aanvraagformulier premie hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening
Identificatiegegevens gemeentelijke controleur

goedgekeurd
afgekeurd

RW / INF
RW / INF

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

Identificatiegegevens aanvrager
Naam:……………………………………………………………...................…………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………………...................…………………………………….
Telefoon:…………………………………………Rekeningnummer: BE.......................……………………………………
GSM: ...................................................................
e-mail: ..................................................................
Hoofdgebruik
Hemelwaterput

Infiltratievoorziening

3.1 Hemelwaterinstallatie (invullen indien van toepassing)
Horizontale dakoppervlakte (in m²):……......………....................................................................…………….………...
Is de volledige dakoppervlakte aangesloten?…………………………………………………………...................….……
Zo niet, motivering:……..........………………………………………………………………………....................…………..
…...........................………………………………………………………………………………………………………….......
....…………………………………………………….…………………………………………………………………………...
Aangesloten dakoppervlakte (m²) ...............................................................................................................................
Inhoud van de hemelwaterput (l):……………………………………........................…………………..…………..….…
(Minimaal 5000 liter en in verhouding met aangesloten dakoppervlakte conform tabel gemeenteraadsbesluit).
Aansluiting:

 wc
 wasmachine
 buitenkraan
 andere:……………………………………………………………………

Overloop naar:

 infiltratievoorziening
 waterloop of gracht
 hemelwaterafvoerleiding
 gemengd rioolstelsel, motivering…………………………………….….…

Te controleren:

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

3.2 Infiltratievoorzieningen (invullen indien van toepassing)
Als overloop op de hemelwaterinstallatie?…ja  neen
Zo niet, motivering
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Aangesloten dakoppervlak (m2):……………………………………………....………… = gebouwen
Afgekoppelde verharde oppervlakte anders dan daken (m2):…………..........……… = waterdichte verhardingen
......................................... .TOTAAL
Minimale eisen conform gemeenteraadsbesluit
-minimaal 50m2 liter aangesloten oppervlakte
-minimaal 25 liter per m² aangesloten oppervlakte (daken en verharding) ) .................. ..(oppervlakte x 25)
-minimaal 4 m² per begonnen 100 m² aangesloten oppervlakte (daken en verharding . ...(oppervlakte : 25)
Type van infiltratie:  Oppervlakte-infiltratie vb wadi, greppel, gracht, vijver, bekken, andere
 Ondergrondse infiltratie vb infiltratieput in grindbak, kokosdarm, drainagebuis, andere
De aanleg gebeurde door:
 bouwheer zelf
 aannemer of leverancier infiltratiesysteem
Overloop naar:
 oppervlaktewater of gracht
 hemelwaterafvoerleiding
 gemengd rioolstelsel (motivering:……………………………………...…
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Dimensionering
Buffervolume infiltratievoorziening (l):…….……………………..……………………............................................……
Infiltratie oppervlakte (wanden infiltratievoorziening) (m2): ........................................................................................
Nooduitlaat aanwezig : ja neen

Ledigingsdebiet :

liter / sec / hectare

Vanaf een afwaterende oppervlakte van 2500 m2 mag het ledigingsdebiet maximaal 20 liter per seconde en per
aangesloten hectare bedragen.

4. Bedrag van de bewezen kosten:……………………….............................................…………………………..….
5. Bedrag van de subsidie: de gemeentelijke premie bedraagt:
a RW maximaal 500 euro, afhankelijk van bewezen kosten
b INF 2,50 €/m2 en maximaal 500 euro, afhankelijk van bewezen kosten
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 kavelgrootte?…………………………………….....…. m2
* Volgens de VCRO wordt als verbouwing een bouwproject beschouwd waarbij minstens 60% van de
buitenmuren werden behouden.
Enkel vrijwillig geplaatste installaties komen in aanmerking. Verplicht aan te leggen Installaties voortvloeiende uit
een bouwvergunning, stedenbouwkundige verordening of andere regelgeving komen niet in aanmerking.
7. Bijlagen
-liggingsplan met aanduiding van HW (put, pomp en aftappunten) + INF (kenmerken)
-bewezen kosten: factu(u)r(en) of onkostennota's
-keuringsattest(en) hemelwater (binneninstallatie en/of hemelwaterafvoer
via keuringsorganisme of drinkwatermaatschappij)
-bewijs opschriften geen drinkwater per aftappunt (foto's)

omgeving@brecht.be

