DOSSIERNUMMER : …….......................…….

AANVRAAG TOELATING LOZING AFVALWATER EN REGENWATER
A.

IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER
Naam : ....................................................................................................
Adres : ....................................................................................................
...................................................................................................
Telefoonnummers: - privé : .......................................................................
- GSM : .......................................................................
E-mailadres:

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

Facturatie via mail/post*
B.

(* schrappen wat niet van toepassing is)

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS BETREFFENDE DE WONING/PERCEEL
Ligging aan te sluiten woning
Straat + huisnummer : .........................................................................
Gemeente

: .........................................................................

Kadastrale ligging van het aan te sluiten perceel (alleen voor onbebouwde percelen)
Gemeente

C.

sectie

perceelnummer(s)

B.T.W.-AANSLAGVOET
Naargelang de soort woning dient volgende B.T.W.-aanslagvoet toegepast te worden:
Gelieve hieronder een kruisje te plaatsen wat voor u van toepassing is
(1e kolom) !
Woning minder dan 10 jaar oud

21 % B.T.W.

Woning meer dan 10 jaar oud
D.

6 % B.T.W.

AARD EN TECHNISCHE KENMERKEN VAN DE INRICHTING
Voorwerp van de exploitatie (schrap hieronder wat niet past)
1) Het plaatsen van een nieuw DWA-putje en nieuw RWA-putje voor enerzijds het
lozen van normaal huisafvalwater en anderzijds van regenwater.
2) Het plaatsen van een bijkomend RWA-putje voor het gescheiden lozen van
regenwater (met een al bestaande aansluiting van normaal huisafvalwater)
3) Een andere aanvraag met volgende omschrijving: ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
zie keerzijde

E.

BIJLAGE
Bij de aanvraag dient steeds een plan gevoegd te worden op schaal van ten minste
1/500,

waarop

de

ligging

van

het

gescheiden

privaat-rioleringssysteem

(o.a.

aansluitingspunten vuilwater en regenwater) op het betrokken perceel is aangegeven.

F.

KOSTEN VOOR AANSLUITING AAN DE OPENBARE RIOLERING
De kosten voor aansluiting aan de openbare riolering zijn als volgt (te verhogen met
BTW):
Ingeval van plaatsing van een nieuw DWA-putje en een nieuw RWA-putje een
forfaitair

bedrag

van

€ 1000

exclusief

BTW,

per

woongelegenheid/handelspand.
Ingeval van plaatsing van een bijkomend RWA-putje voor het gescheiden lozen
van regenwater (met al een bestaande aansluiting van normaal huisafvalwater),
zijn er geen aansluitkosten verschuldigd.
Voor elke bijkomend aansluiting (tweede aansluiting DWA+RWA of enkel DWA of
enkel RWA) een forfaitair bedrag van € 1000 exclusief BTW, per
woongelegenheid/handelspand.

G.

KEURING PRIVATE RIOLERING
Na aansluiting moet je deze gescheiden privé-afvoer laten keuren door een erkend
keurder, die verplicht dient te rapporteren via de KPR-module (Keuring Private
Riolering) van VLARIO. Je vindt deze erkende keurders via www.vlario.be. Het
afgeleverde keuringsverslag
Openbare

Werken

in

(het
het

‘conformiteitsattest’)
gemeentehuis

(mag

bezorg
ook

je aan
via

de dienst
mail

naar

openbarewerken@zemst.be).

Te .................................., de …………-…………-20…………

Handtekening aanvrager,

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

aantal bijlagen : ..................

