
  

 

 

 

Aanvraagformulier hemelwaterinstallatie  

1. Identificatiegegevens gemeentelijke controleur 

Naam: …………………………………………….. 

Functie: …………………………………………… 

Gemeente/stad: …………………………………. 

Handtekening (+ datum invullen formulier): 

……………………………………………………... 

  

2. Identificatiegegevens aanvrager 

Naam: …………………………………………….. 

Adres: …………………………………………….. 

 ............................................ ...…………………………………………... 

Adres installatie (indien verschillend van adres aanvrager): 

 ............................................ ...…………………………………………... 

 ............................................ ...…………………………………………... 

Telefoonnummer: ………………………………... 

Nummer financiële rekening : …...-…………………-……. 

  

3. Hoofdgebruik 

 Hemelwaterput 

 

 

 

3.1. Hemelwaterinstallatie  

Is de volledige dakoppervlakte aangesloten? ……………………………………… 
Zoniet, motivering: …………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 

Horizontale dakoppervlakte (in m2): ………………………………………………… 

 
Volume van de hemelwaterput (in m3): …………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

Aansluiting:  WC 

 Wasmachine 

 Buitenkraan 

 Andere: …………………………………… 

 

Overloop naar:  Infiltratievoorziening 

 Oppervlaktewater of gracht 

 Hemelwaterafvoerleiding 

 Gemengd rioolstelsel:  

 motivering:………………………………………… 
 ……………………………………………………… 
 ……………………………………………………… 

 

Te controleren: Is systeem voor bijvullen met leidingwater conform met de code van 
goede praktijk? …………………………………………………. 

Hebben regenwaterkranen het opschrift ‘geen drinkwater’? 
…………………………………………………………………………. 

 

3.2. Bedrag van de bewezen kosten: 
€………………………………………… 

  

4. Bedrag van de subsidie: 

a) de gemeentelijke premie bedraagt: € 250 

 

Het betreft de aanleg van een hemelwaterinstallatie geplaatst op …../...../…..…. 

 bij een bestaande woning (bouwvergunning vóór 7/9/1999):  
datum bouwvergunning ……………………. 

 bij een nieuwbouwwoning (bouwvergunning ná 7/9/1999):  
datum bouwvergunning ……………………. 

 bij een herbouwde woning: datum bouwvergunning ……………………. 

(schrappen wat niet past) 

 

 

(De gemeente Middelkerke verwerkt je persoonsgegevens met respect voor je privacy. We volgen hiervoor de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) en de Belgische privacywet. De 
gegevens die via dit formulier verzameld worden, dienen voor de aanleg en het beheer van je dossier m.b.t. een 
premieaanvraag. We maken je gegevens niet bekend aan derden, tenzij we je toestemming hebben of de wet ons verplicht. 
Op het adres DPO@middelkerke.be kun je steeds vragen welke gegevens wij over je verwerken, kun je ze laten verbeteren 
of wissen. Als je je toestemming hebt gegeven, dan heb je steeds het recht om je toestemming in te trekken. Ben je het niet 
eens met de manier waarop wij je gegevens verwerken, kun je je wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit 
(www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). Lees de privacy policy op www.Middelkerke.be voor meer informatie.) 

 

mailto:DPO@middelkerke.be
http://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/
http://www.middelkerke.be/

