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Waarom kiezen voor propaangas?
Hoog rendement, lage uitstoot

Veilig en betrouwbaar

Primagaz werkt uitsluitend met erkende propaangas
installateurs voor installatie en onderhoud van de tank. Na 
installatie keurt een onafhankelijk keuringsorganisme je 
gastank voor het eerste gebruik.

Professioneel advies & persoonlijke begeleiding

Bij Primagaz staat een professioneel team klaar om je vragen 
te beantwoorden, zowel voor als na de installatie. Onze 
energieadviseur komt ook graag bij je langs om samen met 
jou de beste oplossing uit te werken.

Altijd energie

Primagaz maakt deel uit van SHV Energy, een wereld speler 
in energie en gespecialiseerd in propaan. Dankzij onze 
grote voorraden garanderen we een snelle en permanente 
bevoorrading.

Waarom kiezen voor Primagaz?
Altijd energie, altijd veilig

Alle voordelen van gas, voor élke woning

Met propaangas geniet je zelfs zonder aardgasaansluiting toch 
van alle voordelen van gas. Gesloten, (half)open bebouwing 
of appartement? Voor elke woning is er een oplossing. En 
komt er toch aardgas in de toekomst, dan wordt je installatie 
eenvoudig aangepast.

Voordelige prijs, hoger rendement

Een cv-ketel op gas is voordelig in onderhoud en aankoop. 
Bovendien behaal je met een condensatie ketel op gas een 
hoger rendement dan met een ketel op stookolie. Meer info 
op https://www.primagaz.be/nl-be/bronnen

Denk aan het milieu

Propaan is milieuvriendelijker. De verbranding stoot 16% 
minder CO2 uit dan die van stookolie en propaan is beduidend 
beter voor de luchtkwaliteit. Bovendien kan propaan perfect 
gecombineerd worden met hernieuwbare energiebronnen 
zoals zonnepanelen, een zonne boiler of een gaswarmtepomp. 
Meer info op https://www.primagaz.be/nl-be/bronnen

Altijd zicht op je verbruik en resterend 
volume 

Controleer zelf de inhoud van je tank met een inhoudsmeter 
op je tank of een afstandsmeter in huis. Of kies voor een 
volledig comfort en laat het beheer van de inhoud van je 
tank helemaal over aan het geautomatiseerd meetsysteem 
van Primagaz. 

Alles op jouw maat

Afhankelijk van jouw verbruik en voorkeur, bieden we 
een volledig gamma aan onder- of bovengrondse tanks of  
alternatieve installaties met gasflessen aan. Zoek je een 
voordelige huur of aankoopformule voor de tank, 
gespreide betalingen voor het gas? Of wil je je verbruik en je  
facturatie online opvolgen? Bij Primagaz kan het allemaal.

De klok rond bereikbaar

Primagaz staat altijd voor je klaar. 24 uur op 24, 
7 dagen op 7.

Val nooit zonder energie

Propaangas is altijd beschikbaar. Kies voor een leveringswijze 
op jouw maat en val nooit zonder energie!

Multifunctioneel

Of het nu gaat om centrale verwarming, warm water, of 
koken: met propaangas kan het allemaal.

Opslag op maat

Op basis van je verbruik en beschikbare ruimte kies je voor 
een boven of ondergrondse tank of gasflessen. Apparte-
menten of meerdere woningen kunnen we aansluiten op 
1 tank met aparte meters per wooneenheid.

Veilig

Alle installaties voldoen aan de strenge wettelijke normen 
en worden gekeurd door een onafhankelijk keurings
organisme. Propaangas is een veilige energieoplossing.



Een oplossing op maat

1

2

3

De prijzen verschillen naargelang type en grootte van de tank, jouw specifieke behoeften, je geschatte 
verbruik, de plaats waar de tank wordt geplaatst en de geldende aanbiedingen. Primagaz biedt een 
uitstekende prijskwaliteitverhouding. 

