Leegstaand
pand

Jaarlijks sturen wij al onze klanten een
meterkaartje met de vraag om de meterstand
van de watermeter door te geven. Ook bij een
onbewoond pand is het belangrijk om telkens
de meterstand door te geven. Zo kunnen
wij je factureren op basis van het werkelijke
verbruik in plaats van je meterstand te schatten.
Bovendien kom je op die manier eventuele
lekken op het spoor.
STAAT HET PAND NIET LANGER LEEG?
Van zodra je van dit pand je wettelijke domicilie
maakt, bezorg je ons de meterstand en het aantal
gedomicilieerden telefonisch, via mail of per post.
Wordt het pand verhuurd of verkocht, dan vul je
samen met de nieuwe huurder of eigenaar een
overnamedocument 1 in. Wij kunnen deze overname enkel uitvoeren als het document door beide
partijen ondertekend is.

LANGE TIJD GEEN WATER NODIG?
Je kunt de watermeter laten wegnemen. Zo betaal
je geen vastrecht en heb je minder kans op lekken
of illegale afname van water. Je drinkwateraftakking2 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.
Voor het wegnemen van de watermeter betaal je
een eenmalige vergoeding. De herplaatsing van de
watermeter is gratis.
KLAAR VOOR DE SLOOP?
Zal het onbewoond pand gesloopt worden, dan
is de uitbraak van de drinkwateraftakking noodzakelijk.3 De uitbraak kunnen we enkel uitvoeren als
deze aangevraagd wordt door de eigenaar en als
de drinkwaterlevering op naam van de eigenaar
staat.
Wens je later opnieuw aangesloten te worden op
de watertoevoer, dan moet je een nieuwe drinkwateraftakking aanvragen, laten keuren en betalen.
Het aanvraagformulier voor wegname van de
meter of uitbraak van de aftakking vind je op
www.farys.be/waterlevering-in-leegstaand-pand.
Bezorg ons dit ingevuld formulier minimaal acht
weken voor de gewenste uitvoerdatum.
KEURING
Laat je binneninstallatie keuren als ze langer dan één jaar buiten gebruik is geweest.
Meer informatie hierover vind je in de brochure
‘Keuring van de binneninstallatie voor drinkwater’ op
www.farys.be/keuring-binneninstallatie. Je kan
de brochure ook telefonisch bij FARYS aanvragen.
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Het overnamedocument waterlevering en/of sanering vind
je op www.farys.be/verhuizen of kan je telefonisch aanvragen.

2

Dit is het geheel van leidingen en apparatuur vanaf onze
leiding tot aan je binneninstallatie.

3

Zie www.farys.be/prijs-uitbraak-drinkwateraftakking voor de
prijs van de uitbraak.

BESCHERMING TEGEN VRIESKOU
Bij leegstand is het belangrijk om de watermeter
en de leidingen te beschermen tegen beschadiging door vrieskou. De brochure ‘Zijn je leidingen
winterklaar?’ lijst een heel aantal voorzorgsmaatregelen op. Je kan deze brochure raadplegen op
www.farys.be/leidingen-winterklaar-maken of
telefonisch aanvragen.
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