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Formulier type A (voor een individuele woning): aanvraag pelletpremie voor de 
verwarming van een privéwoning 

Enkel voor een levering uitgevoerd tussen 01.06.2022 en 31.03.2023 en niet combineerbaar met de 
stookoliepremie/propaanpremie, het basispakket voor gas of het sociaal gastarief 

Naam _________________________________________ Voornaam _____________________________________________ 

Rijksregisternummer__________________-_____-___ 

Adres hoofdverblijfplaats op de datum van levering: 

Straat + nr. + bus ______________________________________________________________________________________ 

Postcode: _____________________ Gemeente: ____________________________________________________________ 

Gsm/Telefoon**: __________________________ E-mail**: ________________________________________________  

** een van beiden moet ingevuld worden 

 

Bankrekeningnummer waarop het bedrag mag gestort worden IBAN: ________________________________________ 

☐ Ik heb geen IBAN-nummer, ik wens een circulaire cheque te ontvangen via de post. 

 

Ondernemingsnummer leverancier: _________________________________________ 

Klantnummer: _________________________________________ 

Factuurnummer: ______________________ 

Datum factuur: _______________________ 

Datum levering: _______________________ 

Geleverd gewicht: ___________ kilogram (minimaal 500 kg geleverd per blaasvrachtwagen of op pallet) 

 

 Toe te voegen documenten: 

o Kopie van de factuur van de levering van pellets in bulk bestemd voor verwarming. 

o Betalingsbewijs van de factuur of, in geval van betaling in termijnen, een verklaring van de 

leverancier waaruit blijkt dat u in orde bent met de betaling. 
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 Door dit formulier in te dienen, ga ik ermee akkoord dat de ingevulde informatie zal worden verwerkt 

voor de volgende doeleinden: de betrokken dienst verzamelt de gegevens enkel om de betaling van de 

tegemoetkoming te verwerken (bedrag van 250 euro – pellets bestemd voor verwarming). Die 

gegevens worden bewaard binnen de opgelegde wettelijke termijnen. 

 

Ik, ondergetekende, _____________________________________________________________________ verklaar op eer dat 

de ingevulde gegevens correct zijn, dat ik maar één enkele aanvraag tot tegemoetkoming heb ingediend bij de 

FOD Economie en nog geen aanvraag heb ingediend voor de stookoliepremie/propaanpremie, het basispakket 

voor gas of het sociaal gastarief. 

 

Datum: ________________________________________  Handtekening: ____________________________________ 

 
 
Stuur dit formulier per aangetekende zending naar het volgende adres: 
 
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie 
Algemene Directie Energie - Cel Pelletpremie 250 euro  
Koning Albert II-laan 16  
1000 Brussel  
 
 

Informatie over de verwerking en opslag van uw gegevens 

 

Dit formulier is opgemaakt overeenkomstig de Programmawet van 26 december 2022. 

 

De FOD Economie bewaart de gegevens gedurende maximaal twee jaar vanaf het moment waarop ze door u en het 

Rijksregister worden gecommuncieerd. De gegevens worden opgeslagen en gebruikt om te bepalen of uw recht heeft op 

de premie. 

 

Om uw recht te laten gelden voor toegang, rechtzetting, schrapping, beperking en verzet kunt u contact nemen met de 

instantie die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking:  

 

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie 

Algemene Directie Energie - Cel Pelletpremie 250 euro 

Koning Albert II-laan 16 

1000 Brussel 

E-mail: pelletpremie@economie.fgov.be 

 

Bij problemen met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact nemen met de Data Protection Officer (DPO): 

DPO@economie.fgov.be. 

 

Als u denkt dat uw persoonsgegevens niet verwerkt zijn overeenkomstig de reglementering inzake de bescherming van 

persoonsgegevens kunt u een klacht, een verzoek tot bemiddeling of een verzoek om informatie indienen bij de 

Gegevensbeschermingsautoriteit:  

 

Gegevensbeschermingsautoriteit  

Drukpersstraat 35  

1000 Brussel  

E‐mail: contact@apd‐gba.be. 
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