
INFORMAZOUT INSTALL AWARDS

Hoe deelnemen? 
U dient een door uw bedrijf uitgevoerde verwarmingsinstallatie op stookolie te beschrijven die 
u zeer geslaagd vindt en waarbij u blijk geeft van uw technische vakkennis, de toepassing van 
hoogrendementstechniek op stookolie en eventueel gecombineerd met duurzame nieuwe 
verwarmingstechnieken. De vragenlijst op de volgende pagina's vult u daartoe zo compleet mogelijk in.

Wanneer indienen? 
Uw deelname met de beschrijving van de installatie dient ons te bereiken voor 31/12/2018  
Het volledig wedstrijdreglement kan u hier nalezen: pro.informazout.be/nl/awards/reglement

INSCHRIJVINGSFORMULIER

❑ CATEGORIE 1:  
PERFORMANCE AWARD
Installatie van een stookolieketel met 
hoog rendement

❑ CATEGORIE 2:  
HYBRIDE AWARD
Installatie van een stookolieketel met 
hoog rendement gecombineerd met 
hernieuwbare energie

(vink aan wat van toepassing is)
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Beschrijf de installatie zo precies mogelijk en voeg andere nuttige documentatie (foto’s van de installa-
tie in zijn geheel of onderdelen ervan, foto’s tijdens de uitvoering, principeschema’s of plannen, wette-
lijke attesten enz.) toe om uw realisatie zo goed mogelijk te presenteren.
De kwaliteit van de ingestuurde informatie is een belangrijk criterium bij de beoordeling door de jury.

Welke werken hebt u uitgevoerd?
Gaat het om een vervanging van een bestaande installatie of een volledig nieuwe installatie op 
stookolie? Welk soort gebouw (eengezinswoning, kantoor, school, andere)?  Bouwjaar van het ge-
bouw?  Wanneer zijn de werken uitgevoerd?  Hoeveel mensen van uw bedrijf hebben eraan ge-
werkt? Globale kostprijs van de werken?

Adresgegevens van de installatie
Eigenaar/opdrachtgever: 

Straat & n°

Postcode & gemeente

Tel/gsm:

E-mail:

Bedrijfsgegevens
Firma: 

Zaakvoerder/contactpersoon: 

Straat en n°: 

Postcode & gemeente: 

Tel/gsm: 

E-mail: 

BTW nr:

Verplicht aan te vinken om deel te nemen aan de wedstrijd

❑  Ik ben MazoutExpert

❑  Ik ben nog geen MazoutExpert maar engageer me om het te worden voor 31/12/2018. 
 Stuur me aub het inschrijvingsformulier voor het MazoutExpert label
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	 Door dit inschrijvingsformulier in te dienen bij Informazout, bevestigt bovenstaande firma en bedrijfsleider/contactpersoon het wedstrijdregle-
ment te hebben gelezen en onvoorwaardelijk te aanvaarden, en in het bijzonder kennis te hebben genomen van artikel 7 van het wedstrijdre-
glement m.b.t. de bescherming en verwerking van persoonsgegevens.

!  VERPLICHT AAN TE VINKEN



2
Beschrijf de installatie zo precies mogelijk 

D Detail van de uitgevoerde werken. Geef zoveel als mogelijk technisch informatie. 
D Situatie vóór de werken en voorgestelde oplossing
D Verwarmingsketel: merk, model en vermogen van de ketel, type regeling  
D Sanitair warmwaterboiler of andere buffervaten: merk en model, volume 
D Rookgasafvoer: materiaal, merk & model
D Opslag stookolie: bovengronds/ondergronds, metaal/kunststof, volume
D Energielabels van de nieuwe toestellen
D Wettelijke attesten (oplevering/keuring conform de gewestelijke reglementering) 
D…
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5

In geval van een renovatie van de stookplaats,  
stelde u energiebesparende oplossingen voor? 

Zo ja, welke? Hebt u info over het resultaat van uw voorstel? Hebt u info over het jaarverbruik vóór 
en na de werken? 

Werd er een warmteverliesberekening  
of dimensioneringsnota gemaakt? 

Zo ja, wie voerde die uit?  (uzelf of iemand in uw bedrijf, studiebureau, groothandel, fabrikant,…)  
Kan u de berekening kort toelichten? 

3
Wat waren de specifieke eisen in het project? 

Wat waren de praktische eisen of vragen van de klant?  
Welke technische moeilijkheden hebt u moeten oplossen? Hoe hebt u deze opgelost? 
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8

Hebt u samengewerkt met andere aannemers in het project 
(aannemers bouw, isolatie, dakwerken,…)?  
Kadert uw installatie in een globaal renovatieproject  
van de woning of het gebouw? 

Zo ja, geef een korte beschrijving van de uitgevoerde werken

Maakte de klant gebruik van een energiepremie of andere 
financiële voordelen voor energiebesparing  
(renovatiepremie, energielening,…)?  

Zo ja, specifieer de premie of het voordeel. Hebt u de klant hierover geadviseerd?

6
Hebt u bepaalde nieuwe technieken of materialen gebruikt?  

Hebt u bepaalde materialen voor de eerste keer gebruikt of gebruikt u bepaalde technieken pas 
recent?  Nieuwe materialen, nieuw type ketel, modulerende branders. Wat is uw ervaring met 
deze nieuwe technieken of materialen? 
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Tenslotte, waarom moet de jury uw installatie beschouwen 
als ‘kwalitatief hoogstaand en zeer geslaagd’?

Waarin onderscheidt u zich van andere installateurs? Waarom bent u fier op uw installatie? 

9
Voert u ook het onderhoud uit op de installatie?

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze zo compleet mogelijk ingevulde vragenlijst  
en het begeleidend beeldmateriaal versturen: 
D  Per post: Informazout vzw, Dauwstraat 12- 1070 Brussel

D  Per E-mail: mazoutexpert@informazout.be (foto’s in jpg formaat)

Voor meer info tel: 078/152 150

DON'T

FORGET !
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