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Gegevens van de aannemer 
 

Naam onderneming:……………………………………………………………………………………………………………………………. 
KBO-nummer: BE ……….-………….-……….. 
voor- en achternaam:………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Gegevens van de eigenaar of investeerder 
 
Vul het adres in waar de werken zijn uitgevoerd. 
 

Voor- en achternaam:………………………………………………………………………………………………………………………. 
Straat en nummer: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Postnummer en gemeente: ……………………………………………………………………………………………………………… 
telefoonnummer:…………………………………………………………..gsm-nummer:……………………………………………. 
e-mailadres:………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

EAN-code 
 
U vindt de EAN-code op de elektriciteitsfactuur. 

54144……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Plaatsings- en factuurgegevens 
 
Plaatsingsdatum:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
datum eindfactuur: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
factuurnummer: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
bedrag: ………….. euro (incl. btw) 
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Technische gegevens 
 

geothermische warmtepomp 

merk:…………………………………………………………………………………………………... type…………………………………….. 

thermisch vermogen:        ………..,………..kW 

elektrische warmtepomp: elektrisch compressorvermogen(kW):  ………..,………..kW 

gaswarmtepomp: geïnstalleerd gasvermogen (kW):   ………..,…………kW 

Europees productlabel warmtepomp:      ☐ A+ ☐A++ ☐A+++ 

 
lucht-waterwarmtepomp 

merk:…………………………………………………………………………………………………... type…………………………………….. 

thermisch vermogen         ………..,………..kW 

elektrische warmtepomp: elektrisch compressorvermogen (kW):   ………..,………..kW 

gaswarmtepomp: geïnstalleerd gasvermogen (kW):     ………..,………..kW 

Europees productlabel warmtepomp      ☐ A+ ☐A++ ☐A+++ 

 
lucht-luchtwarmtepomp 

merk:…………………………………………………………………………………………………... type…………………………………….. 

thermisch vermogen          ………..,………..kW 

elektrische warmtepomp: elektrisch compressorvermogen (kW):   ………..,………..kW 

gaswarmtepomp: geïnstalleerd gasvermogen(kW):     ………..,………..kW 

Europees productlabel warmtepomp:     ☐ A+ ☐A++ ☐A+++ 

minimale energie-efficiëntie (Ns) 
(als er geen Europees productlabel beschikbaar is voor de 
geplaatste combinatie van buiten- en binnenunit(s))   ………………..,……… % 

 
hybride lucht-waterwarmtepomp 

merk:…………………………………………………………………………………………………... type…………………………………….. 

thermisch vermogen        ………..,………..kW 

elektrische warmtepomp: elektrisch compressorvermogen(KW) ………..,………..kW 

gaswarmtepomp: geïnstalleerd gasvermogen(KW)    ………..,………..kW 

Europees pakketlabel voor de combinatie van de warmtepomp, 
gascondensatieketel en regeling - minimale energie-efficiëntie 
volgens Europees pakketlabel ,         …………….,……….% 
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Gaat het om een vervanging van een bestaande elektrische verwarming in de volledige woning of 
appartement? 

☐ja  ☐nee 

Is het gebouw aansluitbaar op het aardgasnet? 
Dit hoeft niet ingevuld te worden voor een hybride lucht-waterwarmtepomp. 

☐ja  ☐nee 

 

RESCERT-certificeringsnummer 
 
De warmtepomp moet geplaatst of gevalideerd worden door een RESCERT-installateur. Vul hieronder 
uw eigen RESCERT-certificeringsnummer in of het RESCERT-certificeringsnummer en de naam van de 
installateur die de controle heeft uitgevoerd.  
 
RESCERT-certificeringsnummer:  0 ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Voor- en achternaam aannemer validatie (indien van toepassing) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ondertekening 
 

Ik verklaar dat ik de warmtepomp heb geïnstalleerd op het hierboven opgegeven uitvoeringsadres. Ik 
verklaar dat de geïnstalleerde pomp voldoet aan de normen en eisen die vermeld zijn op 
https://www.beveren.be/nl/onze-diensten/documenten-en-premies/premies/premie-voor-een-
warmtepompinstallatie. Ik verklaar dat de warmtepomp na installatie ter plaatse is gecontroleerd 
door een gecertificeerde installateur, al dan niet ikzelf. Ik verklaar dat ik en niet de eventueel 
controlerende gecertificeerde installateur de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid behoud 
voor de kwaliteit van de door mij volgens de regels van de kunst uitgevoerde werken.  

Plaats in het vak hiernaast de stempel van uw onderneming 

 
Datum: dag…… maand….. jaar…… 
 
 
Handtekening:…………………………… 


