Formulier type A (voor een individuele woning) : voor een tussenkomst
op de factuur van huisbrandolie of propaan in bulk bestemd voor verwarming
Tussenkomst geldig voor een levering uitgevoerd tussen 15.11.2021 en 31.12.2022.
Naam _________________________________________ Voornaam _____________________________________________
Rijksregisternummer__________________-_____-___
Adres hoofdverblijfplaats op de datum van levering:
Straat + nr. + bus ______________________________________________________________________________________
Postcode: _____________________ Gemeente: ____________________________________________________________
Dit adres is het huidige adres van mijn hoofdverblijfplaats*:
 Ja
 Neen
Betaalwijze van de factuur* :
 Overschrijving, met bankrekeningnummer IBAN:____________________________________________
BIC :______________
 Contant
 Kredietkaart
* duid één van de vakjes aan
Bankrekeningnummer waarop het bedrag mag gestort worden IBAN:_________________________________________
BIC: ___________________
Gsm**: __________________________ E-mail**: ________________________________________________
** een van beiden moet ingevuld worden
Ondernemingsnummer leverancier: BE0446.241.570
Klantnummer: _________________________________________
Factuurnummer: ______________________
Datum factuur: _______________________
Datum levering: _______________________
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Toe te voegen documenten:
o

Kopie van de factuur van de laatste levering van huisbrandolie of propaangas 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 de begunstigde in orde is met de betaling.



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 225 euro – huisbrandolie/propaangas bestemd voor
verwarming). Die gegevens worden bewaard binnen de opgelegde wettelijke termijnen.

Ik, ondergetekende, _____________________________________________________________________ verklaar op eer
dat de ingevulde gegevens correct zijn en dat ik maar één enkele aanvraag tot tegemoetkoming heb ingediend
bij de FOD Economie.

Datum: ________________________________________

Het formulier moet per aangetekende zending
naar het volgende adres worden gezonden:
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Energie - Cel Mazoutpremie 225 euro
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Handtekening: ____________________________________

