Aanvraag tot vrijstelling van sanering
wegens particuliere zuivering
ATTEST AFGELEVERD DOOR DE BURGEMEESTER

Contactgegevens: www.farys.be/contact - 078 35 35 99
TMVW ov
Maatschappelijke zetel: Stropstraat 1 - 9000 Gent
RPR Gent - BTW BE 0200 068 636 - IBAN BE61 0910 1709 0217 - BIC GKCCBEBB

Waarvoor dient dit formulier?
Iedere particulier die het huishoudelijk afvalwater van zijn woongelegenheid zuivert in een Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater (IBA) en die aan de voorwaarden voldoet, kan een vrijstelling krijgen
van de saneringskosten die gerekend worden op het verbruikte drinkwater of op de aanrekening voor een
eigen waterwinning.
Als drinkwaterklant krijgt u de vrijstelling toegepast op de integrale drinkwaterfactuur die u ontvangt van
FARYS.
Heeft u een eigen waterwinning, dan wordt u vrijgesteld van de aanrekening door FARYS van de gemeentelijke vergoeding. Voor vrijstelling van het bovengemeentelijke aandeel, de ‘heffing’ dient u zich te richten
tot de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)1.
Deze vrijstelling heeft een maximale geldigheidstermijn van vijf jaar, rekenend vanaf 1 januari van het jaar
waarin de burgemeester het attest ondertekende. De aanvraag moet dus maar één keer om de vijf jaar
worden ingediend.
Wie vult dit formulier in?
De aanvrager vult dit formulier in en bezorgt het aan zijn gemeentebestuur. De gemeentelijke diensten
vervolledigen het formulier en na bekrachtiging door de burgemeester bezorgen ze het terug aan de aanvrager.
Aansluitend dient u het attest naar FARYS te sturen zodat de vrijstelling kan verrekend worden op de waterfactuur van de aanvrager.
Waar kunt u terecht voor meer informatie?
FARYS staat ter beschikking voor meer informatie via www.farys.be of telefonisch via 078 35 35 99.
Gegevens van de aanvrager
Naam: 				………………………………………………………………………..............................
Straat + nummer:		

..…………………………………………………………………………………………......

Postnummer + gemeente:

…………………………………………………………………………………………........

Telefoonnummer:		

…………………………………………………………………………………………….....

Gegevens van de IBA
Locatie van de IBA (straat, huisnr, gemeente):

…………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………..................
Wanneer is de IBA in dienst gesteld?			

……………………………………………………………………

Merk en type van de IBA: 				

……………………………………………………………………

Is de IBA gecertificeerd: ja / neen
(indien ja, kopie van het certificaat Benor, CE, … bijvoegen)

1

Meer informatie via het gratis nummer 0800 97 113 of op www.heffingen.be

In te vullen door de gemeente
Hierbij verklaart ondergetekende, burgemeester van ………………………………………………………..............
dat de particuliere zuiveringsinstallatie is gebouwd en wordt geëxploiteerd volgens de Codes Van Goede
Praktijk: krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen, overeenkomstig de voorschriften van titel II van het VLAREM;
en dat de woning op de bedoelde datum volgens het zoneringsplan van de gemeente in een individueel
te zuiveren zone ligt of de IBA werd aangelegd op een ogenblik dat de woning nog niet kon worden aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Opgemaakt te ........……..…………………………..…

(gemeente) op .......…....………………………… (datum)

Naam: ………………………………………………………................……………………………………………..............

Handtekening						Stempel van het gemeentebestuur

Gegevens van de contactpersoon bij de gemeente:
Naam:				……………………………………………………………………………………………….
Functie:			……………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer:		

…………………………………………………………………………………………….....

Straat + nummer:		

…………………………………………………………………………………………….....

Postnummer + gemeente:

……………………………………………………………………………........................

