
NA ISOLATIE VAN SPOUWMUREN OF BUITENMUREN 

Om uw energiebesparende investering rendabeler te maken vindt u hieronder een overzicht van de 

premies en leningen die hiervoor in aanmerking komen. Aangezien deze informatie na verloop van 

tijd gewijzigd kan worden, informeert u zich best bij uw woonkantoor. 

 

Groene lening Stad Antwerpen: 

Voor elke woning in de stad Antwerpen kunt u bij het Energiebesparingsfonds goedkoop of zelfs 

gratis lenen voor energiebesparende investeringen. U kunt maximaal 10.000 EUR lenen en betaalt de 

lening terug op maximaal vijf jaar, renteloos of met een jaarlijkse rente van twee procent. 

U kunt de lening combineren met premies en/of belastingvermindering.  

Alle informatie vindt u terug op  www.antwerpen.be/groenelening 
U kan ook terecht bij elk woonkantoor, stadskantoor of districtshuis of bij het Ecohuis: tel 03 217 08 
11, energiebesparingsfonds@stad.antwerpen.be  

Woont u niet in Antwerpen, dan vindt u op http://www.frge.be/contact.php waar u kan lenen. 

 

Premie Netbeheerder (Eandis/Infrax): 

Na-isolatie spouwmuren: 6 euro/m²      max.800 euro 
 

Eisen voor spouwmuurisolatie: 
-- De spouw heeft een minimale breedte van 50 millimeter; 
-- De volledige spouwbreedte moet opgevuld worden met het isolatiemateriaal. 
-- Enkel na-isolatie van bestaande spouwmuren komt in aanmerking. 
-- De lambdawaarde van het gebruikte isolatiemateriaal mag hoogstens 0,065 W/mK bedragen 

 
 
Buitenmuurisolatie: 15 euro/m²      max. 2000 euro 
 
Eisen voor buitenmuurisolatie: 
-- De Rd-waarde (warmteweerstand) van het nieuw geplaatste materiaal moet minimum 2,0 m²K/W bedragen. 
De Rd-waarde (warmteweerstand) wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de 
lambdawaarde (W/mK). 
-- De Rd-waarde van een bestaande isolatielaag en van de afwerkingslaag mag niet mee verrekend worden om 
aan de minimumeis van 2,0 m²K/W te komen. 

 

Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag (en het maximum) 

verhoogd met 50% 
 

Meer info over alle bestaande voordelen vindt u op www.energiesparen.be of 
www.premiezoeker.be  
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Voor gratis advies over alle premies en de groene lening van de stad Antwerpen  
contacteert u uw woonkantoor: 

Woonkantoor Noord, Lange Beeldekensstraat 219, 2060 Antwerpen  03 236 21 25 

Woonkantoor Zuid, Abdijstraat 253, 2020 Antwerpen    03 257 30 95 

Woonkantoor Binnenstad, Sint-Jacobsmarkt 42, 2000 Antwerpen  03 225 09 85 

Woonkantoor Centrum, Driekoningenstraat 41, 2600 Antwerpen  03 218 40 75 

Woonkantoor Deurne, Stenenbrug 75, 2140 Antwerpen   03 324 70 58 

Woonkantoor Ekeren, Veltwijcklaan 31, 2180 Antwerpen   03 338 29 43 

Woonkantoor Berendrecht, Antwerpsebaan 140, 2040 Antwerpen  03 338 29 43 

 


