
 Prijzenoverzicht wedstrijd 5 jaar Energiecentrale 
 

Sponsor Prijs 
Marktwaarde 
per winnaar 

Aantal 
winnaars 

Dakisolatie 

Hellend dak, met dakrenovatie 

 

Korting op dakrenovatiewerken met isolatie 
(dus geen zuivere isolatiewerken) 

€ 1.000  
excl. BTW 1 

 

Korting op dakisolatie: 2 euro per m², met 
een maximum van € 100 per winnaar 

Max. € 100 
incl. BTW 100 

Hellend dak, enkel isolatie 

 

Een kortingsbon op dakisolatiemateriaal € 500  
excl. BTW 1 

 

Korting op dakisolatie: 2 euro per m², met 
een maximum van € 100 per winnaar 

Max. € 100 
incl. BTW 100 

Plat dak, met dakrenovatie 

 

Korting op dakrenovatiewerken met isolatie 
(dus geen zuivere isolatiewerken) 

€ 1.000  
excl. BTW 1 

Plat dak, enkel isolatie 

 

Een Recticel Insulation isolatiecheque t.w.v. 
€ 500 

€ 500  
incl. BTW 1 

Verwarming 

Condensatieketel 

 
Een gratis Vaillant condensatieketel met 
een slimme kamerthermostaat 

€ 2.095 
excl. BTW 1 

 

Cashback bij aankoop van een ATAG 
verwarmingsketel 

€ 250 
incl. BTW 1 

Warmtepomp 

 

Korting bij aankoop van een lucht-water of 
geothermische warmtepomp en gratis 
gateway en 2 powerplugs  

€ 1.000  
excl. BTW 1 

https://www.vaillant.be/nl/
https://castorbvba.be/
http://www.ursa.be
http://www.eurabo.be
http://www.ursa.be
https://castorbvba.be/
https://www.recticelinsulation.be
https://www.climasan.be/
https://www.atagverwarming.be/
http://www.ithodaalderop.be


 

Gratis intelligente warmtepompmodule bij 
aankoop van een warmtepomp 

€ 500  
incl. BTW 1 

Ventilatie 

 
Gratis Itho Daalderop balansventilatie- 
toestel met 5 jaar aan filters 

€ 2.988  
excl. BTW 1 

 

Gratis Renson Waves slim 
(bad)kamerventilatietoestel 

€ 333 
incl. BTW 3 

Ramen 

Nieuwe ramen 

 

35 m² driedubbel glas aan de prijs van 
dubbel glas 

€ 750 
excl. BTW 1 of 2 

 Korting op werken  € 400  
excl. BTW 3 

 

Korting op schrijnwerk (vanaf waarde van de 
profielen van € 1.250 excl. BTW) 

€ 250 
excl. BTW 5 

Glasvervanging in bestaand kader 

 
20% korting op werken 

maximum  
€ 2.000 excl. BTW 

1 

 Korting op werken  € 200 
excl. BTW 2 

Gevelisolatie 

 

Korting op werken  € 500 
excl. BTW 1 

 
Korting op isolatiemateraal € 250  

incl. BTW 1 

Vloerisolatie 

 
Korting op isolatiemateraal € 500  

incl. BTW 1 

Zonnepanelen 

 
Korting op installatie 

€ 500 
excl. BTW 2 

 
Korting op werken  € 250 

incl. BTW 2 

https://ecoheating.be/
http://www.ithodaalderop.be
https://www.renson.eu/nl-be/producten/ventilatie
http://www.bauwensrenovatie.be
https://www.all-windows.be
https://www.reynaers.be/nl-BE/particulieren
http://www.qualiglas.be
https://weemaesglas.be/
http://www.turaconstruct.be
https://www.recticelinsulation.be
https://www.recticelinsulation.be
https://www.lineatrovata.com/nl
https://www.torremoerman.be/nl/


Zonneboiler 

 
Korting op werken  € 250 

incl. BTW 2 

Regenwater 

 
Gratis slimme pomp voor regenwaterput 

€ 1.072 
excl. BTW 1 

Slim huis 

 

Gratis startpack VELUX Active met KSX, 
motor voor dakvenster te motoriseren 

€ 556 
incl. BTW 3 

 
Gratis slimme meter om elektriciteits, gas 
en waterverbruik te meten 

€ 219 
incl. BTW 3 

 

https://www.torremoerman.be/nl/
https://easykit.be/
https://velux.be
https://flukso.net
https://stad.gent/nl/energiecentrale/wedstrijd