Voordeliger dan je denkt

We helpen met de keuze van de geschikte oplossing.
Primagaz beschikt over een breed aanbod hoogkwalitatieve tanks. Afhankelijk van je voorkeur, 
budget en verbruik helpen we jou met de keuze tussen verschillende types boven of ondergrondse 
tanks. We geven graag advies bij de wettelijke veiligheids afstanden, die verschillen naargelang 
het type van je tank. Dankzij ons geautomatiseerde meetsysteem weten we perfect hoeveel propaan 
er nog in je tank zit en zorgen we voor een tijdige levering zonder dat je er zelf aan moet denken.

We regelen de plaatsing van de tank en de leiding.
Naar jouw keuze regelt Primagaz je installatie van A tot Z: het plaatsen van de tank, het leggen en 
aansluiten van de leidingen aan de gevel van de woning. Onze energieadviseurs helpen je ook met 
de administratie en de keuring en plannen samen met jou het tijdstip van de installatie.

We leveren je energie.
Primagaz koopt op verschillende markten in, beschikt over meerdere depots en 30 vrachtwagens 
die voor een snelle levering zorgen, waar ook in België!

Biopropaan, een nieuwe 
generatie propaan

Kies vandaag voor de energie van de toekomst.
Wil jij ook duurzame keuzes maken? Dat kan met biopropaan. Deze nieuwe generatie 
propaan is voor 100% geproduceerd uit duurzame grondstoffen en hernieuwbare 
plantaardige oliën. Met een CO2uitstoot tot 80% minder dan fossiele brandstoffen 
draagt biopropaan bij aan een groenere toekomst. Primagaz is exclusief verdeler van 
deze duurzame brandstof. Biopropaan heeft dezelfde chemische samenstelling als 
traditioneel propaan en is beschikbaar in zowel tanks als gasflessen. Ben je overtuigd 
van de voordelen van propaan, maar wil je nog een stap verder gaan in het verkleinen van je 
ecologische voetafdruk? Dan is biopropaan het ideale, duurzame alternatief voor woningen 
zonder toegang tot aardgas.

Surf naar www.primagaz.be/biopropaan voor meer info over biopropaan.



De expert komt ter plaatse en geeft advies over de plaatsing van de tank, rekening houdend met de wettelijk 
bepaalde veiligheidsafstanden. Hij maakt een inschatting van je verbruik en bekijkt samen met jou welke tank 
het beste antwoord biedt op jouw energievraag. 

De bovengrondse tanks zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en zijn met hun lichtgroene kleur bovendien 
perfect esthetisch te integreren in je tuin.

Kan ik een
BOVENGRONDSE 
propaaninstallatie plaatsen?
Veiligheidsafstanden voor een bovengrondse tank.

Minimale veiligheidsafstanden 
(voor tanks ≤ 3m3)

Voor de plaatsing van de tank gelden er 
wettelĳ k bepaalde veiligheidsafstanden. 
De volgende tabel en kaart geven je een 
overzicht.
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vrije doorgang rond de tank 1 m

vanaf de tank tot:
• eigendomsgrens
• openbare weg (rooilijn)
• brandbaar materiaal (hout, tuinverlichting, ...)
• open putten niet in verbinding met lokalen (riolering)

3 m

vanaf de tank tot:
• opening woonlokaal
• opening lokaal zonder openvuurverbod
• toegang tot een kelder
• opening verbonden met lokalen (aanzuigopening 

ventilatiesysteem)

5 m

Contact
Voor vragen over onze energieoplossingen 
kan je altĳ d contact nemen met:
• je Primagaz-expert
• de Primagaz klantendienst: 013 61 82 00

Meer algemene info en de meest recente 
gasprijzen vind je op www.primagaz.be.
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1. veiligheidsklep

2. magnetische peilmeter

3. vulklep

4. gasafnamekraan

5. aardingsdraad en -staaf

VOORDELEN BOVENGRONDSE TANK

•	 Scherpe	prijs

•	 Minimale	installatiekost

• Voordelig	maandelijks	abonnementsgeld

•	 Kan	snel en eenvoudig geplaatst	worden

•	 Vijfjaarlijkse	controle	van	de	installatie		

door	een	onafhankelijk	keuringsmechanisme

Minimale veiligheidsafstanden (voor tanks ≤ 3m3)
Voor de plaatsing van de tank gelden er wettelijk bepaalde veiligheidsafstanden. 

