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Cel Milieu 
Luc Leye | diensthoofd | 058/22.44.51 | luc.leye@nieuwpoort.be 
Betreft:   Betoelaging aanleg van een individuele zuiveringsinstallatie 
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1. Contactgegevens van de aanvrager  

 

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

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

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

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

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

 

 

2. Plaats van de werken  

 

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

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

 

 

3. Betreft het de lozing van huishoudelijk afvalwater afkomstig van uitsluitend voor 

bewoning dienende gebouwen?  

 

- ja ga verder naar vraag 4    

- neen de installatie komt niet in aanmerking voor subsidie    
(Schrappen wat niet past)  

 

 

4. Werd de installatie aangelegd sinds 1 januari 1999? 

 

- ja ga verder naar vraag 5    

- neen de installatie komt niet in aanmerking voor subsidie    

(Schrappen wat niet past)  

 

 

5. De lozing van het effluent van de installatie zal gebeuren : 

 

- in oppervlaktewater (naam waterloop : .................................................................................... ) 

- in een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater 

- door infiltratie in de bodem 

- op een andere manier : ................................................................................................................  
(Schrappen wat niet past)  

 Ga verder naar vraag 6 

 

 

6. De voorziene installatie zal bestaan uit : 

 

- een septische put de installatie komt niet in aanmerking voor subsidie 

- een verdergaande zuivering (meer dan septische put) 

(Schrappen wat niet past)  
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7. Beschrijving zuiveringssysteem 

 

De te voorziene installatie is van het type : ..................................................................................   

Eventuele merknaam en leverancier (of zelfbouw) vermelden : ............................................  

Kostprijs van de installatie (in euro, BTW incl.) : ............................................................................   

 

 

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

 

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

 

 

9. Verdere procedure 

 

Uiterlijk 14 kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag wordt de particulier door de stad 

Nieuwpoort in kennis gesteld van de afkeuring of principiële goedkeuring van de aanvraag. 

 

Na de installatie van het zuiveringssysteem moet zo vlug mogelijk een kopie van de door de 

particulier gedragen kosten overgemaakt worden aan de stad Nieuwpoort teneinde de 

installatie te adviseren aan de hand van een plaatsbezoek. 

 

 

 

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

 

 

Handtekening 

 

 


