Aanvraagformulier voor het bekomen van een gemeentelijke premie voor de aanleg van een
individuele zuiveringsinstallatie

Deel 1. Wanneer komt men in aanmerking voor een premie?
Een gemeentelijke premie voor de bouw van een particuliere waterzuivering wordt verleend mits
cumulatief voldaan wordt aan volgende voorwaarden:
- het betreft de zuivering van huishoudelijk afvalwater;
- het betreft een installatie bij een woning buiten de zuiveringszones A en B;
- het betreft een verdergaande zuivering dan enkel een septische put;
- de installatie dient gebouwd en geëxploiteerd te worden conform de code van goede praktijk; ofwel
wordt één van de individuele voorbehandelingsinstallaties beschreven in voormelde code geplaatst
ofwel een gelijkwaardige individuele voorbehandelingsinstallatie mits hiermee eenzelfde minimale
graad van zuivering behaald wordt;
- het hemelwater dient maximaal afgekoppeld te worden;
- de lozingsnormen vermeld in Titel II van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning
moeten worden nageleefd.

Inlichtingen te verstrekken door de particulier
1.

Administratieve gegevens
Naam aanvrager: .....................................................................................................................................................
Adres aanvrager:......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Adres installatie (indien verschillend van adres aanvrager): ...................................................................
......................................................................................................................................................................................
Nummer financiële rekening: .............................................................................................................................

2.

Betreft het de lozing van huishoudelijk afvalwater afkomstig van uitsluitend voor
bewoning dienende gebouwen?



3.

JA.
NEEN.

Ga verder naar vraag 3.
De installatie komt niet in aanmerking voor subsidie.

De lozing van het effluent van de installatie zal gebeuren:
in oppervlaktewater (naam waterloop: ................................................................................................... )
in een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater (= gracht)
 door infiltratie in de bodem
 op een andere manier ...................................................................................................................................
Ga verder naar 4.



4.

De voorziene installatie zal bestaan uit:



een septische put.
De installatie komt niet in aanmerking voor subsidie.
een verdergaande zuivering dan enkel een septische put.
Ga verder naar 5.

5.

Beschrijving zuiveringssysteem:
De te voorziene installatie is van het type: ...................................................................................................
Eventuele merknaam en leverancier (of zelfbouw) vermelden: .............................................................
Raming van de kostprijs van de installatie: ........................................................... EUR (inclusief BTW).
Datum aanleg installatie: .....................................................................................................................................
Ga verder naar 6.

6.

Wordt de installatie aangelegd bij een bestaande woongelegenheid?



JA.
NEEN.

Te ......................................................................................

Datum .................................................................................................
Handtekening aanvrager

Het aanvraagformulier mag u bezorgen aan de afdeling plannen en ontwikkelen, Grote Markt 1, 9100 SintNiklaas.
Binnen de 14 dagen na indienen van de aanvraag ontvangt de particulier een verklaring van volledigheid van
het aanvraagdossier.
Na volledigheidsverklaring van de aanvraag en na de bouw van de installatie maakt de particulier de originele
factuur (of een voor eensluidend verklaard afschrift ervan) over aan het stadsbestuur.
Op basis van een plaatsbezoek van een ambtenaar van het stadsbestuur wordt de bouw en de exploitatie van
de installatie getoetst aan de code van goede praktijk. De gemeente deelt het resultaat van het plaatsbezoek
mee aan de particulier binnen de 60 dagen na indienen van de originele factuur (of een voor eensluidend
verklaard afschrift ervan).