De volgende kaart en tabel geven je een overzicht.



Minimale veiligheidsafstanden 
(voor tanks ≤ 3m3)

Voor de plaatsing van de tank gelden er 
wettelĳ k bepaalde veiligheidsafstanden. 
De volgende tabel en kaart geven je een 
overzicht.
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vrije doorgang rond de tank 1 m

vanaf de tank tot:
• eigendomsgrens
• openbare weg (rooilijn)
• brandbaar materiaal (hout, tuinverlichting, ...)
• open putten niet in verbinding met lokalen (riolering)

3 m

vanaf de tank tot:
• opening woonlokaal
• opening lokaal zonder openvuurverbod
• toegang tot een kelder
• opening verbonden met lokalen (aanzuigopening 

ventilatiesysteem)

5 m

Contact
Voor vragen over onze energieoplossingen 
kan je altĳ d contact nemen met:
• je Primagaz-expert
• de Primagaz klantendienst: 013 61 82 00

Meer algemene info en de meest recente 
gasprijzen vind je op www.primagaz.be.

Tankfiche afstanden_BT_VL_NL_20180213.indd   2 2/14/2018   11:42:09 AM

Minimale veiligheidsafstanden (voor tanks ≤ 3m3)
Voor de plaatsing van de tank gelden er wettelijk bepaalde veiligheidsafstanden. 

De volgende kaart en tabel geven je een overzicht.

vrije doorgang rond de tank 1 m

vanaf de tank tot:

• eigendomsgrens

• openbare weg (rooilijn)

• brandbaar materiaal (hout, tuinverlichting, ...)

• open putten niet in verbinding met lokalen (riolering)

3 m

vanaf de tank tot:

• opening woonlokaal

• opening lokaal zonder openvuurverbod

• toegang tot een kelder

• opening verbonden met lokalen (aanzuigopening ventilatiesysteem)

5 m



Onze ondergrondse tank “Interterra” wordt volledig ingegraven en vormt de meest discrete oplossing 
voor aangelegde tuinen. Enkel het groene deksel blijft zichtbaar boven de grond.

De ondergrondse tanks zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen. Onze expert komt ter plaatse en geeft advies 
over de plaatsing van de tank, rekening houdend met de wettelijk bepaalde veiligheidsafstanden. Hij kiest op basis 
van verschillende factoren welke tank het beste antwoord biedt op jouw energievraag.

Kan ik een
ONDERGRONDSE 
propaaninstallatie plaatsen?
Veiligheidsafstanden voor een ondergrondse tank.

VOORDELEN ONDERGRONDSE TANK

• Enkel	het	deksel	van	de	tank	is	zichtbaar

•	 Uitermate	kwalitatief	dankzij	de	extra	epoxy-laag

•	 Dubbele	coating	en	dieper	in	de	grond	voor		

maximale veiligheid

•	 Mogelijkheid	tot	grote stockage	waardoor	er		

minder	frequent	moet	worden	gevuld

•	 Controle	bij	indienststelling	en	daarna	5-jaarlijkse		

controle	door	een	onafhankelijk	keuringsmechanisme.

•	 Beschikbaar	in	huurkoop of aankoop

Minimale veiligheidsafstanden (voor tanks ≤ 3m3)
Voor de plaatsing van de tank gelden er wettelijk bepaalde veiligheidsafstanden. 

