Subsidie voor de plaatsing van
hemelwateropvang, infiltratievoorziening en
buffervoorziening bij renovatie van bestaande
woningen– Aanvraagformulier

Het gemeentebestuur van Kortenberg wil de opvang en hergebruik van hemelwater stimuleren bij
bestaande woningen waarbij de plaatsing van een hemelwaterput, infiltratie- of buffervoorziening niet
is opgelegd door de stedenbouwkundige vergunning.
Gegevens van de aanvrager
Naam en voornaam: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Rekeningnummer (IBAN): BE ………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefoon- of GSM nummer: ………………………………………………………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres waar de werken worden uitgevoerd: ………………………………………………………………………………………….
Het betreft een bestaande woning of gebouw / verbouwing *
Gegevens hemelwaterinstallatie
Is de volledige dakoppervlakte aangesloten? JA / NEEN *
Indien neen, gelieve te motiveren: ……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Horizontale dakoppervlakte aangesloten (in m²) : ………………………………………………………………………………..
Horizontale dakoppervlakte totaal (in m²) : …………………………………………………………………………………………..
Volume van de hemelwaterput (in m3) : ……………………………………………………………………………………………….
Op de hemelwaterinstallatie worden volgende toestellen aangesloten:
☐ WC (aantal: …………………………………..)
☐ wasmachine
☐ buitenkraan (aantal: ……………………..)
☐ andere: ………………………………………….
De overloop van de hemelwaterput loopt naar:
☐ een infiltratievoorziening
☐ oppervlaktewater of gracht
☐ hemelwaterafvoerleiding
De gemeente Kortenberg verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke
zorg. Meer informatie kunt u terugvinden in de privacyverklaring.

☐ gemengd rioolstelsel
Motivering voor deze overloop: ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Te controleren door gemeentelijke adviseur:
Is het systeem voor bijvullen met leidingwater conform met de code van goede praktijk aangesloten?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Hebben regenwaterkranen het opschrift ‘geen drinkwater’ ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Aanvraag subsidie en bewijsstukken
Ik wens een subsidie van 250 euro aan te vragen voor de installatie van:
☐ een regenwaterput
☐ een infiltratievoorziening
☐ een buffervoorziening
☐ Ik heb het reglement van het gemeentebestuur Kortenberg ‘Subsidie voor de plaatsing van
hemelwateropvang, infiltratievoorziening en buffervoorziening bij renovatie van bestaande woningen‘
gelezen en aanvaard de voorwaarden die werden opgenomen in het reglement.
Hiervoor heb ik de volgende verplichte bijlagen toegevoegd aan het aanvraagformulier:
☐ een kopie van de aankoopfactuur
☐ Ik verklaar naar eer en geweten dat alle gegevens in dit aanvraagformulier correct en volledig zijn
ingevuld.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor akkoord,

De aanvrager
Plaats: ………………………………………………………………. Datum: ………………………………………………………………….

Misschien komt u in aanmerking voor andere klimaatsubsidies?
De gemeente geeft subsidie voor een aantal andere maatregelen die het klimaat ten goede komen.
Heeft u nog andere aanpassingen uitgevoerd of plannen hiertoe die mogelijk in aanmerking komen?
Check onderstaande lijst en mis geen enkele subsidie:
-

Energieaudit
Duurzaam bouwadvies
Aanleg groendak

De gemeente Kortenberg verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke
zorg. Meer informatie kunt u terugvinden in de privacyverklaring.

-

Dak- en muurisolatie
Aankoop of huur herbruikbare luiers
FSC/PEFC-hout
Uitvoering thermografisch onderzoek

Een overzicht en alle informatie vindt u op de gemeentelijke website:
www.kortenberg.be/milieusubsidies.

De gemeente Kortenberg verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke
zorg. Meer informatie kunt u terugvinden in de privacyverklaring.

