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TOELAGE HEMELWATERINSTALLATIE EN/OF 

INFILTRATIEVOORZIENING 
 

 
 

 
Waarvoor dient dit formulier? 
 

Met dit formulier vraagt u een toelage aan voor een hemelwaterinstallatie bij een bestaande 
woning (bouwvergunning van voor 07/09/1999) of bij verbouwing van een bestaande woning.  
 
Wie vult dit formulier in? 
 
De eigenaar van de installatie. 

 

Identificatiegegevens aanvrager 

 

Voor- en achternaam:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Straat en huisnummer:……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode en gemeente:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon:………………………………………        GSM:……………………………………………………………………………………………….. 

Fax:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

IBAN:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Installatie 
 

 
O    hemelwaterinstallatie                                    O infiltratievoorziening 
 

 
Hemelwaterinstallatie (indien van toepassing) 

 
Horizontale dakoppervlakte in m²: ..................................................................................  

Is de volledige dakoppervlakte aangesloten?   O Ja       O Nee  

Zo niet, motivering?: .....................................................................................................  

Aangesloten horizontale dakoppervlakte in m²: ................................................................  

Volume hemelwaterput in m³: ........................................................................................  

 

Aansluiting:  

O   WC 

O   Wasmachine 

O   Buitenkraan 

O   Andere 
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Overloop is aangesloten op: 

O  Infiltratievoorziening           

O  Waterloop, gracht of ander oppervlaktewater       

O  Hemelwaterafvoerleiding          

O   Gemengd rioolstelsel                                                    

 
 
Infiltratievoorzieningen (indien van toepassing) 
 

 

Als overloop op de hemelwaterinstallatie? ........................................................................  

Zo niet, aangesloten dakoppervlakte in m²: .....................................................................  

Afgekoppelde verharde oppervlakte anders dan dak in m²: ................................................  

Gaat het om een verharde oppervlakte kleiner dan 200 m²?   O ja    O neen 

 
Type van infiltratie: O oppervlakte-infiltratie 

 O ondergrondse infiltratie 

 

Overloop naar: O waterloop, gracht of ander oppervlaktewater 

 O hemelwaterafvoerleiding 

 O gemengd rioolstelsel 

Dimensionering: 

Infiltratie-oppervlakte in m²: ..........................................................................................  

Buffervolume infiltratievoorziening in liter: .......................................................................   

 
Bedrag van de bewezen kosten 
 

 

De totale kostprijs van de installatie bedraagt: ………………………..  EUR (KOPIE FACTUUR VERPLICHT BIJ 

TE VOEGEN !) 
 

 
 

Datum plaatsing en type bouwproject 

 

Het betreft een hemelwaterinstallatie of infiltratievoorziening geplaatst op ……… / ……… / ……………… 
 
O bij een bestaand(e) woning/lokaal 
O bij een verbouwd(e) woning/lokaal* 

O de hemelwaterinstallatie is opgelegd in een vergunning (stedenbouwkundige vergunning,  
 milieuvergunning,…) 

 
* Volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten en 
infiltratievoorzieningen (5 juli 2013) wordt een bouwproject als verbouwing beschouwd als minstens 
60% van de buitenmuren wordt behouden. 

 

Ondertekening 

Handtekening van de aanvrager 

 

 

 

Datum : ……… / ……… / ……………… 
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Aan wie bezorgt u dit formulier? 
U kan het formulier op de volgende wijze bezorgen: 

- opsturen naar:  College van Burgemeester en Schepenen, Markt 1 te 9890 Gavere 
- faxen naar:  09 389 29 01 

- e-mailen naar:  info@gavere.be 
 
Wat gebeurt er verder met dit formulier? 

De aanvraag wordt onderzocht op volledigheid en ontvankelijkheid en gecontroleerd aan de hand 
van een plaatsbezoek. Het college van burgemeester en schepenen beslist vervolgens over de 
goedkeuring van de toelage. 
 
Bij wie kan ik terecht voor meer informatie? 
Voor hulp bij het invullen van dit formulier of informatie over de stand van zaken van de procedure 

kan u contact opnemen met afdeling grondgebiedszaken, dienst milieu, Markt 1 te 9890 Gavere 
@ milieu@gavere.be – T 09 389 29 60 – F 09 389 29 01 
 
Voor een eventueel bezoek kunt u een afspraak maken tijdens volgende openingsuren: 
maandag  8.45u – 11.45u en 17.00 – 19.00u 
dinsdag  8.45u – 11.45u 
woensdag  8.45u – 11.45u en 14.00 – 16.00u 

donderdag  8.45u – 11.45u 
vrijdag   8.45u – 11.45u 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In te vullen door het gemeentebestuur 

Naam:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum: ……… / ……… / ……………… 

 

Is hemelwater en leidingwatercircuit volledig van elkaar gescheiden?    O ja O neen  

Is systeem voor bijvullen met leidingwater conform met de code van goede praktijk? O ja O neen  

 