De volgende kaart en tabel geven je een overzicht.

Minimale veiligheidsafstanden 
(voor tanks ≤ 3m3)

Voor de plaatsing van de tank gelden er 
wettelĳ k bepaalde veiligheidsafstanden. 
De volgende tabel en kaart geven je een 
overzicht.
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vrije doorgang rond het mangat 1 m

vanaf de tank tot:
• eigendomsgrens
• elke openbare weg

2,5 m

vanaf de klep of vulmond tot:
• eigendomsgrens
• elke openbare weg
• brandbaar materiaal (hout, tuinverlichting, ...)

3 m

vanaf de klep of vulmond tot:
• opening woonlokaal
• opening lokaal zonder openvuurverbod
• toegang tot een kelder
• opening verbonden met lokalen (aanzuigopening 

ventilatiesysteem)

5 m

Contact
Voor vragen over onze energieoplossingen 
kan je altĳ d contact nemen met:
• je Primagaz-expert
• de Primagaz klantendienst: 013 61 82 00

Meer algemene info en de meest recente 
gasprijzen vind je op www.primagaz.be.
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Minimale veiligheidsafstanden (voor tanks ≤ 3m3)
Voor de plaatsing van de tank gelden er wettelijk bepaalde veiligheidsafstanden. 

De volgende kaart en tabel geven je een overzicht.

Minimale veiligheidsafstanden 
(voor tanks ≤ 3m3)

Voor de plaatsing van de tank gelden er 
wettelĳ k bepaalde veiligheidsafstanden. 
De volgende tabel en kaart geven je een 
overzicht.
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vrije doorgang rond het mangat 1 m

vanaf de tank tot:
• eigendomsgrens
• elke openbare weg

2,5 m

vanaf de klep of vulmond tot:
• eigendomsgrens
• elke openbare weg
• brandbaar materiaal (hout, tuinverlichting, ...)

3 m

vanaf de klep of vulmond tot:
• opening woonlokaal
• opening lokaal zonder openvuurverbod
• toegang tot een kelder
• opening verbonden met lokalen (aanzuigopening 

ventilatiesysteem)

5 m

Contact
Voor vragen over onze energieoplossingen 
kan je altĳ d contact nemen met:
• je Primagaz-expert
• de Primagaz klantendienst: 013 61 82 00

Meer algemene info en de meest recente 
gasprijzen vind je op www.primagaz.be.
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vrije doorgang rond het mangat 1 m

vanaf de tank tot:

• eigendomsgrens

• elke openbare weg
2,5 m

vanaf de klep of vulmond tot:

• eigendomsgrens

• elke openbare weg

• brandbaar materiaal (hout, tuinverlichting, ...)

3 m

vanaf de klep of vulmond tot:

• opening woonlokaal

• opening lokaal zonder openvuurverbod

• toegang tot een kelder

• opening verbonden met lokalen (aanzuigopening ventilatiesysteem)

5 m



Product packs
Kies welke formule bij je past.

  
ACTIVE

  
EASY

  
COMFORT

installatie	&	keuring GRATIS		¤	525,00 GRATIS		¤	525,00 GRATIS		¤	525,00

leidingwerk	 5	m 15	m 15	m

leiding	in	koper   

bestellen	via	telefoon  

bestellen	via	MijnPrimagaz   

domiciliëring	verplicht 

factuur	via	e-mail   

factuur	via	post 

onderhoud	installatie   

vervanging	onderdelen	   

5-jaarlijkse	verplichte	controle   

energy	consultant   

online	support   

telefonisch	support  

automatische	levering 

geautomatiseerd	meetsysteem 

primagaz.be

Deze	product	packs	zijn	geldig	voor	traditioneel	propaan	en	zijn	niet	van	toepassing	voor	een	beperkt	

verbruik	van	<	2.000	liter	per	jaar.	Voor	biopropaan	kunnen	andere	voorwaarden	van	toepassing	zijn.	



