Aanvraagformulier 2016

Wat moet u doen?
Bent u beschermde afnemer op het ogenblik van de aankoop?
Vraag dan vóór de aankoop van het toestel uw kortingsbon aan bij uw
distributienetbeheerder elektriciteit.
•

Vul hiervoor het aanvraagformulier in op deze folder

•

Stuur dit alles op naar

AANVRAAGFORMULIER

kortingsbon koelkast of wasmachine
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Eandis REG-afdeling
Postbus 10020
2800 Mechelen

Kortingsbon koelkast of wasmachine

Tel.: 078 35 35 34
Fax: 09 263 48 56
E-mail: reg@eandis.be

Indien u in aanmerking komt, stuurt Eandis u per aangetekende brief een
gepersonaliseerde kortingsbon ter waarde van 150 euro.
Hou wel rekening met een minimum levertijd van 2 weken.
Wij contacteren u indien we bijkomende informatie nodig hebben.
De kortingsbon kunt u gebruiken in de deelnemende winkels
(www.energiesparen.be/kortingbonbeschermd).
Vraag dus zeker vooraf in de winkel of ze deelnemen aan deze actie!
De bon is op naam, strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
Per aangekocht toestel kan slechts één kortingsbon worden gebruikt.
Per jaar kan slechts één bon worden toegekend aan eenzelfde persoon.

150 euro korting
Actie geldig in Vlaanderen vanaf januari 2008
1 bon per klant per jaar, geldig tot het einde van het jaar van aanvraag.

www.eandis.be

Bij aankoop van een
koelkast met label A+ of beter
of een wasmachine met label
A of beter

✁

Energiezuinige toestellen, de moeite waard

Aanvraagformulier kortingsbon 2016 beschermde afnemer
Naam:_________________________________________________________________
Voornaam: _____________________________________________________________

Op zoek naar een nieuwe koelkast of wasmachine?
Koop dan zeker een toestel met energielabel A: de
zuinigste in zijn soort. Grotere energieverbruikers zijn
wellicht goedkoper maar dat is buiten de kortingsbon
van Eandis gerekend.
Koop nu een nieuwe wasmachine met label A of beter of
een nieuwe koelkast met energielabel A+ of beter
en betaal 150 euro minder aan de kassa.

Wasmachine A of beter
Ook het energieverbruik van de
huidige wasmachines is er de
laatste jaren sterk op vooruit
gegaan. Uit de tabel kunt u
onmiddellijk opmaken hoeveel
zuiniger een wasmachine met label
A omgaat met elektriciteit en water
dan een toestel uit de jaren ’80.

Een toestel van 15 jaar of ouder
draagt meestal een D-label. De
toestellen van vandaag (met label
A+ of beter) verbruiken een pak
minder.

De tabel geeft het verbruik weer
van koelkasten met een vergelijkbare volume-inhoud (koelkast
zonder vriesvak met inhoud van
+/- 350 liter), maar met
verschillende energielabels.

Verbruik/jaar

Energiekost/jaar*

Koelkast D

500 kWh

125,00 euro

Koelkast A

210 kWh

52,50 euro

Koelkast A+

175 kWh

43,75 euro

Koelkast A++

150 kWh

37,50 euro

* Gerekend tegen een elektriciteitsprijs van 0,25 euro/kWh

De energiezuinige toestellen verbruiken ongeveer 81 euro
per jaar minder aan elektriciteit (D-label tov A+): goed voor
uw portemonnee en het milieu.

Straat: __________________________________________________Nr: _____________
Postcode: __________ Gemeente:___________________________________________
Tel.: ___________________________________________________________________
Rijksregisternummer*:
(zie achterzijde identiteitskaart/SIS-kaart)

.

.

-

.

Ik wens een kortingsbon van 150 euro te ontvangen voor de aankoop van een nieuwe
wasmachine met label A of beter of koelkast met energielabel A+ of beter.

