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1. Uw Fiscaal voordeel 

Als u energiebesparende maatregelen neemt en onze super isolerende ramen en deuren plaatst, levert dit een belas-
tingsvoordeel op van de Federale overheid bij uw volgende belastingsaangifte.
Wanneer de woning ten minste 5 jaar in gebruik is genomen en de belastingsplichtige doet energiebesparende uitgaven, 
waarbij de 40% belastingsvermindering de drempel van 2.770 euro overschrijdt, mag het overschot worden overgedragen 
naar de 3 volgende belastbare jaren!

Het bedrag van 2.770 Euro zal wel nog geïndexeerd worden.
Op dit bedrag hoeft u dus geen belasting te betalen.

Is deze premie voor u?

Elke belastingplichtige kan een aanspraak maken op deze belastingvermindering als hij/zij nieuwe ramen of deuren laat 
plaatsen. Zowel eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurders komen in aanmerking. Bedrijven 
komen niet in aanmerking.

Ook als je geen of weinig belastingen betaalt, kan je een premie krijgen. Deze bedraagt dan € 150 per vierkante meter 
enkele beglazing die je vervangt. Ook hier is het maximum op € 2.770 vastgelegd.

2. Gemeentelijke toelagen 

De gemeenten en provincies hebben ook hun eigen premiesysteem voor subsidies die worden aangevraagd voor 
verbouwingen, renovaties enz. Zo komen veiligheidssloten , super-isolerende beglazing of restauratie vaak in 
aanmerking voor een toelage wanneer u nieuwe ramen en deuren laat plaatsen.

Omdat de premies én de voorwaarden van de verschillende gemeenten zodanig uit elkaar liggen, kunnen we je daarin 
onmogelijk adviseren. We raden je dan ook aan om zelf eens aan te kloppen bij je eigen gemeentehuis. De bevoegde 
diensten zijn meestal goed op de hoogte en ze kunnen je onmiddellijk de nodige brochures en formulieren meegeven. 
Als je hulp nodig hebt met het invullen van je aanvraag, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Lees meer op: www.vlaanderen.be  of  www.premiezoeker.be.

3. Gemeentelijke toelagen 

Renovatiewerken of herstelling aan woningen ouder dan 15 jaar profiteren van een lager BTW-tarief van 6% ipv 21% als 
u de ramen en deuren van uw oudere woning laat vervangen. 
(nieuwe regel sedert 2011, voor 2010 was dit nog slechts 5 jaar)

Er zijn wel enkele voorwaarden: 

- De woning moet 15 jaar oud zijn
- De woning moet gebruikt worden als privéwoning.
- Een geregistreerde aannemer moet de werken uitvoeren. Bij Geco ramen en deuren bij hue hier aan het goede adres! 

Om van deze tarief te genieten hoef je zelf niks te doen. Bij elke orderbevestiging hoef je enkel een renovatieattest in te 
vullen. Lees meer op: www.bouwenenwonen.be.

www.vlaanderen.be
www.premiezoeker.be
www.bouwenenwonen.be


Uw voordeel 
bij het kopen van ramen en deuren van Geco.

2

4. Vlaamse renovatiepremie voor ramen en deuren.

De Vlaamse renovatiepremie geeft eigenaars van een woning die minstens 25jaar oud is de kans om de kwaliteit van hun 
woning te verbeteren. Bij het vervangen van uw ramen en deuren kunt u tot 30 % van de totale kostprijs terugkrijgen met 
een max. van 10.000 euro.

De voorwaarden zijn te vinden op www.bouwenenwonen.be 

5. Hoogrendementsglas

Premie voor hoogremendementsbeglazing .
De aluminium, pvc en houten ramen en deuren van Geco zijn standaard voorzien van super-isolerende beglazing.
Voor die beglazing krijg je van Eandis een premie van € 10 per vierkante meter beglazing, dit zowel voor renovatie als 
nieuwbouw.

Bij de eindfactuur krijgt u van ons alle nodige informatie en documenten.
lees meer: www.premiezoeker.be. 

Met vriendelijke groeten. 
Het voltallige Geco-team. 

www.bouwenwonen.be
www.premiezoeker.be

