Aa nmel den van th uisbatte rij
+ a a nvrage n pre mie
Online via Fluvius.be
Aanvraag door de KLANT (met ID-reader of ITSME account):

Aanmelden van batterij bij Fluvius
Algemene voorwaarden
Installatie is gekeurd

Waar?

Batterij

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

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 thuisbatterij bij Fluvius
Waar?

Algemene voorwaarden
Digitale meter is aanwezig

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

(zelf aanvragen bij Fluvius kost ongeveer €88)
Installaties van zonnepanelen met een omvormervermogen kleiner of
gelijk aan 10 kVA
Zonnepanelen en thuisbatterij zijn gekeurd
De premie is éénmalig en beperkt tot 1 premie per woning of wooneenheid
Batterij is aangemeld
Door de klant aangevraagd uiterlijk binnen de 9 maanden na indienstname
Zonnepanelen zijn aangemeld (door EnergyKing) + jouw dossier is verwerkt
bij Fluvius (je hebt je G-nummer rechtstreeks van Fluvius gekregen)

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

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 in 2022?

Meer info over de premievoorwaarden

0 tot 4 kWh

€ 225 /kWh

4 tot 6 kWh

€ 187,5 /kWh

6 tot en met 9 kWh

€ 150 /kWh

Dit document is opgesteld naar best vermogen met de
info die op dat moment beschikbaar was.

Maximum per batterij

€ 1725

Het premiebedrag wordt jaarlijks op 1 januari aangepast

EnergyKing is niet verantwoordelijk wanneer u uw
aanvraag niet tijdig indient en hierdoor geen recht meer
hebt op de premie.
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