Aanvraag uitbraak aftakking/
wegname watermeter
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

Adres aftakking
Straat

Nr.

Bus

Meternummer 

Postcode

Gemeente

, X X X X

Huidige meterstand1
Zwart

Rood

Aanvrager (eigenaar)
Naam 		

Dossiernr. 				Klantnr.

Straat

Nr.

Telefoon of gsm

E-mailadres

Ondernemingsnr.

B E 0

Bus

Postcode

1

Gemeente

Rijksregisternr.

Uitbraak of wegname
Als het pand in kwestie wordt afgebroken, is de uitbraak van de hele aftakking noodzakelijk.

Ik wens een volledige uitbraak van mijn drinkwateraftakking, inclusief de wegname van de watermeter. De uitbraak van een
aftakking tot en met diameter 32 kost € 340 (excl. BTW). Voor de uitbraak van een grotere aftakking maken wij graag een
offerte op.
Wenst u in de toekomst opnieuw een drinkwateraftakking, dan kan u dit aanvragen via www.farys.be/nieuwe-drinkwateraftakking.

Ik wens een wegname van de watermeter op mijn kosten. De wegname van 1 watermeter kost € 172 (excl. BTW).
Uw drinkwateraftakking blijft wel verbonden met het distributienet en blijft dus onder druk staan. Werken in de omgeving van onze dienstleiding houdt een risico op lekken in. Wenst u in de toekomst opnieuw water, dan kan u via het nummer 078 35 35 99 een aanvraag doen voor
het terugplaatsen van de watermeter. Dit gebeurt gratis.
Opgelet: de binneninstallatie moet opnieuw gekeurd worden als deze werd gerenoveerd. Als de watermeter langer dan 1 jaar geleden werd
weggenomen, raden wij een keuring aan.

Uitvoering
Opgelet: uw akkoord moeten wij minimaal 8 weken voor de gewenste uitvoering ontvangen.
Gewenste uitvoeringsdatum:

Ik heb kennisgenomen van het Algemeen en Bijzonder Waterverkoopreglement en

van de Algemene en Bijzondere Factuurvoorwaarden, en verklaar mij akkoord met dit reglement,
met de voorwaarden en met de hierboven vermelde prijs.2
Naam en handtekening aanvrager/eigenaar

Datum

U kan dit aanvraagformulier ondertekend terugzenden via www.farys.be/formulier-uitbraak-wegname-doorsturen of aan
FARYS, Stropstraat 1, 9000 Gent

1
2

Bij gebrek aan een werkelijke meterstand, zijn wij genoodzaakt de eindmeterstand te schatten, conform artikel 13 van het Algemeen Waterverkoopreglement.
U kan deze documenten raadplegen op www.farys.be/wettelijke-bepalingen. Wij kunnen u deze ook per post bezorgen.

