Kader voorbehouden voor de
S.P.G.E.

Aanvraag voor een premie
voor een individueel
zuiveringssysteem

Nr. startindicator: ….......….
Startdatum: ......................….
Dossiernr.: ……………. / ………….…

Voordat u dit kader invult, dient u het net zoveel keer te kopiëren als er gebouwen zijn die op
individueel zuiveringssysteem zullen worden aangesloten.
Dit formulier omvat 2 luiken, het eerste luik heeft betrekking op de schatting van het bedrag van de
premie en het tweede luik heeft betrekking op de bepaling van de premie.
Beide luiken kunnen tegelijkertijd worden ingevuld indien de aanvrager over alle nodige informatie
beschikt voor de bepaling van het bedrag van de premie.
Indien dit niet het geval is, kunnen de 2 luiken apart worden verstuurd.

Luik 1: Schatting van het bedrag van de premie bij de installatie of renovatie van een
individueel zuiveringssysteem (IZS)

Luik 1 - KADER 1: Informatie over de aanvrager

Identiteit (naam en voornaam)

………………………………..
(naam)
(voornaam)

…………………………..

Adres
straatnaam, huisnummer en bus
postcode, plaats
/


………………………………………………............
……………
(straat)
(huisnummer en bus)
……………
……………….……………
(postcode)
(plaats)

…./………………………..
………………………………..@…………………………..
(e-mail)

Financiële referentie
(verplicht om de premie te storten)
Rekeningnummer
Identiteit van de rekeninghouder

IBAN: BE…………………………………………………….
BIC: ……………………………………… …………
……………………………………………………..
(kaarthouder)

Indien de aanvrager een “rechtspersoon”
is:
Rechtsvorm (vzw, bvba, nv,...)
Bedrijfsnaam
Btw-nummer

…………………………………………………
…………………………………………………
……………………………………………......

Opmerkingen en waarnemingen in kader 1: AANVRAGER
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Luik 1– KADER 2: Informatie over de woning
GEBOUW
Kadastrale omschrijving
Adres
straatnaam, huisnummer en bus
postcode, plaats

Afdeling: …….

Sectie: ………

Nr.: ………….

………………………………………………............
……………
(straat)
(huisnummer en bus)
……………
……………….……………
(postcode)
(plaats)

Residentiële status
voornaamste

secundaire

Bouwjaar
voor 01/01/1994

Voornaamste functie(s) van de woning
(zie tabel 1 op de volgende pagina)

na 01/01/1994
datum van de stedenbouwkundige vergunning:
…………………………
Cijfers(s) code(s) .…./…../…../…..

Kon het gebouw waar het ISZ werd
geïnstalleerd in de afgelopen 15 jaar
genieten van een premie voor de installatie
of renovatie?
Ja
BEWONER(S) (EXPLOITANT VAN HET IZS)
Verantwoordelijke bewoner

………………………………..
(naam)
(voornaam)

Nee
…………………………..

Statuut van de bewoner
eigenaar
Aantal bewoners
…………………………… personen
Datum waarop de huidige bewoners de
woning hebben betrokken

……………………………………………

huurder

NIEUW IZS

Ja

Nee

Redenen voor de installatie van het
nieuwe systeem

van het initiatief

opgelegd

Bij oplegging:
nieuwbouw
verbouwing van een bestaande woning
regionaal opgelegd (ministerieel besluit)
gemeentelijk opgelegd (lokale zwarte plek)

Bij renovatie van een bestaand systeem
..................................
Datum initiële inbedrijfstelling van het IZS
Omschrijving van de renovatiewerken

Watervoorziening

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

openbare distributeur
distributeur

private

………………………………………………………..
(Bedrijfsnaam)
………………………………………………………..
(nummer van de meter)

Opmerkingen en waarnemingen in kader 2: WONING
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TABEL 1
Code
1
2
3
4
5
6

Gebouw of complex
EENGEZINSWONING
APPARTEMENT, STUDIO
VAKANTIEHUISJE
HOTEL
RUSTHUIS
RESIDENTIËLE CAMPING, PRIVEDOMEIN

Code
7
8
9
10
11
12

Gebouw of complex
CAMPING DOORREIS
SCHOOL DAGCENTRUM
SCHOOL INTERNAAT
BUREAU, DIENSTENSECTOR
HORECA
OVERIGE

Luik 1 - KADER 3: Aanvullende informatie

IZS inbedrijfstelling

Ja

Indien ja, datum inbedrijfstelling

Nee

…………………………………

Onderhoudscontract
(Indien ja, voeg een kopie van het contract
toe)

Ja

Nee

Indien ja, naam van de dienstverlener voor het
onderhoud: ……………………..

