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Verklaring op eer met het oog op het bekomen van subsidieringinzake 

hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen voor woningen en lokalen van 

verenigingen 

 

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 17 februari 2017 houdende de goedkeuring van het 

reglement betreffende de subsidiering voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen 

voor woningen en lokalen van verenigingen; 

Overwegende dat de gemeente streeft naar een milieu- en energiebeleid dat gebaseerd op de 

algemene beginselen van duurzame ontwikkeling; 

 

 

 

Gegevens van de aanvrager 

 

Naam ………………………………………………………………………………………. 

 

Voornaam ………………………………………………………………………………………. 

 

Adres ………………………………………………………………………………………. 

 

Telefoonnummer/ GSM-nummer 

………………………………………………………………………………………. 

 

Rekeningnummer 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

Gegevens van het betreffende gebouw 

 

Adres van betreffende woning: 

0 idem als adres aanvrager 

0 ander adres:  

Datum bouwvergunning: ………………………… 

 

Is de aanvrager eigenaar of huurder van het gebouw? 



0 eigenaar 

0 huurder (de huurder dient dit formulier ter goedkeuring te laten ondertekenen door de 

eigenaar) 

 

 

 

Gegevens van de hemelwaterinstallatie 

 

Horizontale dakoppervlakte (in m²):………………………………..…………………... 

Is de volledige dakoppervlakte aangesloten? JA/NEE 

Zoniet, 

motivering:………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Aangesloten dakoppervlakte (in m²) …………………………………………………... 

 

Volume van de hemelwaterput (in m³):………………………………………………… 

 

Aansluiting:  O WC 

   O wasmachine 

   O kraan 

   O andere: ………………………………………………………… 

 

Overloop naar: O infiltratievoorziening 

   O oppervlaktewater of gracht 

   O hemelwaterafvoerleiding 

   O gemengd rioolstelsel 

 

Is het systeem voor bijvullen met leidingwater voorzien zonder contact met het regenwater:

 JA/NEE 

Hebben de regenwaterkranen het opschrift “geen drinkwater”: JA/NEE 

 

 

                                    

 

 

 

Gegevens van de infiltratievoorziening 

 

Als overloop op de hemelwaterinstallatie? JA/NEE 

 

Zoniet: 

Aangesloten dakoppervlak (m²): ………………………………… 

Afgekoppelde verharde oppervlakte anders dan dak (m²): ………………………. 

 

Type infiltratie O oppervlakte infiltratie 

   O ondergrondse infiltratie 

 

Overloop naar:  O oppervlaktewater of gracht 



O hemelwaterafvoerleiding 

O rioolstelsel 

 

Dimensionering: 

 

Infiltratiesnelheid (cm/h):   …………….. 

Infiltratiecapaciteit (l/h/m²):   …………….. 

Infiltratie-oppervlakte (m²):   …………….. 

Afvoerdebiet (l/h/100 m²):   …………….. 

Buffervolume infiltratievoorziening (l):  …………….. 

Dimensionering T= 1jaar?   JA/NEE 

 

 

 

 

Bij te voegen bijlagen: 

 

0 facturen 

0 een plan met aanduiding van het betreffende gebouw waarop de hemelwaterput aangeduid 

is, met ook de aftakpunten voor hergebruik aangeduid. 

0 voor infiltratievoorzieningen een plan met de exacte inplanting en het buffervolume van de 

voorziening voor vertraagde lozing, in liters, en de totale verharde grondoppervlakte in 

vierkante meter vermeld. 

 

 

 

 

Verklaring en ondertekening 

 

- Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van het gemeentelijke reglement 

houdende het verlenen van een premie voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen 

voor woningen en lokalen van verenigingen;  

- Ondergetekende verklaart dat een afgevaardigde van het gemeentebestuur van Tielt-Winge 

de toegang heeft om ter plaatse de naleving en de bepalingen van dit reglement te controleren;  

- Ondergetekende verklaart de installatie minstens 10 jaar in goede staat te houden; 

- Ondergetekende verklaart in eer en geweten dat het aanvraagformulier correct is ingevuld. 

 

Voor akkoord, de aanvrager, 

 

 

Naam: 

 

  

 

Handtekening       plaats en datum 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Visum tot uitbetaling der subsidie 

 

Het College van Burgemeester en Schepenen, 

 

Gelet op de uitgevoerde controle door de technische dienst, 

 

Gehoord het positieve/negatieve advies van de technische dienst betreffende de conformiteit 

der uitgevoerde werken, 

 

Besluit dat de aangevraagde subsidie van €                   in betaling/ niet in betaling kan worden 

gesteld. 

 

Aldus gedaan te Tielt-Winge, in zitting van  

 

NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN: 

 

De gemeentesecretaris,       De burgemeester, 

 

 

K. Yskout        R. L. Beeken 

 

 


