
            Bijkomende info bij huurwoning

Klantnr. eigenaar

(Bedrijfs)naam eigenaar 

Voornaam eigenaar 

Telefoon eigenaar 

E-mailadres eigenaar 

Adres eigenaar

Straat   Nr.   Bus  

Postcode    Gemeente  

            Akkoord

Ik verklaar mij akkoord met het Algemeen en Bijzonder Waterverkoopreglement en het Privacybeleid.  
Ik verklaar bovendien dat de bovenstaande gegevens correct en waarheidsgetrouw zijn.

Vertrekkende klant, 
voor akkoord

Datum 

Nieuwe klant, 
voor akkoord

Datum 

         Adres van overname 

Opgelet: deze overname heeft slechts betrekking op één adres, namelijk het adres van overname hieronder vermeld. Het is belangrijk dat u twee  
overnamedocumenten invult en opstuurt naar de verantwoordelijke drinkwatermaatschappij: één voor het adres waar u vertrekt en één voor uw nieuwe adres.

Straat            Nr.                          Bus  

Postcode    Gemeente 

Meternummer 

Meterstand (niet van toepassing bij eigen waterwinning) Datum van overname van de waterlevering en/of eigen waterwinning

            Nieuwe klant

Klantnr. Ik ben    eigenaar    huurder 

Particulier (gelieve een kopie van uw identiteitskaart toe te voegen)

Naam 

Voornaam 

Rijksregisternummer 

Bedrijf

Naam 

Ondernemingsvorm 

BTW / KBO-nummer 

Andere gegevens

Telefoon 

E-mailadres 

IBAN 

Bewoners

Aantal gedomicilieerde bewoners:    

Gebruik van het pand

  woonst    leegstaande woning    tweede verblijf

  kapsalon    carwash    horeca    wassalon    ander   

Facturatieadres indien verschillend van leveringsadres 

Straat   Nr.   Bus  

Postcode    Gemeente 

Land  

Vorig verbruiksadres

Straat   Nr.   Bus  

Postcode    Gemeente  

            Vertrekkende klant

Klantnr. Ik ben    eigenaar    huurder 

Overname in kader van een    verhuis    echtscheiding    overlijden

(Bedrijfs)naam 

Voornaam 

Rijksregisternummer 

of BTW / KBO-nummer

Andere gegevens

Telefoon 

E-mailadres  

IBAN

De slotfactuur mag verstuurd worden naar volgend adres

Straat   Nr.   Bus  

Postcode    Gemeente 

Land  

Overname drinkwaterlevering  
en/of eigen waterwinning

op datum
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, X X X X

B E

B E

. . - .

B E . .
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Let op: enkel in te vullen als de meterstand op datum van overname niet gekend is.  
De meterstand bij overname mag geschat worden op basis van onderstaande meterstand of uitgelezen worden in geval van een werkende digitale meter.

Via het online klantenportaal MyFarys kan u op een snelle en eenvoudige manier zelf uw overname regelen zonder dit document in te vullen.  
Klik in het menu op “Waterovereenkomst stoppen / starten”.

Bezorg dit overnamedocument aan Farys via www.farys.be/verhuizen of per post (Farys, Stropstraat 1, 9000 Gent).

1 . . 1 . .

. . - .



De vertrekkende en/of nieuwe klant moet ons een volledig ingevuld overnamedocument bezorgen. Hebben wij niet alle gegevens,  
dan kan de verwerking van de overname vertraging oplopen. Intussen blijft de vertrekkende klant verantwoordelijk voor het waterverbruik.

Als u problemen of vragen hebt bij het invullen van dit overnamedocument, kan u terecht op het nummer 078 35 35 99.
U kan onze medewerkers elke werkdag bereiken van 8.00 tot 18.00 uur.

Adres van overname
Waar vindt u de watermeter, de meterstand en het meternummer?
 – De meest gebruikelijke plaatsen voor een watermeter zijn:  

de kelder, de gang, de garage, een meterkast, een meterput.
 – Het meternummer staat genoteerd op de watermeter.
 – De meterstand bestaat uit een zwart/witte en een rood/witte cijferreeks.  

Op dit document vult u enkel de zwart/witte cijfers in.

Digitale watermeter
We gebruiken de meterstand die genoteerd werd op dit overnamedocument.  
Is er een betwisting of is de meterstand niet gekend bij overname,  
dan lezen we de meterstand van op afstand uit, als deze beschikbaar is.

Vertrekkende klant
Geen nieuwe huurder of huurder niet gekend
Regel de overname met de eigenaar. Bij leegstand is de eigenaar de nieuwe klant.

Overlijden
Vink aan dat het om een overlijden gaat en noteer zeker het adres (van de erfgenaam, notaris, ...) voor de slotfactuur.  
Neem een kijkje op www.farys.be/wat-te-doen-bij-een-overlijden voor meer info.

Slotfactuur
Vul de gegevens van uw nieuwe adres in zodat we u de slotfactuur kunnen bezorgen. Als u uw facturen al digitaal ontvangt, dan zal de 
slotfactuur verstuurd worden naar het e-mailadres dat u hiervoor registreerde. Noteer zeker ook uw rekeningnummer voor eventuele 
terugbetalingen.

Eenzijdige opzeg
In dat geval komt er tegen betaling een medewerker van Farys langs.  
Hij noteert de meterstand en verzegelt de watermeter, in aanwezigheid van de vertrekkende klant.

Bijkomende info bij huurwoning
Noteer hier de gegevens van de huidige eigenaar van het pand.

Nieuwe klant
Bewoners
Noteer altijd het aantal gedomicilieerde personen (= officieel ingeschreven op het leveringsadres bij de gemeente)  
om een correcte waterfactuur te ontvangen.

Uw facturen digitaal ontvangen?
U kan dit zelf aanpassen via het online klantenportaal MyFarys (op www.farys.be/myfarys) of aanvragen via www.farys.be/digitale-factuur.

Blijft het pand onbewoond? 
Dan neemt de eigenaar de waterlevering over. Bij langdurige leegstand kan de eigenaar een wegname van de watermeter aanvragen.  
Meer info op www.farys.be/waterlevering-in-leegstaand-pand.

Akkoord
Handtekening
Zowel de vertrekkende als de nieuwe klant vullen de datum in en tekenen dit formulier voor akkoord.
 
Wettelijke bepalingen
U vindt deze op www.farys.be/wettelijke-bepalingen. Daar vindt u het Algemeen en Bijzonder Waterverkoopreglement, de Algemene en 
Bijzondere Factuurvoorwaarden en het Privacybeleid. Deze documenten kunnen eenvoudig worden opgevraagd bij onze klantendienst.

Overname drinkwaterlevering  
en/of eigen waterwinning

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