
Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel maandag - vrijdag:  9.00 - 12.00 uur 
03 340 00 00 maandag: 15.30 - 19.30 uur 
 woensdag: 13.00 - 15.30 uur 

Aanvraag premie gebruik van hemelwater  
Neem voor bijkomende info contact op met de dienst milieu:  

milieu@rijkevorsel.be - 03 340 00 20 
De aanvraag online invullen kan via www.rijkevorsel.be  

 
Persoonlijke gegevens 
Naam en voornaam:   ………………………………………………………………………………………………… 

Adres:     ………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon/gsm:    ………………………………………………………………………………………………… 

E-mailadres:    ………………………………………………………………………………………………… 

Rekeningnummer:   ………………………………………………………………………………………………… 

 

Ben je eigenaar of huurder van het gebouw waar de installatie geplaatst wordt? 

o eigenaar 

o huurder (indien de aanvrager niet de eigenaar is, moet de eigenaar mee voor akkoord 

ondertekenen.) 

 

Administratieve gegevens hemelwaterinstallatie 
Adres ligging regenwaterput: ………………………………………………………………………………………………… 

Datum plaatsing regenwaterput: ………………………………………………………………………………………………… 

Datum aflevering bouwvergunning: ………………………………………………………………………………………………… 

 

Technische gegevens hemelwaterinstallatie 
Is de volledige installatie aangesloten? 

o ja 

o nee 

Hoe groot is de aangesloten oppervlakte? (Motiveer ook.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Volume van de hemelwaterput (in liter): ………………………………………………………………………………………… 

 



Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel maandag - vrijdag:  9.00 - 12.00 uur 
03 340 00 00 maandag: 15.30 - 19.30 uur 
 woensdag: 13.00 - 15.30 uur 

Welke aansluitingen zijn aanwezig? 

o WC       aantal: ……………………………………………………………… 

o wasmachine     aantal: ……………………………………………………………… 

o buitenkraan     aantal: ……………………………………………………………… 

o andere: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

De overloop is aangesloten op een  

o infiltratievoorziening 

o oppervlaktewater of gracht 

o hemelwaterafvoerleiding 

o gemengd rioolstelsel 

Is er een systeem voor bijvulling met leidingwater geïnstalleerd?  ο ja  ο nee 

Hebben de regenwaterkranen het opschrift ‘geen drinkwater’?  ο ja  ο nee 

Werd er een pomp geïnstalleerd?  

o ja 

type: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

o nee 

 

Bijlagen 
Voeg volgende documenten bij deze aanvraag: 

 plan met het grondplan van woning en de situering van de hemelwaterput met 

aanduiding van de gebruikspunten. 

 een kopie van de facturen. 

Ondergetekende: 

 verklaart kennis genomen te hebben van het gemeentelijk reglement inzake de 

versterking van de biodiversiteit en duurzaam bouwen. 

 verklaart in eer en geweten dat het aanvraagformulier correct is ingevuld. 

 geeft toestemming aan de afgevaardigde van het college van burgemeester en 

schepenen om, na de plaatsing, ter plaatste controle uit te voeren alvorens over te gaan 

tot de uitbetaling van de subsidie. 

 

Datum: ……………………………………………………  Handtekening: ………………………………………………… 

 