Energieverbruik/
wasbeurt*

Waterverbruik/
wasbeurt*

Energie + waterkost** jaar
(220 wasbeurten/jaar)

1980

2 kWh

153 liter

254,74 euro

1990

1,35 kWh

106 liter

174,53 euro

2000

1,1 kWh

60 liter

117,26 euro

Even vergelijken met oudere toestellen …
Koelkast A+ of beter

Een rekensom is snel gemaakt.
Een oude wasmachine kan 36
tot 93 euro per jaar meer kosten
aan water en elektriciteit dan een
energiezuinige wasmachine met
label A.

2010

0,95 kWh

42 liter

91,98 euro

2016

0,75 kWh

42 liter

80,98 euro

* Gerekend bij wasbeurt aan 60°C en 5kg
** Gerekend tegen waterprijs van 4,30 euro/m³ (afvoer afvalwater en milieutaks inbegrepen) en tegen
elektriciteitsprijs van 0,25 euro/kWh

Beschermde afnemer: iedereen die van het sociale tarief voor elektriciteit en aardgas
kan genieten (Enkel attesten gedateerd 2015/2016 komen in aanmerking of een kopie van de
laatste energiefactuur waarop staat dat je sociaal tarief geniet)
(kruis aan wat voor u van toepassing is) (Attesten uitgeschreven door de mutualiteiten komen niet in aanmerking).

aan wie een inkomen van de sociale integratie (leefloon ) wordt toegekend door het OCMW van hun gemeente ❏ Personen
Attest: OCMW
aan wie een financiële maatschappelijke dienstverlening gelijkwaardig aan het leefloon wordt toegekend door het
❏ Personen
OCMW van hun gemeente - Attest: OCMW
die een voorschot op het gewaarborgde inkomen voor bejaarden, op een tegemoetkoming voor personen met een
❏ Personen
handicap of op een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genieten van het OCMW van hun gemeente - Attest: OCMW
die genieten van een tegemoetkoming aan personen met een handicap ingevolge een blijvende arbeidsongeschiktheid
❏ Personen
van ten minste 65 % - Attest: FOD Sociale Zekerheid of RVP
die genieten van een inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap ❏ Personen
Attest: FOD Sociale Zekerheid
die genieten van een integratietegemoetkoming aan personen met een handicap - Attest: FOD Sociale Zekerheid
❏ Personen
die genieten van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden - Attest: FOD Sociale Zekerheid
❏ Personen
Personen die genieten van een tegemoetkoming voor hulp van derden - Attest: FOD Sociale Zekerheid
❏
die genieten van een bijkomende kinderbijslag voor kinderen die getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke
❏ Personen
ongeschiktheid van minstens 66 % - Attest: FOD Sociale Zekerheid
die genieten van het gewaarborgde inkomen voor bejaarden - Attest: RVP
❏ Personen
Personen die genieten van de inkomensgarantie voor ouderen - Attest: RVP
❏
van een appartement in een appartementsgebouw waarvan de verwarming op aardgas wordt verzekerd door
❏ Huurders
een gemeenschappelijke installatie en waarbij de woningen verhuurd worden voor sociale doeleinden door een sociale

huisvestingsmaatschappij - Attest van de sociale huisvestingsmaatschappij vereist.
RVP: Rijksdienst voor pensioenen - FOD: Federale Overheidsdienst

Gelieve, steeds, het attest toe te voegen
(Enkel attesten gedateerd 2015/2016 komen in aanmerking).

Datum:			Handtekening:
* Het spreekt voor zich dat wij uw gegevens enkel zullen gebruiken in het kader van deze kortingsbonactie. In geen geval worden uw persoonlijke gegevens doorgegeven, noch gebruikt voor commerciële doeleinden. U kunt deze gegevens steeds opvragen en eventueel laten verbeteren, zoals voorgeschreven door de Wet van
8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

