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WATER

Bijlage bij cluster Water - Gemeenten 02
Subsidieformulier hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening
Samenwerkingsovereenkomst 2005-2007

Subsidieformulier hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening
Identificatiegegevens gemeentelijke controleur

Naam:………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………….
Functie:…………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………..…………………….
Gemeente/stad:……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….……..
Handtekening (+ datum invullen formulier):

Identificatiegegevens aanvrager

Naam:…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...….
Adres:………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
Hoofdgebruik
Infiltratievoorziening

Hemelwaterput

3.1 Hemelwaterinstallatie (invullen indien van toepassing)
Horizontale dakoppervlakte (in m²):……………………………………..…………………...
Is de volledige dakoppervlakte aangesloten?………………………………………….……
Zoniet, motivering:……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...…
Aangesloten horizontale dakoppervlakte (in m²)
Volume van de hemelwaterput (in m³):……………………………………………………..….…

Aansluiting:

Overloop naar:

Te controleren:

0
0
0
0
0
0
0
0

WC
Wasmachine
Buitenkraan
andere:……………………………………………………………
infiltratievoorziening
oppervlaktewater of gracht
hemelwaterafvoerleiding
gemengd rioolstelsel
(motivering:……………………………………………………………….….…
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………..)
Is systeem voor bijvullen met leidingwater conform met de code van goede
praktijk?………………………………………………….
Hebben regenwaterkranen het opschrift ‘geen drinkwater’?
…………………………………………………...……….
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3.2 Infiltratievoorzieningen (invullen indien van toepassing)
Als overloop op de hemelwaterinstallatie?…………………………………………….…… Zoniet:
Aangesloten dakoppervlak (m2):………………………………………………………….…
Afgekoppelde verharde oppervlakte anders dan dak (m2):………………………………
Gaat het om een uitbreiding van een verhard oppervlak kleiner dan 200m²?………..…ja/neen
Type van infiltratie:

0 Oppervlakte-infiltratie
0 Ondergrondse infiltratie

De aanleg gebeurde door:
0 Bouwheer
0 Leverancier infiltratiesysteem
Overloop naar:

0 oppervlaktewater of gracht
0 hemelwaterafvoerleiding
0 gemengd rioolstelsel
(motivering:………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...)

Dimensionering:
Infiltratiesnelheid Kv (cm/h):…………………………………………………………….….
Infiltratiecapaciteit (l/h/m2):…………………………………………………………………
Infiltratie-oppervlakte (m2):…………………………………………………………………
Afvoerdebiet (l/h/100 m2):…………………..………………………………………………
Buffervolume infiltratievoorziening(l):…….……………………..…………………………
Voldoet de dimensionering aan T = 1 jaar?……………………………….…………………..

4. Bedrag van de bewezen kosten:…………………………………………………..….
5. Bedrag van de subsidie:
a. de gemeentelijke premie bedraagt: …………………………………….……. EURO
b. de gewestelijke subsidie aan de particulier bedraagt: ……………………… EURO
6. Het betreft de aanleg van een hemelwaterinstallatie of infiltratievoorziening
geplaatst op …. / …. / ..
- bij een bestaande woning
- bij een verbouwde woning*
- bij een nieuwbouwwoning : wat is de perceelsgrootte?……………………………………….
hoeveel bedraagt het volledig dakoppervlak?………………….
- bij een herbouwde woning* : wat is de perceelsgrootte?……………………………………..
hoeveel bedraagt het volledig dakoppervlak?………………..
(schrappen wat niet past)
* Volgens het decreet op de Ruimtelijke Ordening wordt als verbouwing een bouwproject beschouwd waarbij
minstens de volgende elementen werden behouden:
- 60% van de buitenmuren;
- de dakvorm;
- het aantal bouwlagen.
Wanneer een veronderstelde verbouwing niet aan deze voorwaarden voldoet gaat het dus om herbouw en komt
men niet in aanmerking voor een gewestelijke subsidie.
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