AANVRAAG TOELAGE HEMELWATERINSTALLATIE EN/OF
INFILTRATIEVOORZIENING
1. Identificatiegegevens aanvrager
Naam: ...............................................................................................................................................
Adres: ...............................................................................................................................................
Telefoon: ...........................................................................................................................................
Bankrekeningnummer (IBAN/BIC): ...................................................................................................
Rijksregisternummer: .......................................................................................................................
verzoekt om de uitbetaling van de toelage voor de aanleg van een
hemelwaterinstallatie/infiltratievoorziening (schrappen wat niet past).
2. Installatie
Hemelwaterinstallatie

Infiltratievoorziening

Is uw woning aangesloten op het drinkwaternet dan is een herkeuring van de binnen-installatie verplicht
bij het plaatsen en aansluiten van de hemelwaterinstallatie. U vraagt dit aan bij de drinkwatermaatschappij
en voegt het attest van de herkeuring bij uw aanvraag tot subsidie.

2.1 Hemelwaterinstallatie (invullen indien van toepassing)
Horizontale dakoppervlakte (in m²): ..................................................................................................
Is de volledige dakoppervlakte aangesloten? ...................................................................................
Zoniet, motiveer: ..............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Aangesloten horizontale dakoppervlakte (in m²): ..............................................................................
Volume hemelwaterput (in m³): ........................................................................................................
Aansluiting:
WC
wasmachine
Buitenkraan
andere: ........................................................................................................................................
Overloop naar:
infiltratievoorziening
waterloop, gracht of ander oppervlaktewater
hemelwaterafvoerleiding
gemengd rioolstelsel
motivering aansluiting: .................................................................................................................

2.2 Infiltratievoorzieningen (invullen indien van toepassing)
Als overloop op de hemelwaterinstallatie?

Ja

Nee

Zoniet, aangesloten dakoppervlakte (in m²): ....................................................................................
Afgekoppelde verharde oppervlakte anders dan dak (in 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): .......................................................................................
3. Factuur
Het factuurbedrag bedraagt: ……………………………………………… EUR
(excl. BTW voor BTW-plichtigen/ incl. BTW voor niet BTW-plichtigen (particulieren))
4. 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, herbouw met nieuwe dakoppervlakte kleiner dan 40 m²
Is de aanvrager eigenaar?
Ja
Nee, het aanvraagformulier dient mee te ondertekend worden door de eigenaar

Datum aanvraag: ....................................................
Handtekening aanvrager:

Handtekening eigenaar

.....................................................

.....................................................

Bij te voegen:
- Facturen
- Attest herkeuring van binnen-installatie (indien verplicht)
Bezorg deze aanvraag aan: Gemeentebestuur Zwalm, Milieudienst, Zuidlaan 36, 9630 Zwalm of milieu@zwalm.be
Het lokaal bestuur van Zwalm (gemeente en OCMW Zwalm) verwerkt je gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij je
rechten strikt in acht. Voor meer informatie, zie https://www.zwalm.be/privacyverklaring.

