,76

DC

Hoeveel bedraagt mijn premie?
2022

2023

2024

2025

0 tot 4 kWh

€ 225 /kWh

€ 150 /kWh

€ 75 /kWh

€0

4 tot 6 kWh

€ 187,5 /kWh

€ 125 /kWh

€ 62,5 /kWh

€0

6 tot en met 9 kWh

€ 150 /kWh

€ 100 /kWh

€ 50 /kWh

€0

Maximum per batterij

€ 1725

€ 1150

€ 575

€0
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