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Aanvraagformulier
hemelwaterput

PROCEDURE VAN DE AANVRAAG
Plaats je bij een bestaande particuliere woning een hemelwaterput met pompinstallatie om het hemelwater te hergebruiken, dan kan je hiervoor een
premie krijgen, op voorwaarde dat je gemeente voor riolering is aangesloten bij Fluvius en de plaatsing van een hemelwaterput niet verplicht werd of
opgelegd wordt door de gewestelijke stedenbouwkundige verordening.
Om de premie te ontvangen, stuur je het aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend terug naar Fluvius, Gouverneur Verwilghensingel 32,
3500 Hasselt, samen met de gevraagde documenten. Voeg eventueel ook je offertes of bijkomende documentatie toe.
De definitieve toekenning en uitbetaling van de premie gebeurt op basis van het ons bezorgde aanvraagformulier en de nodige bewijsstukken.
Wil je zeker weten of je in aanmerking komt voor de premie alvorens je de werken aanvangt, neem dan eerst even contact op met Fluvius op het
nummer 078 35 35 34.

AAN WIE BEZORG JE DIT FORMULIER?
Je kunt dit formulier met de bijbehorende bewijsstukken met de post opsturen naar Fluvius op het onderstaande
retouradres. Je kunt je aanvraag ook online indienen via de webtoepassing die je vindt op www.fluvius.be.
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Retouradres:

Fluvius - t.a.v. RWG-dienst,
Gouverneur Verwilghensingel 32,
3500 Hasselt

ALGEMENE VOORWAARDEN

TECHNISCHE VOORWAARDEN

• Dit premiereglement is geldig vanaf 1 januari 2019.

• Om in aanmerking te komen voor de premie dient de installatie een
permanent karakter te hebben.

• Nieuwbouwwoningen waarvoor een bouwvergunning werd afgeleverd
na 7 september 1999 komen niet in aanmerking voor deze premie.

• Het volume van de put bedraagt minimum 50 l/m² totaal horizontaal
dakoppervlak, afgerond naar het hogere duizendtal en met een mini
mum van 3000 l. Minstens 50% van de totale horizontale dakopper
vlakte dient te worden aangesloten op de put.

• De aanvrager geeft door ondertekening van het aanvraagformulier
aan Fluvius de toestemming om in elke fase van het project zich ter
plaatse te komen vergewissen van de betreffende situatie en indien
nodig contact op te nemen met de firma en/of installateur die de voor
zieningen levert en/of plaatst.

• Het hergebruik van het in de hemelwaterput opgevangen water is ver
plicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met een mini
male aansluiting van (1) één toilet of wasmachine. Een pompinstallatie
is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed
kunnen worden. Alle verbruikspunten waar hemelwater toegevoerd
wordt, moeten voorzien worden van een sticker of aanduiding met de
vermelding: “Géén drinkwater”.

• Zowel bij toekenning als onthouding van de premie zal de aanvrager
hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
• Fluvius heeft het recht om te allen tijde en zonder voorafgaandelijke
verwittiging een einde te stellen en/of wijzigingen aan te brengen aan
deze vorm van premie, bijvoorbeeld bij uitputting van de voorziene
budgetten.

• Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drink
waternet en het leidingennet aangesloten op de hemelwaterput. Hier
toe dient de hemelwaterput met drinkwater bijgevuld te worden door
middel van een bijvulsysteem met onderbreking overeenkomstig de
code van goede praktijk, ofwel dient een afzonderlijk leidingencircuit
voorzien te worden voor hemelwater en drinkwater.

• Fluvius heeft het recht om de premie terug te vorderen indien blijkt dat
de installatie niet gebeurd is in overeenstemming met de bepalingen
van het premiereglement.
• Het toewijzen van een premie houdt niet in dat Fluvius verantwoorde
lijkheid opneemt voor toestellen, materialen, werkmethodes,
resultaten …

BEPALING PREMIE

• De premie geldt enkel voor nieuwe materialen en toestellen.

• De premie bedraagt 250 euro wanneer minstens 50% van de totale
horizontale dakoppervlakte wordt aangesloten op de hemelwaterput.

• Deze premie kan gecumuleerd worden met de overige RWG-premies.

• De premie kan nooit de helft van de bewezen kosten overschrijden.

• Gemaakte onkosten mogen slechts éénmaal worden ingebracht.

DEFINITIES

ADMINISTRATIEVE VOORWAARDEN

• RWG: Rationeel WaterGebruik.

