OVERNAME WATERLEVERING
Formulier terugbezorgen? dewatergroep.be/opladenovername
Het is noodzakelijk dat u dit formulier volledig in drukletters invult.
INVULLEN IN DRUKLETTERS

Adres van overname waterlevering

Dit formulier geldt enkel voor onderstaand waterleveringsadres
Nr

Straat
Postcode

Bus

Gemeente

Service-ID
(1) (2)

/

Datum van opname meterstand

/

Meternummer

Dit is de overnamedatum.

Dit nummer staat vermeld op uw watermeter. Meterstand

De cijfers voor de komma (= met een zwart-witte kleur)
noteert u hier.

,

INVULLEN IN DRUKLETTERS

Vertrekkende klant

INVULLEN IN DRUKLETTERS

Opvolgende klant

(3)

Ik ben

Klantrekening D

eigenaar

(5)

Ik ben

Klantrekening D

eigenaar
huurder

huurder
erfgenaam

Particulier (Waterlevering op naam van een privépersoon? Vul dan alleen het luik 'Particulier'
in en voeg een kopie van uw identiteitskaart toe.)

(Bedrijfs)Naam

Naam

Voornaam
Rijksregisternummer

·

OF

Ondernemingsnummer

-

·
·

Voornaam
·

·

Algemene informatie (Vul dit altijd in)

·

Ondernemingsnummer
·

·

OF

Naam

E-mail
B E

-

·

Bedrijf (Waterlevering op naam van een rechtspersoon? Vul dan alleen het luik 'Bedrijf' in.)
gsm

Tel.

IBAN

Rijksregisternummer

·

·

·

Ondernemingsvorm

CV

BV

btw-plichtig

Ja

Nee

NV

·
VZW

VME

De eindafrekening mag verstuurd worden naar volgend adres
Algemene informatie (Vul dit altijd in)

Straat
Bus

Nr

Postcode

gsm

Tel.
E-mail

Gemeente
Naam erfgenaam

Ik wens mijn facturen te betalen via domiciliëring via

Eigenaar (bij verhuring) (4)

INVULLEN IN DRUKLETTERS

B E

IBAN

·

·

·

Dit adres wordt gebruikt als (vink alles wat van toepassing is aan):
Klantrekening D

woonst voor

Naam

leegstand

Voornaam

handelszaak

Tel.

gsm

gedomiciliëerden

carwash

horeca

wassalon

kapsalon

ander

E-mail

Facturatieadres (enkel in te vullen indien verschillend van leveringsadres)

Straat

Straat
Bus

Nr

Postcode

Gemeente

Bus

Nr

Postcode

Gemeente
INVULLEN IN DRUKLETTERS

Voor akkoord (6)
Vertrekkende klant

Opvolgende klant

Ondergetekende heeft kennis genomen van het Algemeen en Bijzonder
Waterverkoopreglement.

Ondergetekende heeft kennis genomen van het Algemeen- en Bijzonder
Waterverkoopreglement.

Voor- en achternaam

Voor- en achternaam

Datum

/

/

Datum

/

/

Handtekening :

Handtekening :

Gelezen en goedgekeurd.		

Gelezen en goedgekeurd.		

Open dit document in uw PDF-reader
(en niet in uw webbrowser) om digitaal te kunnen ondertekenen!

Open dit document in uw PDF-reader
(en niet in uw webbrowser) om digitaal te kunnen ondertekenen!

Betreffende de verwerking van deze gegevens heeft u bepaalde rechten die u kosteloos kan uitoefenen.
Meer info over uw rechten en hoe wij uw persoonsgegevens verwerken kan u nalezen op de website dewatergroep.be/privacy.

OVERNAME WATERLEVERING
Formulier terugbezorgen? dewatergroep.be/opladenovername

Adres van overname waterlevering
1

Het adres van overname waterlevering is het adres waarop u:
• een waterlevering stopzet op uw naam (u bent de vertrekkende klant)
• een waterlevering overneemt op uw naam (er is al een gebruiker en u bent de opvolgende klant)
!

Gebruik steeds een apart formulier per leveringsadres.

2

Watermeter

X
X
0
0
0
0
0

De vertrekkende en de opvolgende klant controleren de meterstand van de watermeter. Noteer de
meterstand samen met de overnamedatum in de daarvoor voorziene vakjes. Controleer het
nummer van de watermeter en of deze watermeter gelinkt is aan uw waterverbruik.
Dit formulier mag niet gebruikt worden voor:
• combinatiemeters met meerdere telwerken
• een nieuwe aftakking aan te vragen
• de plaatsing van een watermeter aan te vragen

Blijft het pand voor lange tijd onbewoond? Dan is het veiliger om de watermeter te laten wegnemen. De kosten, zowel voor
het afsluiten als voor het heropenen, vallen ten laste van de aanvrager. Meer info op dewatergroep.be/wegname.
Meer info over Service-ID, meternummer en meterstand op dewatergroep.be/faq.

Vertrekkende klant
3

= de klant die de waterlevering op zijn naam stopzet.
Overname bij een overlijden? Duid dan aan dat u de erfgenaam bent en noteer uw naam bij het adres
voor de eindafrekening.
Noteer als vertrekkende klant (of erfgenaam) zeker uw IBAN-rekeningnummer voor eventuele terugbetalingen
en het adres waarop we de eindafrekening mogen bezorgen.
De vertrekkende klant (of erfgenaam) blijft verantwoordelijk voor de betaling van alle vergoedingen en kosten zolang de
overname niet schriftelijk aan De Watergroep wordt meegedeeld, aangezien de aftakking op zijn naam actief blijft.

Eigenaar (bij verhuring)
4

Noteer de gegevens van de meest recente eigenaar van het pand. Is de meest recente eigenaar de vertrekkende
of opvolgende klant? Dan volstaat het om dit aan te vinken in het vak 'vertrekkende / opvolgende klant'.
Blijft het pand voor lange tijd onbewoond? Dan neemt de eigenaar de waterlevering over of kan een
wegname van de watermeter aangevraagd worden. De kosten, zowel voor het afsluiten als voor het heropenen,
vallen ten laste van de aanvrager. Meer info op dewatergroep.be/wegname.

Opvolgende klant
5

= de klant die de waterlevering op het leveringsadres overneemt.
Is de opvolgende klant een rechtspersoon? Noteer dan zeker de rechtsvorm en het ondernemingsnummer. Geef ook
aan of het adres bevoorraad door de desbetreffende watermeter als woonst en/of handelszaak gebruikt zal worden.
Noteer altijd het aantal gedomicilieerde personen (= officieel ingeschreven op het leveringsadres bij de gemeente) om
een correcte korting op uw waterfactuur te krijgen.
De opvolgende klant kan de communicatie van De Watergroep ook digitaal ontvangen. Ontdek de verschillende
mogelijkheden op dewatergroep.be/digitaal.

Voor akkoord
6

Zowel de vertrekkende als de opvolgende klant vullen de datum in en tekenen dit formulier voor akkoord met de
vermelde gegevens voor de overname. Meer info over digitaal handtekenen op dewatergroep.be/overnameformulier.

