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DE RENOLUTION-PREMIES
EEN VRAAG OM BIJKOMENDE INFORMATIE 
BEANTWOORDEN – HET (DE) ONTBREKENDE 
DOCUMENT(EN) TOEVOEGEN

Wanneer een aanvraag voor een Renolution-premie onvolledig is, stuurt de administratie via IRISbox 
een vraag om bijkomende informatie. Er wordt automatisch een melding gestuurd naar het contact 
e-mailadres dat in het aanvraagformulier is ingegeven. In deze infofiche vindt u de te volgen stappen om 
uw aanvraag te vervolledigen met het (de) ontbrekende document(en).

Te volgen stappen
Wanneer uw aanvraag voor een Renolution-premie onvolledig is, ontvangt u automatisch een melding op het 
contact e-mailadres dat in het aanvraagformulier is ingegeven. Deze melding is een mail afkomstig van het 
adres noreply-irisbox@cirb.irisnet.be. 

1   Om de vraag voor bijkomende informatie te lezen, opent u de pdf-bijlage die u per e-mail hebt ontvangen. 
Om de door de administratie gevraagde aanvullingen toe te voegen, klik op "Bekijk het bericht van de 
administratie".

2   Er wordt vervolgens gevraagd om u aan te melden bij IRISbox met een identiteitskaartlezer of via itsme.

https://renolution.brussels/fr
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3   Zodra u bent aangemeld, komt u op de startpagina van IRISbox. 
 Om toegang te krijgen tot uw premieaanvraag, klikt u op de rubriek "Mijn aanvragen".

4     Dit brengt u naar de lijst van aanvragen die via IRISbox zijn ingediend.  
Klik op uw aanvraag voor de Renolution-premie die moet worden aangevuld met het (de) ontbrekende 
document(en).

Incomplet
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5  Bekijk vervolgens de berichten van de administratie door op "Berichten" te klikken.

6   In geval van een vraag om bijkomende informatie wordt, wanneer u op "Berichten" hebt geklikt, de 
onderstaande conversatieruimte geopend. 
 
Klik op "Bekijk het bericht van de administratie".
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7   Als u op "Bekijk het bericht van de administratie" klikt, komt u in het gedeelte "Mededelingen" waar u het (de) 
ontbrekende document(en) kunt opladen. 
 
Om documenten toe te voegen, moet u ze opladen op het platform door op "Bladeren" te klikken.  
Van daaruit kunt u het (de) document(en) uit uw bestanden selecteren. Zodra alle door de administratie 
gevraagde documenten zijn toegevoegd, kunt u op "Versturen" klikken. 

U kunt de voortgang van uw dossier volgen via irisbox.irisnet.be. U wordt ook per e-mail op de hoogte 
gebracht van elke statusverandering.

Hulp nodig? Homegrade begeleidt en adviseert u gratis, met of zonder afspraak.
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www.homegrade.brussels

Facebook
@homegrade.brussels

Beroepen van het architecturaal
patrimonium
www.beroepenvanheterfgoed.brussels

Gratis infoloket:
 Queteletplein 7
1210 Brussel
van dinsdag tot vrijdag van 10u tot 17u
zaterdag (behalve tijdens de schoolvakanties)
van 14u tot 17u

Telefonische dienstverlening:

 1810 van dinsdag tot vrijdag 
van 10u tot 12u en van 14u tot 16u

Uw vragen per e-mail:
 info@homegrade.brussels

RENOVATIEENERGIE ERFGOEDHUISVESTING AKOESTIEK STEDENBOUW DUURZAME 
GEBOUWEN
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