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SUBSIDIEAANVRAAGFORMULIER HEMELWATERINSTALLATIE EN/OF  

INFILTRATIEVOORZIENING 
 

Besluit goedgekeurd in de gemeenteraad van 30/06/1999  
en gewijzigd in gemeenteraad van 25/11/2009, 28/11/2013 en 19/12/2013 

 

1. IN TE VULLEN DOOR DE ADMINISTRATIE 

 

Dossiernummmer:…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Aanvraag ingediend door:……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Komt de aanvrager in aanmerking voor subsidie: 

 JA 

 NEE 

 

De subsidie bedraagt: …………… EUR 

 

2. IDENTIFICATIEGEGEVENS AANVRAGER 

 

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Geboorteplaats :……………………………………..Geboortedatum :………………………………………………… 

Telefoonnummer: ….……………………………………………………………………………………………………………… 

E-mailadres: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Rekeningnummer: be     -        -        -          . 

 

3. INSTALLATIE 

 
 Hemelwaterinstallatie ( 3.1) 

 

 

 

 
 Infiltratievoorziening ( 3.2) 

3.1. Hemelwaterinstallatie (invullen indien van toepassing) 

 

Horizontale dakoppervlakte (in m²): 

Is de volledige dakoppervlakte aangesloten? 

Zoniet, motivering?: 

 

 

 

Aangesloten horizontale dakoppervlakte (in m²): 

Volume hemelwaterput (in m³): 

Aansluiting: 

 

  WC 

  wasmachine 

  buitenkraan 

  andere: 



HEMELWATER 

 

Overloop naar: 

 

 infiltratievoorziening 

 waterloop, gracht of ander oppervlaktewater 

 hemelwaterafvoerleiding  

 gemengd rioolstelsel 
 motivering voor aansluiting: 

 

 

 

Te controleren: Is hemelwater- en leidingwatercircuit volledig van elkaar geschei-

den?  

Is systeem voor bijvullen met leidingwater conform met de code van 

goede praktijk?  

Hebben hemelwaterkranen het opschrift ‘geen drinkwater’?  

3.2 Infiltratievoorzieningen (invullen indien van toepassing) 

Als overloop op de hemelwaterinstallatie? 

Zoniet, aangesloten dakoppervlakte (in m²): 

Afgekoppelde verharde oppervlakte anders dan dak (in m²): 

Gaat het om een verharde oppervlakte kleiner dan 200 m²?  

Type van infiltratie:        

 oppervlakte-infiltratie 

 ondergrondse infiltratie 

De aanleg gebeurde door:   

 bouwheer  

 leverancier infiltratiesysteem 

Overloop naar:  waterloop, gracht of ander oppervlaktewater 

 hemelwaterafvoerleiding 

 gemengd rioolstelsel  
        motivering voor aansluiting: 

 

Dimensionering 

Infiltratie-oppervlakte (in m²): 

Buffervolume infiltratievoorziening (in liter): 

4. BEDRAG VAN DE BEWEZEN KOSTEN 

De totale kostprijs van de installatie bedraagt:                                    EUR 

(kopie van de factuur voor aankoop en plaatsing van de regenput bijvoegen-met ver-

melding van inhoud en bedrag) 

5. DATUM PLAATSING EN TYPE BOUWPROJECT 

Het betreft een hemelwaterinstallatie of infiltratievoorziening geplaatst op …. / …. / …….. 

 bij een bestaand(e) woning/lokaal 

 bij een verbouwd(e) woning/lokaal* 

 datum aflevering bouwvergunning: …. / …. / …….. 

 bij een nieuwbouw:  

 wat is de perceelsgrootte (in m²)? 

 datum aflevering bouwvergunning: …. / …. / …….. 

 hoeveel bedraagt de volledige dakoppervlakte (in m²)? 

 Adres bouwwerf:……………………………………………………………………. 

 bij een herbouw *:   wat is de perceelsgrootte (in m²)?  

 wat is de perceelsgrootte (in m²)? 

 datum aflevering bouwvergunning: …. / …. / …….. 

 hoeveel bedraagt de volledige dakoppervlakte (in m²)? 
* Volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen 
(1 oktober 2004) wordt een bouwproject als verbouwing beschouwd als minstens 60% van de buitenmuren 
wordt behouden.  

Volledig en correct verklaard op (datum) ………………………………………… 

Handtekening 


