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1. Contactgegevens van de aanvrager  

 

Naam :  ...............................................................................................................................  

Adres :  ...............................................................................................................................  

  ...............................................................................................................................  

Telefoon :  ...............................................................................................................................  

E-mail :  ...............................................................................................................................  

 

 

2. Plaats van de afkoppelingswerken  

 

Adres :  ...............................................................................................................................  

  ...............................................................................................................................  

 

3. Plan bestaande toestand van het rioleringsstelsel + foto’s van de bestaande toestand 

(bijlage 1) 

 

De aanvrager dient op basis van een plan de bestaande riolering in kaart te brengen. De 

aanvrager duidt hierop de afwateringsrichting aan, het type (regenwater, vuilwater, 

fecaliën, gemengd afvalwater), diameter van de buizen, … .  

Om het plan te verduidelijken voegt de aanvrager foto’s van de bestaande toestand bij. 

 

4. Plan ontworpen toestand van het rioleringsstelsel (m.a.w. na uitvoering van de 

afkoppelingswerken (bijlage 2) 

 

De aanvrager maakt een plan van de toestand van het rioleringsstelsel na de uitvoering van 

de afkoppelingswerken op.  

De aanvrager duidt hierop de afwateringsrichting aan, het type (regenwater, vuilwater, 

fecaliën, gemengd afvalwater), diameter van de buizen, … . 

 

5. De toelage mag op volgend rekening nummer gestort worden : 

 

Rekeningnummer : .............................................................................................................................  

 

De toelage bedraagt 50% van de kosten met een maximum van € 1.000. 

 

6. Toelating van de controle 

 

De aanvrager verklaart akkoord te gaan met de controle van de toestand ter plaatse door 

de toezichthoudende ambtenaar of aangestelde door de stad Nieuwpoort en dit zowel vóór 

de uitvoering van de werken, tijdens de uitvoering van de werken en na de uitvoering van de 

werken. De toezichthoudende ambtenaar of aangestelde door de stad Nieuwpoort heeft 

het recht alle proeven uit te voeren om de correcte uitvoering van de afkoppelingswerken 

na te gaan. 

 

7. Verdere procedure 
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Het aanvraagformulier moet ingediend worden vóór de uitvoering van de 

afkoppelingswerken. 

Door de stad wordt het plan bestaande toestand en het plan ontworpen toestand van het 

rioleringsstelsel na gezien. 

Indien er geen opmerkingen zijn om de werken zoals voorgesteld door de aanvrager uit te 

voeren, wordt dit schriftelijk aan de aanvrager meegedeeld. Dit heeft nog geen verbintenis 

tot betaling van de subsidie tot gevolg.  

Indien er opmerkingen zijn om de werken zoals voorgesteld door de aanvrager uit te voeren, 

worden de opmerkingen schriftelijk aan de aanvrager meegedeeld. De aanvrager kan de 

aanvraag opnieuw indienen rekening houdend met de geformuleerde opmerkingen. 

De aanvrager moet de aanvang en tijdstip van de afkoppelingswerken schriftelijk meedelen 

aan de stad Nieuwpoort minstens 5 werkdagen voor de aanvangsdatum.  

Na uitvoering van de afkoppelingswerken zal de aanvrager zijn dossier vervolledigen met de 

facturen/verklaringen die de werkelijke uitvoering van de werken bewijzen. (bijlage 3) en met 

het plan van de werkelijk uitgevoerde werken (= asbuiltplan) (bijlage 4). 

 

 

8. Verklaring 

 

Ik heb kennis genomen van het stedelijk subsidiereglement afkoppelen hemelwater en 

afvalwater op privaat domein dd. 19 mei 2011. 

 

 

Opgemaakt te Nieuwpoort op  .................................................  (datum) 

 

 

Handtekening 

 

 

 

 

(indien de aanvrager de huurder/gebruiker van de woning is, dan moet deze een schriftelijk bewijs 

voorleggen dat de eigenaar instemt met de geplande werken.) 
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Bijlage 1 : Plan bestaande toestand van het rioleringsstelsel + foto’s van de bestaande 

toestand 
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Bijlage 2 : Plan ontworpen toestand van het rioleringsstelsel (m.a.w. na uitvoering van de 

afkoppelingswerken 
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Bijlage 3 : facturen/verklaringen die de werkelijke uitvoering van de werken bewijzen 

- een kopie van de facturen in verband met de door de aannemer uitgevoerde 

afkoppelingswerken 

- - een kopie van de facturen/kastickets van aangekochte materialen indien de 

werken eigenhandig werden uitgevoerd 

- Een verklaring op erewoord van de gepresteerde uren ‘eigen werk’. Voor de 

verrekening van deze uren zal een kostprijs van € 7,5/uur gehanteerd worden. 
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Bijlage 4 : plan van de werkelijk uitgevoerde werken (= asbuiltplan) 

 

Op het plan zal de aanvrager de volgende tekst schrijven : 

‘Ik verklaar op eer dat de werken zijn uitgevoerd zoals op dit plan vermeldt’ 

 

Met hieronder de naam + handtekening 


