Voorwaarden voor de toekenning van de premie voor CNG-voertuigen
1. Een premie van 1.000 euro incl. BTW wordt toegekend aan een particulier die in België
woont voor ieder nieuw voertuig dat rijdt op compressed natural gas (CNG) en in België op
de markt wordt gebracht door de automerken Audi, Fiat, Fiat Professional, Iveco, Lancia,
Opel, Mercedes, Seat, Skoda, Volvo, VW en VW Commercial Vehicles. Een premie van 500
euro incl. BTW wordt toegekend aan een bedrijf of een rechtspersoon waarvan de hoofdzetel
in België is gevestigd.
2. De bestelling van het CNG-voertuig bij een dealer van een der bovengenoemde merken moet
gedateerd zijn binnen de periode van 1 januari 2016 tot 29 februari 2016.
3. Maximaal 3 voertuigen per onderneming of ondernemingsgroep komen in aanmerking voor
de premie. De dealers van de deelnemende merken komen niet in aanmerking voor de
premie.
4. De betrokken voertuigen worden bestuurd door houders van een rijbewijs B.
5. De premie kan worden gecombineerd met de commerciële acties van de deelnemende
constructeurs in de periode tussen 1 januari 2016 en 29 februari 2016. De KVBG verbindt zich
ertoe om premies voor een totaal van 500.000 euro uit te betalen en waarvan de toekenning
werd aangevraagd in de periode vermeld onder punt 2. De KVBG zal de premie-aanvragen
weigeren die per post of per email worden ontvangen zodra het totaal van 500.000 euro of
het toegewezen deel van de betrokken distributie-netbeheerder wordt bereikt. De premieaanvragen per email worden geklasseerd volgens de orde van ontvangsttijd. De premieaanvragen per post worden beschouwd als ontvangen zijn de dag van hun receptie bij de
exploitatiezetel van KVBG, Masuiplein 29, 1000 Brussel, België, om 9 u 00 volgens de orde
van hun inschrijving in het brievenboek.
6. De premie-aanvraag dient te geschieden met behulp van het formulier "Premie voor CNGvoertuigen - Autosalon 2016" en te worden ingediend door de koper of de dealer van het
voertuig. De volledig ingevulde formulieren dienen tezamen met een kopie van het
bestelbon per post te worden toegezonden aan: KVBG (Premie Autosalon 2016), Masuiplein
29, 1000 Brussel, of per e-mail te worden verzonden naar het volgende adres: ngv@kvbg.be
ten laatste op 2 maart 2016. KVBG heeft de recht om de indieningsperiode van de premie te
verlengen.
7. De uitbetaling geschiedt binnen 15 dagen na verzending door de dealer of door de koper bij
KVBG van een kopie van het kentekenbewijs van het CNG-voertuig waarvoor de premie
wordt aangevraagd. De registratieperiode bij de DIV strekt zich uit over het gehele jaar 2016.
Het voertuig moet tenminste 6 maanden blijven ingeschreven. Het niet opvolgen van
bovengenoemde voorwaarden door de aanvrager leidt tot de onaanvaardbaarheid, de
nietigheid of de annulering van de premietoekenning. De deelnemende merken en de KVBG
zullen het naleven van de toekenningsvoorwaarden controleren.

