Controlevraag na het plaatsen van
een hemelwaterinstallatie
Depso-DO/ 07/ 2008-09/ 01
ontvangstdatum:
(In te vullen door de verantwoordelijke afdeling)

Departement stedelijke ontwikkeling
Dienst duurzame ontwikkeling
postadres: Grote Markt 21, 2800 Mechelen
bezoekadres: Befferstraat 25, 2800 Mechelen
tel. 015 29 24 16 – fax 015 29 75 49
e-mail: klimaatneutraal@mechelen.be
website: www.mechelenklimaatneutraal.be
openingsuren: elke werkdag
van 8 tot 11.45 u - van 13 tot 16.45 u

Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier bevestigt u aan het stadsbestuur dat een hemelwaterinstallatie werd geplaatst en vraagt u een controle aan tot het bekomen van de premie.
Welke regelgeving is van toepassing op dit formulier?
Het reglement “houdende het verlenen van een premie voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen” is van toepassing. Dit reglement is beschikbaar op de website
www.mechelen.be/premies of bij de dienst duurzame ontwikkeling.
Wanneer en waar moet het formulier worden ingediend?
Dien de controleaanvraag in, ten laatste 2 maanden na het voltooien van de hemelwaterinstallatie, bij het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 21, 2800 Mechelen.

Persoonlijke gegevens
1

Vul uw persoonlijke gegevens in.
voornaam
naam

Gegevens over de plaatsing van de hemelwaterinstallatie
2

Wanneer werd de hemelwaterinstallatie geplaatst?
dag

3

maand

jaar

Vul de kostprijs in van de hemelwaterinstallatie, inclusief btw en plaatsing.
euro

4

Kruis aan welke verplichte bewijsstukken zijn toegevoegd.

 Kopie van de facturen
 Gelijkvormigheidsattest van Pidpa (goedkeuring drinkwaterleidingstelsel)
5

Vul uw eventuele opmerkingen in.

De ondertekening door de aanvrager
dag

maand

handtekening

jaar

Nuttige informatie
Wat gebeurt er verder met dit formulier?
Na een gunstige beoordeling door de dienst duurzame ontwikkeling zal overgegaan worden
tot uitbetaling van de premie door de dienst boekhouding.

Controle hemelwaterinstallatie
In te vullen door de dienst duurzame ontwikkeling.
6

Wanneer werd de controle uitgevoerd?
dag

maand

jaar

7

Vul eventuele opmerkingen in.

8

Werd de hemelwaterinstallatie geplaatst conform de code van goede praktijk en in
overeenstemming met de bestaande wetten, reglementen, verordeningen en
gebruiken?

 ja

 nee

De ondertekening
dag

maand

jaar

handtekening
verantwoordelijke
duurzame ontwikkeling
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