Premieaanvraag voor het plaatsen van een
infiltratievoorziening
Depso-DOE/05/2011-06/03
ontvangstdatum:
(In te vullen door de verantwoordelijke afdeling)

Departement stedelijke ontwikkeling
Dienst duurzame ontwikkeling en energie
postadres: Grote Markt 21, 2800 Mechelen
bezoekadres: Befferstraat 25, 2800 Mechelen
tel. 015 29 75 45 – fax 015 29 75 49
e-mail: duurzame.ontwikkeling@mechelen.be
website: www.mechelen.be
openingsuren: elke werkdag
van 8 tot 11.45 u - van 13 tot 16.45 u

Waarvoor wordt de premie verleend?
Voor het plaatsen van een infiltratievoorziening ontvangt u een premie van 500,00 euro.
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.stadmechelen.be/eloket/rubriek_premies.php of bij de dienst duurzame ontwikkeling
en energie.
Wanneer en waar moet het formulier worden ingediend?
Dien de aanvraag in ten laatste 1 maand voor het plaatsen van de installatie bij het college
van burgemeester en schepenen, Grote Markt 21, 2800 Mechelen.

Persoonlijke gegevens
1

Vul uw persoonlijke gegevens in.
voornaam
naam
straat

nr/bus

postnummer

gemeente

telefoon
e-mail
2

Vul de gegevens in van de woning waar u de installatie plaatst.
Enkel in te vullen als het adres van de verschilt van het adres van de aanvrager.
straat

nr/bus

postnummer
3

Als aanvrager bent u?

 eigenaar
4

gemeente

 huurder

Vul het rekening- en rijksregisternummer van de rekeninghouder in.
rekeningnummer B E
BIC code
rijksregisternummer

-

-

Vul de gegevens van de rekeninghouder in.
Enkel in te vullen als de aanvrager niet dezelfde persoon is als de rekeninghouder.
naam
straat

nr/bus

postnummer

gemeente

Gegevens van de infiltratievoorziening
Kenmerken van de infiltratievoorziening
5

Kruis aan wat aangesloten wordt op de infiltratievoorziening.

 overloop van een hemelwaterput
 hemelwater van een dak
 hemelwater van een ander verhard oppervlakte
6

Wat is de aangesloten oppervlakte?
Sluit minstens 50 m² dakoppervlakte of verharding aan op de infiltratievoorziening.
m²

7

Geef een omschrijving van de infiltratievoorziening.
Voeg in bijlage een plan met de ligging van de infiltratievoorziening.

8

Kruis het type van infiltratie aan.

 oppervlakte infiltratie (infiltratiekom, wadi)
 ondergrondse infiltratie (infiltratiebuis, infiltratieput)
9

Is er een noodoverlaat voorzien?

 ja, naar:
 oppervlaktewater of gracht
 hemelwaterafvoerleiding
 gemengd rioleringstelsel
 nee
10 Wie plaatst de installatie?

 de aanvrager

 een firma

11 Wanneer wordt de installatie geplaatst?
dag

maand

jaar

12 Geef een gedetailleerde raming van de kostprijs voor het materiaal en plaatsing
van de installatie. (btw inbegrepen)
omschrijving

geraamde
kosten
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
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Totaal

euro

Dimensionering van de infiltratievoorziening
Raadpleeg de toelichtingsnota.
13 Bepaal het afvoerdebiet.
hoeveelheid

codeletter

afvoerende verhard oppervlakte (m²)

A

infiltratie-oppervlakte (m²)

B

bepaal de infiltratiecapaciteit

 infiltratietest (mm/h) (zie tabel 1, toelichtingsnota)

C

 grondsoort (mm/h) (zie tabel 2, toelichtingsnota)

C

afvoerdebiet (mm/h) =
(BxC)/A
14 Bepaal het te voorziene buffervolume.
Zie tabel 3 van de toelichtingsnota.
hoeveelheid

codeletter

 bij aanwezigheid noodoverlaat (terugkeerperiode, 1 jaar)

m³

D

 bij afwezigheid noodoverlaat (terugkeerperiode, 5 jaar)

m³

D

buffervolume (m³) =
(DxA)/100
15 Geef de afmetingen van de infiltratievoorziening.
lengte

m

breedte

m

m

diepte

m

diepte

m

Of
diameter

Bij te voegen bewijsstukken
16 Kruis aan of het bewijsstuk is toegevoegd.

 plan met ligging van de infiltratievoorziening (zie vraag 7)
De ondertekening
Als de aanvrager geen eigenaar is ondertekent ook de eigenaar het aanvraagformulier.
handtekening
aanvrager

handtekening
eigenaar

Nuttige informatie
Waar vindt u meer informatie over infiltratievoorzieningen?
De Waterwegwijzer voor Architecten kan u gratis bestellen bij de Vlaamse Milieumaatschappij tel. 0800 90 004 of op www.waterloketvlaanderen.be.
Wat gebeurt er verder met dit formulier.
De dienst duurzame ontwikkeling en energie kijkt het formulier na en brengt u per brief op
de hoogte van het resultaat. Bij goedkeuring wordt het formulier “Controlevraag na het
plaatsen van een infiltratievoorziening” toegevoegd.
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