Aanvraagformulier keuring privé-waterafvoer
Provinciale directie Limburg
Het afvoersysteem dient, op de sifons en watersloten na, volledig geplaatst te zijn op het moment van de
keuring. De aan te sluiten toestellen voor huishoudelijk gebruik hoeven nog niet geplaatst te zijn,
indien duidelijk is waarvoor de voorziene wachtaansluiting zal worden gebruikt.
Stuur dit formulier terug naar Willekensmolen 122, 3500 Hasselt of via e-mail naar info.limburg@dewatergroep.be.

AANVRAGER*
Bedrijf / Vennootschap: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Naam en voornaam: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(naam van verantwoordelijke als het om een bedrijf gaat)

Straat: ………………………………………………………………………………… Nr.: ..……………………………………………………………………………
Postnummer: …………………………. Gemeente: ……………………………………………………………………………………………………………..
Telefoon: ……………………………..……………... GSM: ……………………………………………… Fax: …………………………………………….……
E-mail: …………………………………………………………………………………................... Rijksregisternummer: …………….………………..
Telefoon kantoor: ………………………………….…. E-mail kantoor: ………………………………………………………………………………………
BTW-nummer: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
* staat in voor de betaling van de integrale keuring

KEURINGSINLICHTINGEN
Te contacteren persoon indien verschillend van de aanvrager: ……………………………………………………………………………………
Straat: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Nr.: ..…………………..
Postnummer: ………………..…………. Gemeente: ………………………………………………………………………………………………………………
Telefoon: …………………………………..…………... GSM: ……………………………….…………………… Fax: …………………………………….……
Adres installatie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dit gebouw is een*: Nieuwbouw – Bestaand gebouw – Vernieuwbouw
Betreft*: Eengezinswoning – Appartement (woongelegenheden) – Andere (geef toelichting): ……………………………………
Aard van activiteit (voor bedrijven): ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Aanwezigheid van *: Regenwater - Putwater - Oppervlaktewater - Zwembadwater - Andere: ……………………...............
Voorkeursdatum nazicht: ………………………………… Voorziene datum ingebruikname: …………………………………..……………...
Documenten mee te sturen met dit aanvraagformulier:
- Onderdelenlijst
- Uitvoeringsplan (as built plan – plan dient overeen te stemmen met uitgevoerde toestand)
- Foto’s waaruit ontegensprekelijk de gescheiden afvoer kan worden vastgesteld
- Facturen / Technische fiches van gebruikte materialen, hemelwaterputten, …
* omcirkel het gepaste antwoord

Naam en handtekening aanvrager-eigenaar
Akkoord voor betaling volgens de geldende keuringstarieven

Datum:
Bovenstaande gegevens zijn bestemd voor het geïnformatiseerde klantenbestand van De Watergroep (Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening). De ondertekenaar verklaart dat
deze gegevens juist zijn. Volgens de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 08/12/1992 hebt u het recht op inzage en verbetering ervan. De geldende
keuringstarieven zijn terug te vinden op www.dewatergroep.be.

