Aanvraagformulier subsidie
voor een volledige scheiding van afval- en
hemelwater op privédomein
Aanvraagformulier te verzenden aan:
Infrax
Oude Baan 148
3210 Linden - Lubbeek
T 078 35 30 20
Gegevens van de aanvrager :
naam:
................................................................................................
straat en nr:
................................................................................................
postcode:
........................... gemeente: ............................................
telefoon:
................................................................................................
bankrekeningnr: ................................................................................................
Sociale categorieën:
ja 0
nee 0
(attest bijvoegen)
Gegevens onroerend goed waarvoor een aansluiting wordt gevraagd:
straat en nr:
................................................................................................
postcode:
........................... gemeente: ............................................
datum bouwvergunning of indien ongekend bouwjaar:
...............
Omschrijving van het gescheiden afvoersysteem:
Hoe zal de afvoer van de gescheiden waterstromen uitgevoerd worden?
Het hemelwater wordt:
geïnfiltreerd ter plaatse via infiltratiesysteem
geloosd in oppervlaktewater
geloosd in openbaar rioleringsnet
andere
wordt het hemelwater (gedeeltelijk) herbruikt via een regenwaterput?

ja

neen

Het afvalwater wordt geloosd in:
afvalwaterafvoer
een individuele voorbehandelingsinstallatie
Situatieschets:

zie ommezijde

Uw aanvraag dient één maand vóór aanvang der werken
aan Infrax bezorgd te worden.
Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden van het subsidiereglement
(te raadplegen op www.infrax.be of verkrijgbaar op het gemeentebestuur). Ik ga akkoord dat mijn persoonsgegevens en de
gegevens vermeld in dit aanvraagformulier worden overgemaakt aan de gemeente. Ze worden gebruikt voor de behandeling
van mijn dossier en kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en toekomstige budgetten.

Aldus naar waarheid ingevuld,

Te ....................................................................,
Handtekening en naam:

de ..............................................

Aanvraagformulier subsidie
voor een volledige scheiding van afval- en
hemelwater op privédomein
Raming van de kostprijs van de werken
Geef een inschatting van de vermoedelijke kostprijs der werken: ……………………….. EUR
(onder deze kosten vallen alle kosten direct gelinkt aan de afkoppelingswerken (installatiekosten
en aankoopkosten alsook de herstelkosten, met uitzondering van verfraaiingswerken)). Op de bestelbon
en/of facturen dienen deze kosten afzonderlijk vermeld te worden.

Schets van de uit te voeren afkoppelingswerken
Werd door een afkoppelingsadviseur een advies opgemaakt tot afkoppeling?
ja, door wie en op welke datum …………………..(+ evt. kopie van het advies)
ja, maar de geplande werken wijken af van het advies. Maak hieronder een
schets van de gewijzigde plannen
neen, maak hieronder een schets van de geplande werken
Principeschets van de afkoppelingswerken

