BELANGRIJK

[Organisatie]
De heer/Mevrouw Voornaam NAAM
[Functie/Dienst]
straat nr.
Postcode Gemeente

Brussel, 27 april 2020

Gezien de uitzonderlijke situatie in verband met COVID 19,
wordt de omschakeling naar rijk gas van uw woning uitgesteld tot september 20201.
Betreft: Uw gasaansluiting EAN-nr. XXXXXXXX

Geachte mevrouw, geachte heer,
Vanaf september 2020 zal uw energienetbeheerder Sibelga uw woning bevoorraden met een nieuw type gas: rijk gas. Deze
verandering is dus nog niet voor meteen, maar u moet er wel voor zorgen dat uw toestellen (stookketel, waterverwarmer,
convector…) correct zullen functioneren met dat soort gas. Wacht dus niet tot het laatste moment!

Wat moet u doen?
Neem contact op met een gehabiliteerd technicus2 opdat die kan nagaan of uw toestellen compatibel zijn met het rijk gas.
Hij zal u een bezoekverslag overhandigen dat aangeeft of uw toestellen compatibel zijn of niet.
Bewaar dit document en geef er een kopie van aan uw huisbaas (als u huurt) of aan de persoon die na u intrekt (als u de
eigenaar bent en verhuist).
Opmerking: De controle van de compatibiliteit met rijk gas is voorzien in de verplichte periodieke controle van uw
stookketel. Vraag bij die gelegenheid aan de technicus om de compatibiliteit van uw gastoestellen te controleren. Ter
herinnering, u bent wettelijk verplicht uw ketel om de 2 jaar te laten controleren. Daartoe is een premie voorzien.3
✓

Is uw toestel compatibel? Dan kan het blijven functioneren na een eventuele afregeling. Dit geldt voor de grote
meerderheid van de toestellen. Indien dat nodig is, regelt de gehabiliteerd technicus het toestel af.



Is uw toestel niet compatibel? Dat geldt voor bepaalde toestellen die vóór 1978 op de markt kwamen of die in het
buitenland werden aangekocht. Dan moet u het vervangen.

Nog vragen?
Waarom overschakelen op een ander soort gas? Over welke toestellen gaat het? Lijst van erkende technici? U kan alle info
over de omschakeling vinden op www.gasverandert.brussels of via het gratis nummer 0800/11 744.

Ph1-0920-A-NL

Met vriendelijke groet.
Sibelga en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
1 De

oorspronkelijk aangekondigde datum (juni) is daarom niet meer geldig.
Het gaat om ofwel een technicus stookketel PEB G1 of G2 goedgekeurd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de periodieke controle van de
ketels, ofwel om een technicus van de fabrikant van uw toestel of van de officiële distributeur ervan. Meer info op www.gasverandert.brussels
3 De gewestregering verleent een bijstandspremie voor de verplichte periodieke controle PEB aan de gezinnen die vallen onder categorie C. Meer info
op www.leefmilieu.brussels/themas/energie/premies-en-stimuli
2

This letter is available in English on www.gaschanges.brussels/docs
Sibelga behandelt uw gegevens overeenkomstig haar beleid dat beschikbaar is via www.sibelga.be/nl/privacy

