GEMEENTEBESTUUR KASTERLEE

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE HEMELWATERINSTALLATIE
EN/OF INFILTRATIEVOORZIENING
Voorwaarden: zie subsidiereglement 2010.

Hoe indienen?
- onderstaande aanvraag invullen en ondertekenen.
- met de nodige bijlagen bezorgen aan het gemeentehuis, dienst Milieu, Markt 1, 2460
Kasterlee
- mag per post
- persoonlijk op de dienst
- in brievenbus gemeentehuis, onder gesloten omslag, t.a.v. dienst Milieu
- binnen de 6 maanden na ingebruikname
Meer informatie over hemelwatergebruik of infiltratievoorzieningen vindt u op
www.waterloketvlaanderen.be/gezinnen

1. identificatiegegevens van de aanvrager:
naam en voornaam: ………………………………………………………………………………………………………
adres:…………………………………………………………………………nr. …………………..bus ………………....
postcode: …………………………….gemeente: ………………………………………………………………………
telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………………………………
rekeningnummer op naam van de aanvrager:
2. gegevens van de woning:
adres van de woning waarvoor de premie wordt aangevraagd:
…………………………………………………………………………nr. …………………..bus ………………....
datum van de bouwvergunning: …………………………………………………………
kadastrale gegevens: afd. ………. sectie ………. nr ………….
het betreft een

□ bestaande woning
□ herbouw of nieuwbouw

3. hemelwaterinstallatie (invullen indien van toepassing)
horizontale dakoppervlakte: ………………………………………………..… m²
aangesloten horizontale dakoppervlakte: ……………………………….. m²
is de volledige dakoppervlakte aangesloten?

□ Ja

□ neen

indien neen: motivering: ………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
volume van de hemelwaterput: ………………………………………… liter

aansluiting (min. 1 wc of wasmachine en 1 andere aansluiting):
□ WC
□ wasmachine
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□ buitenkraan
□ andere
De overloop gebeurt op eigen terrein (bv. In het plantsoen of in een vijver). Indien
het technisch niet anders mogelijk is, zijn er volgende mogelijkheden:
□ buffering met vertraagd lozen in een oppervlaktewater of gracht
□ regenwaterafvoerleiding in de straat
□ gemengd rioleringstelsel (indien technisch niet anders mogelijk)
4. infiltratievoorziening (invullen indien van toepassing)
als overloop van de hemelwaterinstallatie?
indien neen:

□ Ja

□ neen

aangesloten dakoppervlakte: ………………………..………………….m²
afgekoppelde oppervlakte anders dan dak: ………..…………….m²

type van infiltratie:

□ oppervlakte-infiltratie
□ ondergrondse infiltratie
overloop naar
□ eigen terrein
□ oppervlaktewater of gracht
□ regenwaterafvoerleiding in de straat
□ gemengd rioleringstelsel (indien technisch niet anders mogelijk)
Dimensionering (kan door de firma aangetoond worden):
infiltratiesnelheid Kv:

…………………………………… cm/u

infiltratiecapaciteit:

……………………..…………..l/u/m²

infiltratieoppervlakte: ………………………………………..m²
afvoerdebiet: …………………………………………..l/u/100m²
buffervolume: ………….……………………………………………… l
Voldoet de dimensionering aan T = 1 jaar?

□ ja

□ neen

5. algemeen
de installatie werd geplaatst op ………/……../………….
bedrag van de bewezen kosten:

…………………………….euro

6. verplichte bijlagen
- bij een hemelwaterinstallatie: keuringsverslag van PIDPA na beëindiging van de
werken (opvragen bij PIDPA)
- situatieschets van de woning en de installatie(s).
- kopie van de facturen
Ondergetekende verklaart op eer dat de aanvraag correct werd ingediend en geeft
de toelating aan de gemeente, of de derde aangesteld door de gemeente, om de
controle van de verstrekte informatie uit te voeren.
voor waar en echt verklaart te Kasterlee op ……………………………………...

handtekening van de aanvrager
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