
Een huishoudelijke 
aftakking van het drinkwaternet

www.dewatergroep.be



Gefeliciteerd met 
uw bouw- of verbouwproject!
Bij het (ver)bouwen van een woning komt heel wat kijken. Dat weten wij maar al te goed. Vraag daarom tijdig uw drink-
wateraftakking aan. De Watergroep geeft u graag alle nodige adviezen. Dit kan nutteloze werken en kosten vermijden. 
Neem bij vragen over de realisatie van uw aftakking op het drinkwaternet contact op met ons klantencontactcenter.  
De contactgegevens hiervan kan u vinden op onze website: www.dewatergroep.be onder ‘Contact’.

De Watergroep helpt u graag op weg. Volg stapsgewijs deze folder naar een nieuwe drinkwateraftakking. 

1  Bepaal tijdig waar uw watermeter moet komen

 Zorg ervoor dat de ruimte waar de watermeter komt vlot toegankelijk is, voldoende hoog (minimum 2,20 m),  
goed verlicht en vorstvrij, en dat de ruimte grenst aan een buitenmuur gesitueerd het dichtst bij de rooilijn. De af-
takking wordt steeds loodrecht uitgevoerd. Alle afwijkingen dienen voor de bouwwerken te worden gemeld aan  
De Watergroep. Neem zeker vooraf contact op met ons klantencontactcenter.

 De watermeter hoort niet thuis in ruimtes met een privékarakter, zoals badkamer, toilet, slaapkamer … 
 Plaats voor het bevestigen van de watermeter een stevige, vochtbestendige houten plaat (type betonplex) met vol-
gende afmetingen tegen de muur: minimum 60 cm hoog x 120 cm lang x 18 mm dik. Monteer de plaat zodanig dat de 
watermeter kan geplaatst worden op een hoogte van 50 cm tot 130 cm boven de afgewerkte vloer. De afstand tussen 
het midden van de koker en de vochtbestendige houten plaat bedraagt 10 cm.

 Zorg ervoor dat de ruimte tussen het intredepunt en de watermeter vrij blijft van andere obstakels 

1. Hoofdkraan DN20    
2. Kunststof zegelkap (verboden te verbreken!) 
3. Watermeter    
4. Steunbeugel     
5. Staalnamepunt (= controlekraantje)  
6. Eentapsinstallatie (= minibinneninstallatie)
7. Beveiliging type EA (= terugslagklep)
8. Belgaqua goedgekeurde 
 dubbeldienstkraan (met HD)
9. Keuringsverzegeling met keuringslabel
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Het plaatsen van de watermeter in een waterdichte meterput op privéterrein kan slechts zeer uitzonderlijk, en alleen 
wanneer De Watergroep hiervoor vooraf zijn toestemming geeft. De eigenaar dient de meterput zelf aan te leggen 
volgens de voorschriften van De Watergroep. 

Indien de dienstdruk van de hoofdleiding groter is dan 4 bar, beveelt De Watergroep u aan een drukreduceerventiel 
te plaatsen. De juiste instelling van dit ventiel kan lekken voorkomen op de binneninstallatie (bijvoorbeeld via het 
veiligheidsventiel van de boiler). U kan uw dienstdruk van de hoofdleiding op uw adres opvragen via ons klanten-
contactcenter.

De Watergroep biedt de mogelijkheid om uw watermeter op een aantal domoticasystemen aan te sluiten. Indien u dit 
nu of in de nabije toekomst wenst, gelieve dit dan al te melden bij uw aanvraag voor drinkwater. Dit om te vermijden 
dat we nadien extra kosten moeten rekenen voor het plaatsen van een andere watermeter. De volledige voorwaarden 
en een aanvraagformulier vindt u op: www.dewatergroep.be.

2  Vraag uw drinkwateraftakking aan

Bij het (ver)bouwen van een woning ontvangt u samen met de bouwvergunning een infomap met alle nodige  
info over uw drinkwateraftakking. Vul zorgvuldig het aanvraagformulier in dat u in deze infomap vindt. U kan  
deze formulieren ook aanvragen bij via ons klantencontactcenter of downloaden via onze website  
www.dewatergroep.be – rubriek ‘Bouwen en verbouwen’. 

