AANVRAAG NIEUWE GROTE DRINKWATERAFTAKKING
OF WIJZIGING GROTE DRINKWATERAFTAKKING
Vul zeker het inlichtingenformulier (2de pagina van dit document) in, eventueel in overleg met een
technisch medewerker van De Watergroep. Bezorg dit formulier terug via onze website
www.dewatergroep.be/opladenaftakking. Voeg een grondplan en een inplantingsplan bij de aanvraag.
ENKEL IN TE VULLEN BIJ WIJZIGING DRINKWATERAFTAKKING
☐ ......................... (aantal) bijkomende watermeter(s) plaatsen.
☐ Grote meter vervangen door ............... kleine watermeter(s).
☐ Drinkwateraftakking moet op een andere plaats binnen komen.
☐ Nieuwe drinkwateraftakking met definitief afsluiten van de oude
drinkwateraftakking.
☐ Andere: ...................................................................................................

☐ NIEUWE APPARTEMENTSAFTAKKING
☐ NIEUWE GROTE DRINKWATERAFTAKKING
☐ WIJZIGING DRINKWATERAFTAKKING

GEGEVENS NIEUWE OF TE WIJZIGEN DRINKWATERAFTAKKING
☐ APPARTEMENT

☐ BEDRIJF

☐ EIGEN WATERWINNING AANWEZIG

Straat: ................................................................................................. Nummer: ........................ Naast/tegenover: ....................
Postcode: ............................................ Gemeente: ........................................................................................................................
Is een bouwvergunning vereist?

☐ Ja, datum aangifte ......................................................................

☐ Neen

Over welk verbruik gaat het? ☐ Huishoudelijk ☐ Niet-huishoudelijk ☐ Gemengd verbruik
Aantal wooneenheden:…………………………………………… Aantal niet bewoonbare
eenheden:……………………………………………………………
Datum begin van de bouwwerken of verbouwingswerken: ............................................................................................................
Gewenste datum realisatie nieuwe aftakking: ................................................................................................................................
In welke ruimte wenst u de aftakking? ☐ Kelder ☐ Garage ☐ Hal ☐Andere:…………………………………………………………
☐ Via energiebocht

☐ Via PVC-bocht

☐ Langs voorgevel

☐ Langs rechter zijgevel ☐ Langs linker

zijgevel
☐ Afstand rooilijn tot gevel ……………………………………..m

☐ Afstand muurdoorgang tot watermeter ………………………………..m

☐ Afstand linkergevel tot watermeter ………………………………m
*Alle uitleg over verbruik en wooneenheden vindt u op onze website www.dewatergroep.be.

FACTURATIEGEGEVENS (De kosten zijn ten laste van de aanvrager)
Naam en voornaam/Bedrijfsnaam: ......................................................................................................................................................
Naam verantwoordelijke als het om een bedrijf gaat: ........................................................................................................................
Vennootschapsvorm in geval van een rechtspersoon: ..................................... Ondernemingsnr.: ....................................................
Bent u reeds klant bij De Watergroep? ☐ Ja, met klantrekening ............................................................................ ………..☐ Neen
Straat: .................................................................................................... Nummer: ............................. Bus: ......................................
Postcode: ............................................ Gemeente: ............................................................................................................................
Tel. (privé): .......................................... Tel. (kantoor): ................................................... GSM: ..........................................................
Fax: ...................................................... E-mail ....................................................................................................................................
Rijksregisternummer: ………………………………………………………….. Geboortedatum: ………………………………………………………….

Datum: ………………………………………………………..
Naam en handtekening aanvrager-eigenaar
(met vermelding van de functie in geval van een bedrijf) .....................................................................................................
De Watergroep gebruikt de persoonsgegevens - verkregen via dit document - enkel in het kader van onze dienstverlening. De Watergroep neemt de nodige
maatregelen om uw gegevens correct te verwerken, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Rond deze gegevens heeft u
bepaalde rechten die u kosteloos kan uitoefenen. Meer info over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken via www.dewatergroep.be/privacy.

INLICHTINGENFORMULIER (Enkel in te vullen in geval van een appartementsgebouw of bedrijf)
1. Aard van het gebouw
Ziekenhuis

Appartementen

Industrie

KMO

Dienstenbedrijf

School

Andere: ..............................................................................................................................................................
Aantal bedden / Appartementen / Werknemers / Leerlingen: ...............................................................................
2. Waterverbruik
A. Verwacht jaarverbruik: ........................................................................................................... m3
B. Verwacht dagverbruik: ............................................................................................................ m3
C. Maximaal uurverbruik (piekverbruik): .................................................................................... m3
D. Bestemming:

Sanitair

Koelwater

E. Beschikt uw bedrijf over een reservoir?

Productie

Andere: .........................................

Ja, inhoud: ............................................... m3

Neen

3. Wordt een algemene waterontharder (ionenwisseling met zoutvoorraad) geplaatst?
Ja

Neen

4. Is een drukverhogingsgroep voorzien op de drinkwateraftakking van De Watergroep?
Ja

Neen

5. Beschikt uw bedrijf nog over een andere waterleidinginstallatie onder druk dan deze van De
Watergroep?
Ja:

Regenwater

Putwater

Andere ....................................................................

Neen
6. Peil van het hoogstgelegen aftappunt van de binneninstallatie t.o.v. het maaiveld? ..................................... m
7. Met welke diameter vertrekt de binneninstallatie onmiddellijk na de watermeter? .........................................
8. Wordt een afzonderlijke leiding aangelegd voor de brandinstallatie?
Ja. Aantal en kaliber van de brandhaspels of hydranten: .................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(gelieve, indien beschikbaar, het advies van de brandweer bij te voegen)

Neen
9. Welk debiet vraagt de eventuele voorziene brandinstallatie? ......................................................................... m3
10. Keuze van de bemetering
1 gemeenschappelijke grote watermeter (enkel voor bedrijven) of
.................... gewone huishoudelijke watermeters (verplicht voor appartementen)
11. Naam, adres en telefoonnummer van de loodgieter of sanitair installateur
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
12. Bijkomende nuttige informatie
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

