
Melding van de ingebruikneming 
of buitengebruikstelling van een 
eigen waterwinning1

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

1 Met dit formulier meldt u de ingebruikneming of buitengebruikstelling van een eigen waterwinning. Dit formulier is een toepassing van de wet van 26 maart 1971 op de
   bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging. De Vlaamse Milieumaatschappij gebruikt de gegevens die u verstrekt om de heffing te vestigen.

Naam

Straat Nummer Bus

Postcode Gemeente

Klant

Wat is de aard van het gewonnen water?

grondwater

hemelwater

oppervlaktewater

Heeft de eigen waterwinning een handbediende pomp?

ja    nee

Hoeveel bedraagt het nominale pompvermogen? m³/u

Voor welke activiteiten wordt het water gebruikt?
(u kan een of meer hokjes aankruisen)

landbouw

industrie

gezin

andere activiteit 

Enkel in te vullen bij de ingebruikname 

Ondergetekende bevestigt dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld

Naam en handtekening aanvrager/eigenaar Datum

Eigen waterwinning

Waar ligt de eigen waterwinning?

Straat Nummer Bus

Postcode Gemeente

Bent u op dit adres ook aangesloten op het openbaar waterdistributienet?

Ja 

Nee

Klantnummer

Aansluitingsdatum

In of buiten gebruik?

  Aanmelding   Afmelding

     Datum ingebruikname      Datum buiten gebruik

Wordt het water gebruikt voor menselijke consumptie (drinken, koken, afwas, badkamer)?

   ja  nee
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