• De aanvraag tot het bekomen van een premie moet schriftelijk
gebeuren met het aanvraagformulier per post of per mail
(rwg@fluvius.be) of met het online formulier. De premie
kan slechts éénmaal per woning worden toegekend.

• Totale horizontale dakoppervlakte: de oppervlakte van de projectie van
de buitenafmetingen van het dak op een horizontaal vlak.
• Hemelwater: verzamelnaam voor regen, met inbegrip van dooiwater
van sneeuw en hagel.

• Na uitvoering van de werken dient een kopie van de factuur met plaat
singsadres van de hemelwaterput met pompinstallatie, met duidelijke
opgave van de inhoud van de hemelwaterput en het type pomp, aan de
RWG-dienst van Fluvius gestuurd te worden.

• Hemelwaterput/hemelwatertank: reservoir voor het opvangen en
stockeren van hemelwater.

• Bij een verzamelfactuur moet men duidelijk kunnen afleiden welke
bedragen op welke installaties betrekking hebben.

• Particulier gebouw: het betreft gebouwen waar 1 of meer personen
gedomicilieerd zijn of mogen worden.

• De premie is enkel geldig voor facturen vanaf 01/01/2019.

• Bestaande woning: als bestaand gebouw wordt beschouwd een ge
bouw waarvan de eerste bouwvergunning dateert van vóór 07/09/1999.

• De aanvraagformulieren dienen ons te bereiken uiterlijk
12 maanden na factuurdatum en kunnen tot 6 maanden
na de aanvraag worden uitbetaald.
• Nodige documenten te versturen aan Fluvius om in aanmerking te
komen voor een premie:
• kopie van de volledige laatste bouwvergunning
• grondplan van de woning met afmetingen, de situering van de
toekomstige hemelwaterput en aftappunten, en het verloop van
alle afvoerbuizen van hemelwater en afvalwater
• kopie van de gedetailleerde facturen van de volledige installatie
van de put met vermelding van het plaatsingsadres
• het volledig ingevuld aanvraagformulier ondertekend door de
aanvrager
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Retouradres:

Fluvius - t.a.v. RWG-dienst,
Gouverneur Verwilghensingel 32,
3500 Hasselt
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6m
horizontale dakoppervlakte = (18 x 6) + (12 x 6) = 180 m2
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Retouradres:

Fluvius - t.a.v. RWG-dienst,
Gouverneur Verwilghensingel 32,
3500 Hasselt

Naam eigenaar
Correspondentieadres
Postcode

Nr.
Gemeente

E-mail
Telefoon
Uitvoeringsadres
De premie mag gestort worden op mijn bankrekeningnummer: (Zonder uw bankrekeningnummer kan Fluvius de premie niet uitbetalen)
IBAN
B E

Gegevens van de woning
Bouwjaar woning
EAN-code van de elektriciteitsaansluiting
5 4

1 4 4

Omschrijving van de hemelwaterput met pompinstallatie
Volume van de hemelwaterput:		

liter

Totaal horizontaal dakoppervlak:

m²

Gebruik van regenwater voor:		

toilet 		

/

Datum ingebruikname hemelwaterput

m²

buitenkraan

		
wasmachine

Datum plaatsing hemelwaterput

Dakoppervlak aangesloten op put:

andere ..........................................................................................................

/
/

/

Ondertekening door de aanvrager
Wist je dat je in veel gevallen ook recht hebt op een bijkomende premie van je gemeente of je provincie?
Ik wil die extra premie automatisch aanvragen. Ik geef Fluvius de toestemming om de gegevens die ik hier heb ingevuld te bezorgen aan mijn
gemeente of provincie.
Ik wil niet dat Fluvius deze gegevens doorgeeft en ontvang geen bijkomende premie indien van toepassing.
Fluvius zal je persoonsgegevens enkel bezorgen aan de gemeente of provincie indien deze in een bijkomende premie voorzien.
Meer informatie over hoe Fluvius jouw persoonsgegevens zal verwerken kan je in onze Privacyverklaring vinden op www.fluvius.be/privacyverklaring.

datum

-

dag

maand

jaar

Handtekening

Aanvraagformulier hemelwaterput

4

Retouradres:

Fluvius - t.a.v. RWG-dienst,
Gouverneur Verwilghensingel 32,
3500 Hasselt

9024111 - 1/01/2019 - v.u. : Isabel Van Cutsem, Communicatie Fluvius - Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle

Persoonlijke gegevens