HUUR  
BOVENGRONDSE TANK   

1000 LITER	 	
referentie 1-AG-1000-R 2-AG-1000-R 3-AG-1000-R

prijs	per	maand	(*) ¤ 8,25 ¤ 10,75 ¤ 15,75

1600 LITER	 	
referentie 1-AG-1600-R 2-AG-1600-R 3-AG-1600-R

prijs	per	maand	(*) ¤ 6,50 ¤ 9,00 ¤ 14,50

2700 LITER	 	
referentie 1-AG-4850-R 2-AG-4850-R 3-AG-4850-R

prijs	per	maand	(*) ¤ 8,25 ¤ 10,75 ¤ 15,75

KOOP 
ONDERGRONDSE TANK 

2700 LITER	 	

referentie 2-UG-2700-B

prijs	per	maand	(*) ¤ 5,00

éénmalig	 ¤ 2.900,00

4850 LITER	 	

referentie 2-UG-4850-B

prijs	per	maand	(*) ¤ 5,00

éénmalig	 ¤ 4.464,00

HUURKOOP 
ONDERGRONDSE TANK   

2700 LITER	 	

referentie 1-UG-2700-L 2-UG-2700-L 3-UG-2700-L

prijs	per	maand	(*) ¤ 25,60 ¤ 28,20 ¤ 33,20
éénmalig	 ¤ 650,00 ¤ 650,00 ¤ 650,00

4850 LITER	 	

referentie 1-UG-4850-L 2-UG-4850-L 3-UG-4850-L

prijs	per	maand	(*) ¤ 40,00 ¤ 42,00 ¤ 47,00
éénmalig	 ¤ 650,00 ¤ 650,00 ¤ 650,00

(*)	Deze	oplossing	maakt	het	voor	jou	mogelijk	om	te	genieten	van	alle	voordelen	van	gas.	Het	verbruik	van	gas	is	niet	inbegrepen.

Alle	prijzen	hierboven	vermeld	zijn	exclusief	BTW.	Voor	alle	huurbedragen	is	21%	BTW	van	toepassing.		

Indien	de	woning	ouder	is	dan	10	jaar,	is	6%	BTW	van	toepassing	voor	aankoopfacturen.

Deze	prijzen	zijn	geldig	voor	traditioneel	propaan.	Voor	biopropaan	kunnen	andere	voorwaarden	van	toepassing	zijn.

Bovengrondse of 
ondergrondse tank?
Kies welk type bij je past.
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Ben je net zoals wij overtuigd van de meerwaarde van propaangas en de voordelen die Primagaz je te bieden heeft? 

Contacteer ons vandaag nog voor vrijblijvend advies en laat ons je verzekeren van maximaal comfort.  
Samen met tienduizenden andere tevreden gebruikers.

info@primagaz.be

www.primagaz.be 

0800 18 900

 Contacteer ons.

Op weg naar jouw comfort.

Wens je meer informatie?	Bel	ons,	mail	ons	op	info@primagaz.be	of	maak	een	afspraak		
met	onze	energie	adviseur	op	onze	website	www.primagaz.be.

Onze	energieadviseur	komt	bij	je	langs	en	geeft	je	vrijblijvend	advies.

We	bezorgen	je	een	gepersonaliseerd	voorstel.

Overtuigd?	We	maken	een	overeenkomst	op,	met	een	planning	volgens	jouw		
verwachtingen	en	helpen	je	met	de	vereiste	administratie.

We	plaatsen	de	tank	en	indien	gewenst	installeren	we	de	leidingen	op	overeen		
te	komen	tijdstippen.

Een	onafhankelijk	keuringsorganisme	keurt	de	tank	en	leidingen.

Primagaz vult de tank.

https://www.facebook.com/PrimagazBE/
https://www.youtube.com/watch?v=OsjaNVcnWJs

