
Subsidieformulier hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening 
art.  874/331-01 

 
1. Identificatiegegevens  gemeentelijke controleur 
 
Naam:…………………………………………………………………………… 
 
Functie:…………………………………………………………………………. 
 
Gemeente: RUISELEDE. 
 
Bedrag van de subsidie:………………………………………………………….. 
 
Gezien voor ontvangst en juist bevonden  
Ruiselede, dd ……………………………………………. 
Beheerder der aanrekeningen (handtekening) : 
 
 

2. Identificatiegegevens aanvrager 
 
Naam:……………………………………………………………………………................... 
 
Adres:……………………………………………………………………………...…………… 
           …………………………………………………………………………………………… 
 
Tel. (bij voorkeur gsm-nr.) ……………………………………………………. 
 
Rekeningnummer:      …… - ……………… - …… 
 
Bouwjaar woning:    ……………………………………………………………… 
 

3.1 Hemelwaterinstallatie  
 
Is de volledige dakoppervlakte aangesloten?   .....................…………………………………... 
Zoniet, motivering: ……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………………….. 
  
Horizontale dakoppervlakte (in m²):     …………………………………………… 
  
Volume van de hemelwaterput (in m³): .. ………………………………………… 
 
Aansluiting : 
� WC 
� Wasmachine 
� Buitenkraan 
� andere:………………………………………………….. 
 
Overloop naar: 
� infiltratievoorziening 
� oppervlaktewater of gracht 
� hemelwaterafvoerleiding 
� gemengd rioolstelsel 

(motivering:………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………… 



 
 
Te controleren:        
Is systeem voor bijvullen met leidingwater conform met de code van goede praktijk? 
…………………………………..………… 
 
Is hemelwater –en leidingwatercircuit volledig van elkaar gescheiden? ……………………… 
 
Hebben regenwaterkranen het opschrift ‘geen drinkwater’? ……………..……………………… 
  
Bedrag van de bewezen kosten:  ………………………………………………………………… 
 
 

3.2 Infiltratievoorzieningen  
 
Als overloop op de hemelwaterinstallatie?……………………………………………………... 
Zoniet: 
Aangesloten dakoppervlak (m²):………………………………………………………………... 
Afgekoppelde verharde oppervlakte anders dan dak (m²):……………………………………... 
 
Type van infiltratie: 
� Oppervlakte-infiltratie 
� Ondergrondse infiltratie  
De aanleg gebeurde door: 
� Bouwheer  
� Leverancier infiltratiesysteem 
Overloop naar: 
� oppervlaktewater of gracht 
� hemelwaterafvoerleiding 
� gemengd rioolstelsel 

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

� Dimensionering: 
Infiltratiesnelheid Kv (cm/h):…………………………………………………………………… 
Infiltratiecapaciteit (I/h/m²):…………………………………………………………………….. 
Infiltratie-oppervlakte (m²):…………………………………………………………………….. 
Afvoerdebiet (I/h/100 m²):……………………………………………………………………… 
Buffervolume infiltratievoorziening (I):………………………………………………………... 
Voldoet de dimensionering aan T = 1 jaar?…………………………………………………….. 
 
Bedrag van de bewezen kosten:……………………………………………………………. 
 

 
4. Het betreft de aanleg van een hemelwaterinstallatie of infiltratievoorziening  
    geplaatst op .... / ….. / …..  
 
De ondergetekende verbindt er zich toe de gemeentelijke onderzoeker toegang tot de wonig 
te verlenen en dat de verklaringen op dit formulier juist en volledig zijn, op straffe van 
terugstorting van de tegemoetkoming. 
 
Zij bevestigen dat het regenwaterreservoir voorzien is van een vaste hydrofoorgroep (pomp) 
dat het reservoir een permanent karakter heeft en is uitgevoerd volgens de code van goede 
praktijk. 



 
De hiernavolgende stukken dienen gevoegd te worden bij de aanvraag: 
 

• Kopie van de factuur  + betaalbewijs van het regenwaterreservoir/infiltratiesysteem: 
bijlage ……… 
 

• Kopie van de installatiefactuur + betaalbewijs van de regenwaterpomp:   
bijlage …………………… 
 

• Detailplan op schaal van minimum 1/200 waarop ten opzichte van de woning de 
locatie vermeld is van de regenwaterput / infiltratievoorziening:       bijlage ……….        
 

 
 
Te  ………………………………………  op  ……………………………………….. 
 
 
 
Handtekening van de aanvrager, 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


