AANVRAAGFORMULIER
Toelage voor de plaatsing van een hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening
Indienen minimum 1 maand voor de uitvoering bij gemeente
Puurs-Sint-Amands, Hoogstraat 29, 2870 Puurs-Sint-Amands
Meer info: Leefomgeving – 03 203 27 62 – wonen@puursam.be

Naam aanvrager:

…...…………………………………………………………………………………

Contactpersoon:

…….………………………………………………………………………………..

Adres aanvrager:

…...…………………………………………………………………………………

Telefoon/GSM:

..……………………………….……………………………………………………

E-mail:

……………………………………………………………………………………...

IBAN-nummer:

…...…………………………………………………………………………………

Rijksregisternummer: ……………………………………………………………………………………...
Hoedanigheid van de aanvrager:
O
eigenaar
O
huurder, gebruiker
Gegevens over het gebouw
Adres gebouw:

……………………………………………………………………………………...

Het betreft een:

O
O
O

nieuwbouw of herbouwde woning
een verbouwing
bestaande woning

Gegevens over de installatie/voorziening

O

Het betreft een hemelwaterinstallatie

Totale aangesloten horizontale dakoppervlakte: ………………………………………………......m²
Wordt de volledige dakoppervlakte aangesloten?

O

ja

O

nee

Zo niet, hoeveel m² is niet aangesloten + motivering: …………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Bestaat een deel van dakoppervlakte uit een groendak? O

ja

O

nee

Indien ja, oppervlakte van het groendak: …………………………………………….....................m²
Inhoud hemelwaterput (zie voorwaarden in reglement): ………………………………………….liter
Type en merk filter: ……………………………………………………………………...........................

Type hemelwaterput
O
ondergronds
O
bovengronds
O
beton
O
PE (polyethyleen)
O
andere: …………………………………………………………………………………….
Type en merk pomp: ………………………………………………………………………………………
Wat wordt er op de hemelwaterput aangesloten?
O
toilet
aantal: ………
O
wasmachine
O
kraan
aantal: ………
O
andere: …………………………………………………………………………………….
Worden alle hemelwaterkranen voorzien van het opschrift ‘geen drinkwater’?
O
ja
O
nee
Overloop naar (in afnemende graad van prioriteit):
O
private infiltratie- of buffervoorziening op eigen perceel
O
openbare infiltratie- of buffervoorziening, waterloop of gracht
O
openbare hemelwaterafvoerleiding bij gescheiden rioolstelsel
O
gemengd rioolstelsel (enkel indien geen van bovenstaande mogelijkheden
realistisch uit te voeren is)
Type omschakeling leidingwater:
O
bijvullen met leidingwater in de put (geen verbinding met drinkwaternet)
O
bijvulsysteem met vlotter in regenwaterput en onderbreking
O
afzonderlijk leidingcircuit voor hemelwater en drinkwater
Wordt de hemelwaterinstallatie zelf of door een installateur geplaatst?
O
zelf
O
installateur
Geplande periode van installatie: ……………………………………………….………………………
Vermoedelijke kostprijs: ……………………………………………………………….…………………

O

Het betreft een infiltratievoorziening

Infiltratievoorziening voor:
O
overloop van hemelwaterput
O
hemelwater rechtstreeks van het dak
O
hemelwater van andere verharde oppervlakte (terras, oprit, pad, …)
Aangesloten oppervlakte dak: ………………………………………………………….....................m²
Aangesloten oppervlakte verharding: ………………………………………………………………..m²
Het betreft een:
O
oppervlakte-infiltratie, verduidelijk: ……………………………………………………..
O
ondergrondse infiltratie, verduidelijk: …………………………………………………..

Noodoverlaat voorzien?
O
nee
O
ja, naar:

O
oppervlaktewater of gracht
O
hemelwaterafvoerleiding (gescheiden rioolstelsel)
Ο
gemengd rioolstelsel (enkel indien geen van bovenstaande
mogelijkheden realistisch uit te voeren is)

Dimensionering:
O
infiltratie-oppervlakte:
………………………...m²
O
buffervolume infiltratievoorziening: ………………………...liter
Toe te voegen documenten (kruis aan)
Voor de principiële aanvraag:
O
van de hemelwaterinstallatie: plan met aanduiding van de aangesloten dakoppervlaktes
en regenwaterafvoeren, de ligging van de hemelwaterput met aanduiding van de overloop en
de aangesloten toilet(ten), wasmachine(s) en hemelwaterkraantje(s).
O
van de infiltratievoorziening: plan toe met de ligging en de grootte van de
infiltratievoorziening.
O

schriftelijke machtiging van de eigenaar(s) als de aanvraag gebeurt door de huurder

Na de beëindiging van de werken worden voor de definitieve aanvraag de volgende
documenten nagestuurd naar de gemeente Puurs-Sint-Amands:
facturen van de hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening
keuringsattest privéwaterafvoer (AquaFlanders - Pidpa)
keuringsattest van de binneninstallatie voor drinkwater (AquaFlanders - Pidpa)

Ondergetekende verklaart het aanvraagformulier correct te hebben ingevuld.

Handtekening aanvrager

Plaats en datum

…………………………..

………………….

