aanvraag riolering of IBA
netbedrijf aardgas, elektriciteit, kabeltelevisie en riolering

infolijn 078 35 30 20 - www.infrax.be
Met dit formulier kunt u de aansluiting voor de riolering of de plaatsing van een individuele behandelingsinstallatie voor
afvalwater (IBA) aanvragen, voor zover van toepassing in de gemeenten die bij Infrax zijn aangesloten (zie www.infrax.be).
Alle technische informatie over de aansluitingen vindt u in onze aansluitingsbrochure “Elektriciteit, aardgas, kabeltelevisie
en riolering voor bouwers en verbouwers”. Deze brochure kunt u terugvinden op onze website of in onze kantoren.
Het aansluittarief dient u te betalen voor de uitvoering van de werken, ook indien de rioleringsinfrastructuur reeds
aanwezig is.
Gelieve het ingevulde aanvraagformulier te bezorgen aan onze klantendienst of terug te sturen naar het dichtstbijzijnde
klantenkantoor van Infrax:
Noordlaan 9, 8820 Torhout • Antwerpsesteenweg 260, 2660 Antwerpen- Hoboken • Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt

attest voor toepassing van een verlaagd btw-tarief
Indien de werken die u vraagt betrekking hebben op renovatie van privéwoningen ouder dan 5 jaar of instellingen voor
gehandicapten of afbraak en heropbouw van gebouwen in bepaalde stadsgebieden (enkel van toepassing voor Antwerpen,
Hasselt en Genk) heeft u ook recht op de toepassing van een verlaagd btw-tarief. Hiervoor moet u het specifiek attest
gebruiken dat u terugvindt op onze website.

klantgegevens
voornaam

naam

straat
postcode

nummer

bus

nummer

bus

gemeente

contactpersoon

tel./gsm

e-mail

ondernemingsnummer

uitvoeringsadres
straat
postcode

gemeente

contactpersoon voor uitvoering

tel./gsm

type gebouw

£ nieuwbouw
£ huishoudelijk
£ appartementsgebouw

£ bestaand gebouw
£ professionele toepassingen
totaal aantal appartementen

vermoedelijke datum ingebruikname

D D - M M -

J

J

J

£ andere
£2 £3

J

Infrax streeft ernaar deze datum zoveel mogelijk te respecteren doch kan de uitvoering op de gewenste datum niet garanderen. Voor nieuwbouw
moet u het door de gemeente goedgekeurd bouwplan toevoegen met officiële vermelding van de definitieve busnummering.

nieuwe aansluiting riolering
Gebeurt op de eventuele aanwezige wachtaansluiting. Ontwerp van privé-riolering verplicht bij te voegen.
£ standaardaansluiting (1 vuilwateraansluiting diameter 16 cm + 1 regenwateraansluiting diameter 16 cm – tot max. 3 appartementen)
£ niet-standaardaansluiting (bv. aangesloten oppervlakte groter dan 200 m²)
aantal bewoners
£ plaatsing IBA in een gebied waar nooit riolering komt

verklaring en ondertekening
Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van en door deze aanvraag de toepassing te aanvaarden van:
• het Algemeen Reglement inzake rioleringsaansluitingen en gebruik van de rioleringsinfrastructuur van het netbedrijf
• het Algemeen Reglement inzake de installatie en exploitatie van individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater
• de algemene verkoops- en facturatievoorwaarden van Infrax, indien van toepassing (zie www.infrax.be)
• de toepasselijke tarieven
De opgevraagde gegevens worden opgeslagen in een geïnformatiseerd klantenbestand en kunnen in het kader van het beheer van de aansluiting
meegedeeld worden aan derden, zoals de aannemer van Infrax. U heeft recht op gratis inzage in en verbetering van deze gegevens. Hiertoe dient u
een schriftelijk verzoek te richten aan Infrax, Koningsstraat 55, bus 15, 1000 Brussel (wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens).
datum

D D - M M -

J

J

J

J

handtekening

Infrax is de werkmaatschappij voor de netbedrijven Inter-aqua, Interelectra, Inter-energa, Inter-media, Iveg en Wvem.
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