Zorg ook voor een inplantingsplan en een duidelijk plan op schaal met aanduiding van de rooilijn, de gewenste plaats 
voor de watermeter en de overeenstemmende afstanden. Hierbij voegt u best een korte omschrijving van deze plaats, 
bijvoorbeeld: in de garage, bovengronds, tegen de rechterzijmuur of in de kelder rechts van de voordeur. 

 Voorbeeld inplantingsplan Voorbeeld plan met aanduiding 
  gewenste plaats watermeter

    Het aanvraagformulier en beide plannen bezorgt u samen via www.dewatergroep.be/opladenaftakking.  
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3 Geef uw akkoord over de prijsofferte

Op basis van uw aanvraagdossier, bezorgen we u een prijsofferte samen met de tracéaanduiding van uw aftakking. 
Wanneer u akkoord gaat met de prijsofferte, wordt u verzocht deze te ondertekenen en te bezorgen via ons klanten-
contactcenter. In uitzonderlijke gevallen kan een medewerker van De Watergroep de situatie ter plaatse komen opme-
ten. 

Voor de concrete uitvoeringsdatum van uw aftakking kan u contact opnemen met ons klantencontactcenter.

4 Voer de voorbereidende werkzaamheden uit

Vooraf dient u vanaf de rooilijn een mantelbuis aan te leggen tot in uw woning. Het tracé van uw aftakking staat aange-
duid op uw plan, verkregen bij de prijsofferte. Voor het plaatsen van de mantelbuis moet u volgende aandachtspunten 
in acht nemen:

 De PVC-mantelbuis is een stijve buis met een gladde binnenwand en een minimum wanddikte van 3,2 mm (SN4). 
Geribde of flexibele buizen zijn niet toegestaan.

 De buitendiameter van de PVC-mantelbuis bedraagt 110 mm.

 Bij het plaatsen van de PVC-mantelbuis let u op volgende punten:
 P de onderkant van de mantelbuis ligt op een diepte van 90 cm en het uiteinde blijft 0,5 m tot 1 m van de rooilijn     

 verwijderd;
 P ze ligt loodrecht op de straat;
 P eventuele verbindingen van de mantelbuis dienen gas- en waterdicht te zijn;
 P er zijn geen onderbrekingen tot op de plaats van de watermeter;
 P wanneer de aftakking bovengronds moet uitgevoerd worden, moet er een traaglopende bocht voorzien worden.

 Doorheen de buis brengt u een voldoende stevige trekdraad aan om het doorschuiven van de dienstleiding te verge-
makkelijken.

 De PVC-mantelbuis is maximum 20 m lang, gemeten vanaf het intredepunt van de aftakking in de woning.

 Zorg voor een gas- en waterdichte afdichting van de ruimte tussen de mantelbuis en de opening in de fundering of 
vloer.

 Trek een plastic zak over het uiteinde van de mantelbuis (aan de straatkant) om te voorkomen dat er zand of andere 
verontreinigingen in de mantelbuis terechtkomen. Bevestig de plastic zak met plakband of een elastiek rond de man-
telbuis.

 In geval van meerdere mantelbuizen, markeer dan de buis voor de drinkwateraftakking aan de twee uiteinden met de 
letter ‘W’ of ‘Water’.

Afhankelijk van uw type aftakking moet u welbe-
paalde technische voorschriften van De Watergroep 
respecteren. U kan dit referentieplan R/031/1  vin-
den op onze website www.dewatergroep.be of via 
ons klantencontactcenter.
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5 Controlebezoek vóór realisatie

Vóór de realisatie van de aftakking kan een kort controlebezoek gebeuren. Tijdens deze controle dient de mantelbuis 
ter hoogte van de rooilijn zichtbaar te zijn. Onze medewerker moet de diepte kunnen controleren. U kunt een put gra-
ven, die u voor de veiligheid best tijdelijk toedekt, of u kunt een controlebuis steken tot op de mantelbuis. 

6 Realisatie drinkwateraftakking

Na voltooiing van de voorbereidende werkzaamheden, of op een later tijdstip indien u dat wenst, wordt de aftakking 
door De Watergroep gerealiseerd op de vooraf afgesproken plaats. 

