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Contactgegevens: aftakkingen@iwva.be - www.iwva.be - 058 533 833

Adres
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Nr.
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Gemeente				

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Aanvrager
Offerte en facturatie mag verzonden worden aan
Naam												Voornaam												Klantnr.							

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bedrijfsnaam																									BTW-nr.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Straat

Nr.

Bus

Postcode

BE

Gemeente				

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Telefoon of gsm 										E-mailadres 																			

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

IBAN

Rijksregisternr.

BIC

Situatieschets
Reden verplaatsing :		

Renovatie (keuring verplicht)		

Nieuwe locatie watermeter (geen keuring vereist)

Schets:

Uitvoeringsgegevens
Water tijdens de bouwwerken - de minibinneninstallatie
De minibinneninstallatie wordt geplaatst vlak na de watermeter. De laatste stopkraan is verzegeld, maar u kunt al water nemen via de dubbeldienstkraan, zonder dat een
verdere binneninstallatie moet geplaatst zijn. U beschikt dus meteen over water nadat de aftakking van het water werd uitgevoerd, zodat de bouwwerken verder afgewerkt
kunnen worden. Later kan op de verzegelde stopkraan de binneninstallatie aangesloten worden.
Indienststelling
De binneninstallatie kan pas definitief in dienst gesteld worden na het
ontvangen van een conform keuringsdossier. De IWVA geeft u daarbij de
goedkeuring tot het verbreken van het zegel.
Wanneer het zegel zonder toestemming verbroken wordt, zal deze
aangerekend worden volgens de tarieven die u terugvindt op de website.
Ik wens de folder ‘Keuring van een binneninstallatie’. (tevens
digitaal beschikbaar via www.iwva.be)
Riolering
Bij belangrijke wijzigingen moet de privéwaterafvoer conform de
gangbare wettelijke en technische voorschriften zijn (cfr. Algemeen
Waterverkoopreglement Art. 12).
Ik wens een folder ‘Keuring privéwaterafvoer’ (tevens digitaal beschikbaar via www.iwva.be).

Akkoord
Ik heb kennisgenomen van het Algemeen en Bijzonder Waterverkoopreglement1 en van de Verkoops- en Leveringsvoorwaarden2 en verklaar mij akkoord met dit reglement, met
de voorwaarden en met bovenstaande gegevens.

Naam en handtekening aanvrager/eigenaar
Datum

.................................................................................................................................................

2015
1
2

het Algemeen en Bijzonder Waterverkoopreglement is te raadplegen via www.iwva.be
de Verkoops- en Leveringsvoorwaarden zijn vermeld op de keerzijde
CE

R TIFIE D

Verkoops- en Leveringsvoorwaarden
Verplichte documenten
> omgevingsplan, inclusief de omliggende straten
>

grondplan met aanduiding van de gewenste locatie van de watermeter

>

inplantingsplan met aanduiding van de rooilijn

1. Het gebruik van leidingwater geleverd door de IWVA, alsook elke aanvraag
tot aftakking van het waterleidingsnet, impliceert de aanvaarding van alle
bepalingen vervat in het Algemeen en Bijzonder Waterverkoopreglement en
de wijzigingen ervan opgelegd bij beslissing van de Vlaamse Regering, resp.
de Raad van Bestuur van de IWVA alsmede van het Technisch Reglement
opgemaakt door AquaFlanders. De integrale tekst hiervan staat vermeld op de
website www.iwva.be.
2. Alle facturen dienen voor de vervaldatum vereffend te worden. Indien hiertoe
reden bestaat, dienen ze binnen de acht dagen na ontvangst te worden
geprotesteerd per aangetekende brief gericht aan de IWVA. Alle kosten voor
opvordering van achterstallige schulden vallen ten laste van de schuldenaar
en worden automatisch aan het totaal verschuldigd bedrag toegevoegd. Het
Bestuur begroot de betreffende kosten.
Niet door de postdiensten aan afzender teruggestuurde facturen en brieven,
worden geacht te zijn besteld op de plaats van bestemming en aan de
geadresseerde. Behoudens voorafgaand en schriftelijk akkoord van de IWVA
worden geen gedeeltelijke betalingen aanvaard.
3. Per aangesloten entiteit is een jaarlijkse vaste gebruiksvergoeding verschuldigd,
behoudens tijdige en schriftelijke opzeg, minstens drie maanden voor het einde
van het lopend abonnementsjaar. De betekening aan de IWVA geschiedt per
aangetekende brief.
4. Algemene aftakkingsvoorwaarden voor eengezinswoningen:
• de vaste tussenkomst omvat de kostprijs voor het uitvoeren van de
aftakking vanaf de distributieleiding tot aan de rooilijn;
• één aftakking is verplichtend per bediend gebouw;
• bij het uitvoeren van de aftakkingen is het eventueel dichten van de
kelderruimten uit te voeren door de zorgen en op de kosten van de
aanvrager;
• bijzondere kosten voor het uitvoeren van eventuele bronbemaling zijn ten
laste van de aanvrager;
• indien het tracé van de aftakking moet geplaatst worden op gronden,
eigendom van derden, dient de Intercommunale op voorhand een
schriftelijke toelating te bekomen, waarbij de eigenaar van deze gronden
kosteloos instemt met de aanleg, het nazicht en het onderhoud van de te
plaatsen leiding;
• het aarden van de elektrische installaties op de waterleiding is volstrekt
verboden;
• de datum voor uitvoering van de aftakking wordt in gemeenschappelijk
overleg bepaald; zo op de afgesproken datum en tijdstip blijkt dat deze niet
kan uitgevoerd worden is de IWVA gerechtigd de veroorzaakte kosten in
rekening te brengen.
5. Bijkomende aftakkingsvoorwaarden voor meergezinswoningen en niethuishoudelijke installaties, aanvullend op eengezinswoningen:

• op aanvraag van de bouwheer wordt door de IWVA een offerte gemaakt
met betrekking tot de uitvoering van de aftakking;
• deze offerte bevat de specifieke gegevens omtrent de realisatie van de
aftakking. Ze is opgemaakt op basis van de informatie verstrekt door de
bouwheer;
• de offerte is geldig voor aanvaarding en betaling tot 6 maanden na datum
van opmaak;
• indien bij de uitvoering van de werken moet afgeweken worden van de
voorziene werkwijze door redenen welke niet bekend waren aan de IWVA
of die door derden zijn veroorzaakt zal de meerprijs aan de bouwheer in
rekening worden gebracht;
• alvorens tot uitvoering van de werken kan worden overgegaan dient de
bouwheer de offerte ondertekend voor akkoord aan de IWVA terug te
bezorgen en de vermelde kostprijs volledig te vereffenen.
6. De tarieven inzake waterleveringen, heffingen, kortingen, vaste en variabele
vergoedingen, alsmede de tussenkomsten voor dienstprestaties en keuringen
staan vermeld op onze website www.iwva.be.
Deze kunnen op de wettelijke en reglementair voorziene wijze aangepast
worden zonder dat de klant hiervan in kennis wordt gesteld.
7. Gebruik van standpijpen.
Twee maal per jaar (in de eerste helft van juli en van december) dient de
standpijp voor nazicht in de werkplaatsen van de IWVA binnengebracht
te worden. De aannemer zal hiertoe een uitnodiging ontvangen. Bij het
binnenbrengen zal de aannemer onmiddellijk een nieuwe standpijp ontvangen
en wordt de vaste vergoeding opnieuw in rekening gebracht, alsmede alle
herstellingskosten veroorzaakt door onvakkundig gebruik. Indien de gebruiker
de standpijp niet tijdig heeft binnengebracht wordt hem een forfaitaire kost
opgelegd van € 520,20.
8. In geval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk
arrondissement Veurne bevoegd.
9. Tijdens de bouwwerken kan er via de dubbeldienstkraan op de minibinneninstallatie water afgenomen worden. Deze bouwfase mag maximaal
twee jaar duren en kan in overleg met de drinkwatermaatschappij verlengd
worden, mits betaling van de kosten voor dossieropvolging.
De binneninstallatie kan gekoppeld worden aan de verzegelde stopkraan.
De klant verbindt er zich toe om de keuring aan te vragen voor de eerste
ingebruikname (zie waterverkoopreglement art.7 §3). Na ontvangst van een
conform keuringsdossier zal de toestemming gegeven worden om het zegel te
verbreken om de binneninstallatie in dienst te nemen. Indien de binneninstallatie
toch in gebruik wordt genomen via de laatste stopkraan mits verbreking van het
zegel, zullen deze kosten worden aangerekend volgens de tarieven van de IWVA.
Indien er geen conform keuringsverslag bij de IWVA binnenkomt binnen 24
maanden worden er kosten aangerekend voor de verlenging van de opvolging.

Keuring nodig ?
De keuring van de huishoudelijke binneninstallatie en/of de privéwaterafvoer kan uitgevoerd worden door een erkend keurder van de iwva.
» Huishoudelijke binneninstallatie (basiskeuring of herkeuring)
» Privéwaterafvoer (riolering)
» Synergiekeuring -- gezamenlijk controle (huishoudelijke binneninstallatie & privéwaterafvoer)
Alle keuringen gebeuren volgens de richtlijnen van Aquaflanders (www.aquaflanders.be).
Aanvragen kunnen verstuurd worden naar keuringen@iwva.be
Voor meer info & prijzen: www.iwva.be
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