Aanvraagformulier voor het
onderzoek van putwater
Contactgegevens: www.farys.be/contact - 078 35 35 99
TMVW ov
Maatschappelijke zetel: Stropstraat 1 - 9000 Gent
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Procedure
1.

Dit onderzoek is gratis voor particulieren, op voorwaarde dat het putwater in de voorbije drie jaar niet door FARYS werd
onderzocht. Bent u sinds kort de nieuwe eigenaar, dan kan u een kopie van het laatste resultaat ontvangen.

2.

U bezorgt het ingevuld aanvraagformulier aan FARYS via www.farys.be/formulier/putwateranalyse (of via mail aan labo@farys.be of
per post: FARYS, Stropstraat 1 9000 Gent).

3.

FARYS zal contact met u opnemen om een datum voor staalname af te spreken.

4.

Na analyse van het waterstaal bezorgt het laboratorium van FARYS u het verslag per mail, met de milieudienst van de gemeente in
kopie.

5.

Het duurt ongeveer één maand voor u het resultaat ontvangt.

Aanvrager
Naam
Klantnummer
Straat

Nummer

Postcode

Gemeente

E-mail

Telefoon

Bus

Eigen waterwinning
Wanneer is de waterinstallatie (aangesloten op de eigen waterwinning) in gebruik genomen?
vóór 1/1/2021
na 1/1/2021
Type put

ringput

Aanwezig in de omgeving van de put?

geboorde put

beerput

filterput

weiland

andere:
Diepte put:

industrie
meter

kerkhof

Bestemming van het grondwater?

andere:

menselijke consumptie

Werd het putwater al eerder onderzocht?

drinkwater voor dieren

ja, in het jaar

andere:

nee

Opmerkingen:

Ondergetekende bevestigt

dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld

Naam en handtekening aanvrager

Datum

Voorbehouden labo FARYS:

Datum ontvangst aanvraag:
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Toelichting bij het onderzoek van putwater
Standaard putwateronderzoek (gratis)
De parameters waarop putwater kosteloos wordt onderzocht, zijn gebaseerd op het standaardonderzoek voor drinkwater
zoals opgelegd in de wetgeving voor water, bestemd voor menselijke consumptie. Het standaardpakket omvat een selectie
van 15 parameters waarin zowel organoleptische (kleur, geur, helderheid), fysicochemische (o.a. nitraten, nitrieten, ijzer,
hardheid) als bacteriologische analyses (o.a. colibacteriën) zijn opgenomen.
Uitgebreid onderzoek
Om te weten of uw putwater volledig voldoet aan alle normen van drinkbaar water, is een uitgebreider onderzoek nodig.
Ter vergelijking: als waterbedrijf onderzoekt FARYS de kwaliteit van haar geleverd drinkwater op regelmatige tijdstippen
op 60 verschillende parameters, waarbij vooral metalen en organische parameters worden onderzocht.
Als u tegen betaling een uitgebreider putwateronderzoek wenst, kan u hierover informatie krijgen bij het laboratorium van
FARYS via het nummer 09 240 02 61.

Aanmelden van eigen waterwinning
Het gebruik van een eigen waterwinning moet gemeld worden aan de drinkwatermaatschappij en aan de Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM). Voor de lozing van uw afvalwater gebruikt u immers de gemeentelijke en bovengemeentelijke
saneringsinfrastructuur, zoals riolen, grachten, rioolwaterzuiveringsinstallaties... Net als de andere gebruikers van deze
infrastructuur moet u een bijdrage leveren in de kosten die de sanering met zich meebrengt.
Concreet voor u betekent dit dat wij jaarlijks een gemeentelijke saneringsvergoeding aanrekenen. Voor deze aanrekening
baseren wij ons op het aantal personen dat er gedomicilieerd is op 1 januari van het facturatiejaar.
Heeft u uw eigen waterwinning nog niet aangemeld? Dan vragen wij u met aandrang om het meldingsformulier in te vullen
en aan ons terug te bezorgen. Meer info vindt u op www.farys.be/aanmelding-eigen-waterwinning.
Wenst u informatie over de mogelijkheden om aan te sluiten op het leidingwaternet? Neem dan contact met ons op via het
nummer 078 35 35 99.