De waterleiding wordt aangelegd vanaf het distributienet tot en met de eventuele ééntapsinstallatie. De eigenaar of 
gevolmachtigd afgevaardigde moet bij de aansluiting aanwezig zijn. Na uitvoering van de werken krijgt u een factuur 
toegestuurd. 

De Watergroep plaatst een elastomeren stop op het binnendeel van de aftakking (tussen de dienstleiding en de man-
telbuis) evenals een schuimrubberen stop ter hoogte van de rooilijn tegen grondindringing. 

7 Water tijdens bouwfase

Tijdens de bouwfase van uw woning plaatst De Watergroep op uw vraag 
een eentapsinstallatie. De eentapsinstallatie is een beperkte, verzegel-
de installatie met één tappunt, waarmee u tijdelijk tijdens de bouwfase 
over werfwater kunt beschikken. U kan maximaal 2 jaar gebruikmaken 
van de eentapsinstallatie. Na afwerking en vóór ingebruikname van uw 
binneninstallatie dient u meteen uw basiskeuring aan te vragen (dus vóór 
bewoning!). 

8 Keuring van uw drinkwaterinstallatie

Tijdens de keuring wordt nagegaan of de binneninstallatie van uw woning voldoet aan de voorschriften van het Tech-
nisch Reglement van de Vlaamse drinkwaterbedrijven (AquaFlanders) en het Belgaqua Repertorium (recentste versie).

U kan de keuring aanvragen via www.dewatergroep.be/keuring van zodra minimum volgende toestellen geplaatst 
en aangesloten zijn: warmwaterproductie, centrale verwarming, toilet, bad en/of douche met kranen, keukenkraan, 
lavabo met kraan en eventuele bijvulinstallatie voor hemelwater, putwater of andere. De centrale beveiliging moet 
altijd aanwezig zijn.

Bij uw aanvraag voegt u het uitvoeringsplan van uw binneninstallatie (grondplan) en een lijst van de toestellen ge-
plaatst in de installatie. Op de toestellenlijst moeten alle toestellen en apparaten gedetailleerd (met merk én type) 
worden opgesomd met nummerverwijzing naar het grondplan. Op deze manier kan de keurder vaststellen welke toe-
stellen naar de normen van Belgaqua gekeurde apparaten zijn. Zoniet dienen bijkomende beveiligingen te worden 
geplaatst. Meer info hierover vindt u in het Belgaqua Repertorium.
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Voor huishoudelijke installaties (éénsgezinswoningen, appartementen) kan u zelf kiezen wie de keuring uitvoert.  
U bent ook vrij in uw keuze als het gaat om de keuring van uw woning eventueel in combinatie met volgende be-
roepen: een advocaat, psycholoog, psychiater, psychotherapeut, boekhouder, notaris, architect, logopedist, bankier,  
verzekeraar, makelaar, reisagent of landmeter.  U kan daarvoor een beroep doen op De Watergroep of op een aan-
vaard AquaFlanders-keurder. Bij een aanvaard AquaFlanders-keurder dient u naderhand het digitale keuringsverslag  
samen met de ondertekende toestellenlijst en het uitvoeringsplan over te maken via www.dewatergroep.be/opladen-
keuring. Afhankelijk van uw aansluiting kan bij externe keuring bijkomend een openingskost worden aangerekend door 
onze diensten.

De aanpassing van de eventueel vastgestelde inbreuken moeten binnen de vooropgestelde termijnen gebeuren. De 
termijnen kan u vinden in het Bijzonder Waterverkoopreglement.

Indien u 2 jaar na aanleg van de eentapsinstallatie geen conform keuringsverslag heeft ingediend, zal De Watergroep  
u hiervan verwittigen met aanrekening van kosten voor verlengde dossieropvolging. 

Meer info over de aanvraag van uw aansluiting, tarieven en de keuring kan u vinden op www.dewatergroep.be.

Voor aftakkingen met een groter verbruik (appartementen of industrie) beschikken we over een 
afzonderlijke folder en aanvraagformulier. U kan deze vinden op www.dewatergroep.be – rubriek ‘Bouwen en 
verbouwen’ 

Meer info?

Algemeen nummer  Keuringsaanvraag
02 238 96 99 www.dewatergroep.be/keuring

Alles over aftakkingen: www.dewatergroep.be/aftakking
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