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Het afvoersysteem dient, op de sifons en watersloten na, volledig geplaatst te zijn op het moment 
van de keuring. De aan te sluiten toestellen voor huishoudelijk gebruik hoeven nog niet geplaatst 
te zijn indien duidelijk is waarvoor de voorziene wachtaansluiting zal worden gebruikt. De 
controleputten, regenputten en infiltratieputten moeten open liggen en alle inspectiemogelijkheden 
moeten bereikbaar zijn. Alle RWA en DWA leidingen dienen vrij te zijn van water.  
Indien aan één van bovenstaande voorwaarden niet voldaan is zal de verplaatsing aangerekend 
worden en er dient een nieuwe afspraak gemaakt te worden voor de keuring. 

 
AANVRAGER (staat in voor de betaling van de integrale keuring) 
 
Bedrijf / Vennootschap: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Naam en voornaam: (naam van verantwoordelijke als het om een bedrijf gaat) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Straat: ………………………………………………………………………………… Nr.: ..…………………………………………………. 
Postnummer: …………………………. Gemeente: ……………………………………………………………………………………… 
Telefoon: ……………………………..……………... GSM: ……………………………………………… Fax: ………………………… 
E-mail: …………………………………………………………………………………......................... …………………………………… 
BTW-nummer: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
KEURINGSINLICHTINGEN (* omcirkel het gepaste antwoord) 

 
Te contacteren persoon indien verschillend van de aanvrager: …………………………………………………………… 
Straat: …………………………………………………………………………………………………………………… Nr.: ..………………….. 
Postnummer: ………………..…………. Gemeente: …………………………………………………………………………………….. 
Telefoon: …………………………………..…………... GSM: ……………………………….…………………… Fax: ……………….. 
Adres installatie: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dit gebouw is een*: Nieuwbouw – Bestaand gebouw – Vernieuwbouw 
Betreft*: Eengezinswoning – Appartement (woongelegenheden) – Andere (geef toelichting): 
…………………………………… 
Aard van activiteit (voor bedrijven): 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Aanwezigheid van *: Regenwater - Putwater - Oppervlaktewater - Zwembadwater - Andere: 

……………………............... 
Voorkeursdatum nazicht: ………………………………… Voorziene datum ingebruikname: …………………………… 
 
 
Documenten mee te sturen met dit aanvraagformulier: 
 

- Uitvoeringsplan (as built plan – plan dient overeen te stemmen met uitgevoerde toestand) 
- Onderdelenlijst (zie bijlage) 
- Foto’s waaruit ontegensprekelijk de gescheiden afvoer kan worden vastgesteld 

- Facturen / Technische fiches van gebruikte materialen, hemelwaterputten, … 
 
Datum      Naam en handtekening aanvrager-eigenaar 

Akkoord voor betaling volgens de geldende 

keuringstarieven 
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Terugsturen naar  : 

Het aanvraag- en inlichtingenformulier samen met het uitvoeringsplan van de installatie terug te 

worden gestuurd naar onderstaande. Een kopie van deze formulieren moeten ter plaatse voorzien 

worden zodat de inspecteur deze kan handtekenen. 

 
Adres installatie: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Onderdelenlijst bij de aansluiting van de private waterafvoer op de openbare riolering 
voor afvalwater en/of hemelwater of op een IBA 
(invullen en ondertekenen ‐ document moet aanwezig zijn op het moment van de 

keuring) 
 
Omschrijving 
 
1. Afwateringsschema 

2. Gescheiden afvoer DWA‐RWA : volledig niet‐volledig 

3. Aansluiting DWA : gravitair via pomp huisaansluitputje op privé eigendom 

4. Aansluiting RWA : gravitair via pomp huisaansluitputje op privé eigendom  gracht  

5. Vertraagde afvoer RWA …….l/s : knijpopening pomp wervelventiel 

6. IBA / KWZI …… IE Type: ……………………………………. : gracht  

7. Terugslagklep DWA JA/NEE Type : ……………………… 

8. Terugslagklep RWA JA/NEE Type : ……………………… 

9. Infiltratievoorziening : open ondergronds ………. m² ………. m³ overloop naar gracht 

10. Drainage Diepte: …….. m Lengte/oppervlakte: ………. m of m² overloop naar gracht 

11. Hemelwaterput voor hergebruik …………. m³ : overloop naar gracht 

12. Herbruikinstallatie hemelwater  aard herbruik: …………………… 

13. Hemelwaterbuffer ……….….m³ : overloop naar gracht 

14. Groendak Oppervlak: ………………. m² Type: intensief / extensief : RWA  gracht 

15. Olie‐afscheider JA/NEE Type : ……………………… 

16. Vetvanger JA/NEE Type : ……………………… 

17. Voorbezinkput JA/NEE ………..… m³ 

18. Septische put JA/NEE ………….. m³ 

19. Zwembadafvoer Volume: ………. m³ Oppervlakte: ………….. m² : indoor outdoor  
                               overloop aangesloten RWA 

20. Verharde oppervlakte Dak: …….. m² / Verharding: ………… m² / Onverhard: …………. m², 
Aangesloten op infiltratie (……m²), hemelwaterput herbruik (……m²) 