Opmerkingen en waarnemingen in kader 3:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Opmerkingen:
De aanvraag om het bedrag van de premie (cfr. luik 2) te bepalen, zal als volgt worden verstuurd:
• bij voorkeur na de uitvoering van de werken indien de installateur niet is erkend
• voor de uitvoering van de werken indien de installateur is erkend

Hierbij geef ik de erkende functionarissen en technici de toestemming om de authenticiteit van mijn
verklaring, de werking van het systeem en de kwaliteit van de afvoer aan de uitgang van mijn
individueel zuiveringssysteem ter plekke te controleren.
Dit dossier bevat …………..bijlage(n), zijnde
Verplicht document:
geraamde offerte met betrekking tot de plaatsing van het individueel zuiveringssysteem
Facultatieve documenten:
facturen met betrekking tot de installatie van het individueel zuiveringssysteem
kopie van het onderhoudscontract
overige: …………………………………………………..(te bepalen)

Opgesteld te ……………………………………., op ……………………………..
Handtekening van de aanvrager

Kader voorbehouden voor de
S.P.G.E.
Nr. startindicator: ….......….
Startdatum: ......................….

Aanvraag voor de premie bij de
installatie van een individueel
zuiveringssysteem

Dossiernr.: ……………. / ………….…

Luik 2: Bepaling van het bedrag van de premie bij de installatie of renovatie van een individueel
zuiveringssysteem (IZS)

Met het oog op de bepaling van het bedrag van de premie, moet luik 1 worden ingevuld en de
volgende informatie moet worden verstrekt.

Luik 2 - KADER 1: Informatie over het IZS
Datum van de aanvraag

……………………………………………..

Informatie over het IZS
IZS inbedrijfstelling

Ja

Indien JA: datum inbedrijfstelling

…………………………………………………..

Erkenningsnr.

…………………………………………………

Merk en model van het IZS

…………………………………..

Type IZS
Maximale capaciteit van het IZS

Uitvoering van een test op waterdichtheid
(Indien ja, voeg het verslag van de test toe)
Afvoeringsmethode van het behandelde
water

extensief
E
c
…………………………… EH
o
l
o
g
Ja
E
i
c
s
o
Elc spreidingsafvoer
coh
oge
lis
osi
gct
ihu
sea
cst
hi

Nee

intensief

Nee
E
c
o
overige
lE
oc
go
il
so
cg
hi
es
sc
h

Opmerkingen en waarnemingen in kader 1:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Luik 2 - KADER 2: Informatie over de installateur
Gegevens van de installateur van het IZS
Naam

…………………………………………..

Adres (straat)

…………………………………………….

Postcode – Plaats

……………………………………………..

Bedrag van de werken
€ …………………………………….
bedrag in EUR excl. btw

Opmerkingen en waarnemingen in kader 2:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Opmerkingen:
De aanvraag voor de uitkering van de premie wordt ingediend:
• ofwel bij de oplevering van de werken door de erkende installateur,
• ofwel na de inbedrijfstelling van het individueel zuiveringssysteem, binnen de zes maanden na toekenning
van het controleattest van de installatie of het werkingsattest

Hierbij geef ik de erkende functionarissen en technici de toestemming om de authenticiteit van mijn
verklaring, de werking van het systeem en de kwaliteit van de afvoer aan de uitgang van mijn
individueel zuiveringssysteem ter plekke te controleren.
Dit dossier bevat …………..bijlage(n), zijnde
Verplichte documenten:
kopie van de aangifte van het individueel zuiveringssysteem
Indien de installateur is erkend
volledige en definitieve offerte voor de plaatsing van het individueel zuiveringssysteem
Indien de installateur niet is erkend
kopie van de facturen met betrekking tot de installatie van het individueel zuiveringssysteem

Facultatieve documenten:
kopie van het onderhoudscontract
kopie van het verslag van de installatie
kopie van het controleattest
overige: …………………………………………………..(te bepalen)

Opgesteld te ……………………………………., op ……………………………..
Handtekening van de aanvrager

