Aanvraag premie voor een infiltratievoorziening
Met dit formulier vraagt u een premie aan voor de aanleg van een infiltratievoorziening bij een particuliere woning of woongebouw.

Gegevens van de aanvrager
Voornaam

Naam

Straat

Huisnummer

Postcode

District

Telefoon/gsm (overdag bereikbaar)

E‐mail

Rekeningnummer (IBAN)

Rijksregisternummer

BE
Adres installatie (enkel in te vullen indien het adres verschillend is met hogergenoemde)

Gegevens over de woning of het woongebouw
Dateert de wooning of het woongebouw van voor 1962?
ja

nee

Heeft de woning of het woongebouw een stedenbouwkundige vergunning?
ja

nee

Gegevens over de infiltratievoorziening
Datum van aanleg
dag

maand

jaar

Totale kostprijs van de installatie (incl. BTW)

euro

Is uw infiltratievoorziening aangesloten als overloop op de regenwaterput?
ja
nee
aangesloten dakoppervlakte
afgekoppelde verharde oppervlakte anders dan dak
m²
Type van infiltratievoorziening
oppervlakte

m²

ondergrondse

Overloop naar
De aansluiting op de straatriool gebeurt door Rio‐Link: 03 475 20 94

oppervlaktewater of gracht
gemengd rioolstelsel
regenwaterafvoerleiding (gescheiden rioolstelsel)

Bus

Dimensionering
De code van de goede praktijk bevat een voorbeeld

infiltratiesnelheid Kv
infiltratiecapaciteit
infiltratieoppervlakte
afvoerdebiet
buffervolume

cm/h
l/h m²
m²
l/h/100m²
liter

Voldoet de dimensionering aan T (terugkeerperiode) = 1 jaar?
Ja
nee
De aanleg gebeurde door
de aanvrager

de leverancier

Bijlagen
Verzend alle bijlagen samen met dit formulier. Kruis de bijlagen aan die u bijvoegt bij uw aanvraag.

Verplicht bij te voegen:
een plan van de infiltratievoorziening met vermelding van de afmetingen.
een kopie van de facturen of betalingsbewijzen.

Verklaring en ondertekening
Met deze ondertekening verklaart u:

kennis genomen te hebben van het stedelijk premiereglement voor de aanleg en het gebruik van
hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen;

kennis genomen te hebben dat de aansluiting op de straatriool gebeurt door Rio‐Link, tel. 03 475 20 94;

de plaatsing van de hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening uit te voeren conform de code van goede
praktijk, die u bij de aanvraag hebt ontvangen;

de installatie goed te onderhouden en een normale werking van de installatie te verzekeren gedurende tenminste 10
jaar;

dat een stadsafgevaardigde toegang heeft om ter plaatse de naleving van de bepalingen van dit reglement te
controleren;

dat de verstrekte inlichtingen correct en volledig zijn.
datum

handtekening aanvrager

Indien er meerdere eigenaars zijn, kan de aanvraag ingediend worden door één eigenaar, indien de anderen zich schriftelijk akkoord
verklaren door medeondertekenen van het aanvraagformulier.

Voornaam

Naam

Straat

Huisnummer

Postcode

District

Bus

Indien van toepassing

datum

handtekening mede‐eigenaar(s)

Hoe verder met dit formulier?



Voor meer informatie, het bezorgen van het ingevulde formulier en de bijlagen kunt u terecht bij EcoHuis Antwerpen,
Turnhoutsebaan 139, 2140 Borgerhout, tel. 03 217 08 11, ecohuis@antwerpen.be.
Na ontvangst van uw aanvraag zal u meegedeeld worden of uw aanvraag volledig is.

