AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN EEN PREMIE
VOOR DE AANLEG VAN EEN HEMELWATERINSTALLATIE
Aanvraagformulier met bewijsstukken opsturen naar:
Stadsbestuur Ninove, dienst leefmilieu, Centrumlaan 100 te 9400 Ninove.
Meer info: leefmilieu@ninove.be of 054 50 50 50.
GEGEVENS AANVRAGER
Voornaam en naam: .........................................................................................
Rijksregisternummer: ........................................................................................
Straat: ....................................................................................Nr. ....................
Postcode: .............................Gemeente: ............................................................
Telefoon: .................................. E-mail: ............................................................
IBAN-rekeningnummer: ..................................................................................

GEGEVENS HEMELWATERINSTALLATIE
Is de volledige dakoppervlakte aangesloten? ……………………………………………
Zoniet, motivering: ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Horizontale dakoppervlakte (in m2): …………………………………………………………
Volume van de hemelwaterput (in m3) minimaal 5.000 liter:
……………………………………………………
richtlijn 50 l/m²
Aansluiting:
0

WC

0

waskraan

0

buitenkraan

0

andere:……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

“De Stad Ninove verwerkt je gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij je rechten strikt in acht. Voor meer
informatie, zie https://www.ninove.be/privacyverklaring”.
Briefwisseling verplicht sturen ► College van burgemeester en schepenen ► Stadhuis, Centrumlaan 100 - 9400 Ninove
T 054 50 50 50 ► stadsbestuur@ninove.be ► www.ninove.be

Overloop naar:
0

infiltratievoorziening

0

waterloop, gracht of ander oppervlaktewater

0

hemelwaterafvoerleiding

0

gemengd rioolstelsel
➔ motivering:……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Is hemelwater- en leidingwatercircuit volledig van elkaar gescheiden?

ja - neen

Is systeem voor bijvullen met leidingwater conform met de code van goede praktijk?
Hebben regenwaterkranen het opschrift ‘geen drinkwater’?

ja - neen

ja - neen

DATUM EN PLAATSING TYPE BOUWPROJECT
Het betreft de aanleg van een hemelwaterinstallatie bij de eengezinswoning op het grondgebied van
Ninove.
Straat:....................................................................................Nr........................
Deelgemeente: ....................................................................................................
Het betreft een
 bestaande eengezinswoning (*)
 verbouwde eengezinswoning (**)
(*) eengezinswoning waarvoor een stedenbouwkundige vergunning werd verkregen voor 7 september
1999, d.w.z. 10 dagen na publicatie in het Belgisch staatsblad van de algemene bouwverordening
inzake hemelwaterputten
(**) een bouwproject waarbij 60 % of meer van de buitenmuren worden behouden

BEDRAG VAN DE BEWEZEN KOSTEN
De totale kostprijs van de installatie bedraagt: .....................EURO
De prijs van de hemelwaterput bedraagt: ............................EURO
De prijs van de pomp bedraagt; ....................EURO of: de pomp is een bestaande pomp
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HANDTEKENING
De aanvrager verklaart akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en voegt hierbij:
- een factuur van de installatie met datum van na 1 januari 2014, en niet ouder dan 1 jaar op
datum van aanvraag;
- een factuur van de geïnstalleerde pomp met datum van na 1 januari 2014 en niet ouder dan
1 jaar op datum van aanvraag. Indien een bestaande pomp wordt gebruikt, moet dit door een
plaatsbezoek van een door de stad aangestelde worden vastgesteld;
- het betalingsbewijs van beide facturen.
- een grondplan van de woning met hemelwaterinstallatie en ligging van de leidingen en
overloop hemelwaterinstallatie.

Datum: .................................

Handtekening:
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