AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN
EEN GEMEENTELIJKE SUBSIDIE VOOR DE AANLEG
VAN EEN HEMELWATERINSTALLATIE
Identificatiegegevens aanvrager (in te vullen door de aanvrager)
Naam: …………………………………………………………………………………………………
Straat: …………………………………………………………………………………………………
Gemeente: ……………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………
Eigenaar of huurder (met toestemming van de eigenaar): ……………………………………..
Rekeningnummer: …………………………………………………………………………………..
Identicatiegegevens woning
Straat: …………………………………………………………………………………………………
Hemelwaterinstallatie
Is de volledige dakoppervlakte aangesloten? ………………………………………………………
Zo niet, motivering: ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Aangesloten horizontale dakoppervlakte (in m²): …………………………………………………
Volume van de hemelwaterput (in m³): ……………………………………………………………
Aansluiting:
O
WC
O
Wasmachine
O
Buitenkraan
O
Andere
Overloop naar:
O
Infiltratievoorziening
O
Kunstmatige afvoerweg voor regenwater of oppervlaktewater
O
Hemelwaterafvoerafleiding van de openbare riolering
O

Rioolstelsel: (motivering): ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
Bijlage: Afschrift van de facturen
Datum aanvraag: ………………………………………………………………………………………
Handtekening aanvrager: ……………………………………………………………………………
----Het gemeentebestuur Stabroek is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Deze
worden verwerkt door onze medewerkers en gebruikt om de gevraagde dienstverlening te realiseren.
De verwerking van uw gegevens blijft beperkt tot de beoogde dienst. We geven deze niet door aan
derden behalve als dit voor een bepaalde dienst gevraagd wordt of kadert in onze privacyverklaring.
Je kan ten alle tijde schriftelijk vragen je gegevens in te zien, te verbeteren of te schrappen. Hoe je dat
doet kan je integraal nalezen in onze privacyverklaring op www.stabroek.be
-----
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CONTROLEFORMULIER
(in te vullen door de controleur)

Identificatiegegevens gemeentelijke controleur:
Naam: …………………………………………………………………………………………………
Functie: …………………………………………………………………………………………………
Datum invullen formulier: ……………………………………………………………………………
Identificatiegegevens aanvrager:
Naam: …………………………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………………….
Te controleren:
Zijn er wijzigingen t.o.v. het aanvraagformulier: ……………………………………………………
Zo ja, welke: ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Is de volledige dakoppervlakte aangesloten? ………………………………………………………
Zo niet, motivering: …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Aangesloten horizontale dakoppervlakte (in m²): …………………………………………………..
Volume van de hemelwaterput (in m³): ……………………………………………………………..
Aansluiting:
O
WC
O
Wasmachine
O
Buitenkraan
O
Andere
Overloop naar:
O
Infiltratievoorziening
O
Kunstmatige afvoerweg voor regenwater of oppervlaktewater
O
Hemelwaterafvoerafleiding van de openbare riolering
O

Rioolstelsel: (motivering): ……………………………………………………………………

…………………………………………………..……………………………………………………….
Zijn alle noodzakelijke onderdelen van een goed werkende hemelwaterinstallatie aanwezig?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Is het systeem voor het bijvullen met leidingwater conform met de code van goede praktijk?
……………………………………………………………………………………………………………
Hebben de regenwaterkranen het opschrift ‘geen drinkwater’? ………………………………….
Welk is het bedrag van de bewezen kosten? ………………………………………………………
Handtekening: …………………………………………………………………………………………
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VERKLARING
In te vullen door het gemeentebestuur
Op basis van de hierboven verstrekte gegevens door de aanvrager, verklaart de gemeente
deze aanvraag ontvankelijk.
De gemeentelijke premie bedraagt ………………………………………………………………..€
De geraamde gewestelijke subsidie bedraagt ……………..…………………………………….€
Datum:

Sandra Denis
Algemeen Directeur
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