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AANVRAAGFORMULIER 
GEMEENTELIJKE SUBSIDIE  
 

 VOLLEDIGE AFKOPPELING HEMELWATER 
 HEMELWATERINSTALLATIE 
 GROENDAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente Tervuren, dienst gemeentelijk patrimonium 
Markt 7A bus 2, 3080 Tervuren 
Tel. 02/766 52 85; E-mail: gemeentelijk.patrimonium@tervuren.be - www.tervuren.be 
 

Dossiernummer 
 

 

 

 

Datum van afgifte 

 

Ondergetekende heeft kennis genomen van het gemeentelijk subsidiereglement 
“afkoppeling van hemelwater met of zonder hergebruik en groendaken”. 
 

AANVRAGER: 

 
Naam:  _____________________________________________________________   
 
Adres:   _____________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________  
 
Rekeningnummer:   ___________________________________________________  
 
E-mail:  _____________________________________________________________  
 
Tel. Thuis:  __________________________________________________________  
 
Tel. Kantoor:  ________________________________________________________  
 
GSM:  _____________________________________________________________________  
 

 INSTALLATIE VAN EEN HEMELWATERPUT (invullen indien van toepassing) 

 
Is de volledige dakoppervlakte aangesloten?  ja    neen 
Indien neen, motivering: 
 ___________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________  

mailto:gemeentelijk.patrimonium@tervuren.be
http://www.tervuren.be/
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Horizontale dakoppervlakte (m²):  _________________________________________  
 
Volume van de hemelwaterput (liter):  _____________________________________  
 
Aansluiting:  toilet      wasmachine      kranen    andere 
 
Overloop naar:  infiltratievoorziening               oppervlaktewater of gracht 
                          hemelwaterafvoerleiding        gemengd rioleringsstelsel 
 
Indien aansluiting op gemengd rioolstelsel - motivering: 
 ___________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________  
 
Is systeem voor bijvullen met leidingwater conform de code van goede praktijk ? 
 
 ___________________________________________________________________  
 
Hebben hemelwaterkranen het opschrift “geen drinkwater” ? 
 

 
Bij te voegen documenten: 
 
 situeringsplan van de woning / het gebouw 
 een plan op schaal waarop het gebouw en de installatie met aanduiding van 

leidingen en aftappunten schematisch voorgesteld wordt 
 een kopie van het keuringsattest waaruit de conformiteit blijkt  
 een kopie van de factuur van de aankoop van de installatie en/of uitgevoerde 

werken 
 een technische beschrijving van de hemelwaterinstallatie 
 
 

 AFKOPPELING VAN HEMELWATER 

 
Aangesloten dakoppervlak (m²):  _________________________________________  
Afgekoppelde verharde oppervlakte anders dan dak (m²): ______________________  
 
Overloop naar:  oppervlaktewater of gracht       hemelwaterafvoerleiding 
                          gemengd rioolstelsel (motivering) 
 
Bij te voegen documenten: 
 
 een plan op schaal waarop het gebouw en de afkoppeling met aanduiding van 

leidingen en lozing schematisch voorgesteld wordt 
 een kopie van de factuur indien de werken werden uitgevoerd door een aannemer, 

een kopie van de factuur (facturen) of rekeningen van het aangekochte materiaal 
indien de werken door de aanvrager zelf werden uitgevoerd 

 een kopie van het keuringsattest waaruit de conformiteit blijkt 
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 AANLEG VAN EEN GROENDAK (invullen indien van toepassing) 

 
Oppervlakte van het groendak waarvoor de subsidie wordt aangevraagd (m²): ______  
 
Plaatsing bij een bestaand gebouw of nieuwbouw ? __________________________  
 
Te realiseren toestand (aantal m² groendak, technische informatie over 
groendaksysteem als bijlage toe te voegen) 
 ___________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________  
 
Bij te voegen documenten: 
 
 het situeringsplan van het gebouw 
 een technische beschrijving het groendak 
 een plan op schaal waarop het gebouw en de afkoppeling met aanduiding met 

aanduiding van het groendak 
 een kopie van de factuur indien de aanleg van het groendak werd uitgevoerd door 

een aannemer, een kopie van de factuur (facturen) of rekeningen van het 
aangekochte materiaal indien de aanleg van het groendak door de aanvrager zelf 
werden uitgevoerd 

 

 
Vak bestemd voor de administratie 
 

1. Identificatiegegevens gemeentelijke controleur 
 
Naam:  
 
Functie: 
 
Gemeente: 
 
2. Bedrag van de bewezen kosten: 
 
3. Bedrag van de gemeentelijke subsidie: 
 
4. Het betreft de aanleg van een hemelwaterinstallatie, afkoppeling of groendak 
geplaatst op ………./…………./………..bij een bestaande/herbouwde/nieuwbouw 
woning (schrappen wat niet past) 
 
Handtekening van de gemeentelijke controleur 
 
 
 

 


