AANVRAAG WARMTE VOOR RUIMTELIJKE VERWARMING EN SANITAIR WARM WATER
APPARTEMENTEN EN WOONCOMPLEXEN
Met dit formulier kunt u de aansluiting aanvragen voor de warmte voor de aansluiting van een
appartementsgebouw of een ander wooncomplex met meer dan 2 woongelegenheden, voor
ruimtelijke verwarming en sanitair warm water.
Alle technische informatie over de aansluitingen vindt u in onze ‘Algemene Technische
Aansluitvoorwaarden Warmte’ voor nieuwbouw en renovatie. Deze brochure kunt u terugvinden op
onze website of in onze kantoren.
Doe uw aanvraag tijdig. Als uw project specifiek is (bvb speciaal warmtestation), kan de
uitvoeringstermijn, na de goedkeuring van uw offerte, meerdere maanden in beslag nemen. Graag
hiermee rekening te willen houden.
Fluvius start de studie pas na ontvangst van deze schriftelijke aansluitingsaanvraag.
Gelieve het ingevulde aanvraagformulier terug te sturen naar:
Fluvius Warmte, Boombekelaan 14, 2660 Hoboken

Fluvius System Operator cvba
Maatschappelijke zetel: Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle
T: 078 35 35 37

www.fluvius.be

dossiernummer (in te vullen door Fluvius)

1. aanvrager (alle correspondentie verloopt via de aanvrager)
(bedrijfs)naam

btw-nummer

zaakvoerder
contactpersoon
straat

nr en bus

gemeente

postcode

telefoon

gsm

fax

email

indien sociale bouwmaatschappij erkenningsnummer VMSW
2. bouwpromotor (enkel in te vullen indien verschillend van aanvrager)
(bedrijfs)naam

btw-nummer

zaakvoerder
contactpersoon
straat

nr en bus

gemeente

postcode

telefoon

gsm

fax

email

indien sociale bouwmaatschappij erkenningsnummer VMSW
3. facturatiegegevens
(bedrijfs)naam
vennootschapsvorm
zaakvoerder
straat

nr en bus

gemeente

postcode

btw-nummer

ondernemingsnummer

telefoon

gsm

fax

email

Aandacht
Indien derden optreden als aanvrager dient een schriftelijke machtiging bijgevoegd te worden.
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4. betrokken diensten
installateur elektriciteit

architect

(enkel in te vullen indien reeds gekend)
naam bedrijf

naam bedrijf
contactpersoon

contactpersoon

straat

nr

straat

nr

gemeente

postcode

gemeente

postcode

telefoon

telefoon

fax

fax

btw-nummer

email

email

Studiebureel

(enkel in te vullen indien reeds gekend)
naam bedrijf
contactpersoon

aannemer riolering

(enkel in te vullen indien reeds gekend)
naam bedrijf
contactpersoon

straat

nr

straat

nr

gemeente

postcode

gemeente

postcode

telefoon

telefoon

fax

fax

email

email

installateur KTV

veiligheidscoördinator

(enkel in te vullen indien reeds gekend)
naam bedrijf
contactpersoon

(enkel in te vullen indien reeds gekend)
naam bedrijf
contactpersoon

straat

nr

straat

nr

gemeente

postcode

gemeente

postcode

telefoon

telefoon

fax

fax

email

email

5. gegevens betreffende het bouwproject
naam residentie
straat
gemeente/stad
aantal appartementen
aantal winkels of kantoren
aantal gemeenschappelijke delen
dit project is op heden
 reeds vergund: bouwaanvraag werd op

afgeleverd door de betreffende gemeente

 nog in aanvraag: bouwaanvraag werd op

ingediend bij de betreffende gemeente

 er werd nog geen bouwaanvraag ingediend (voorontwerp)
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6. details van de aansluitingen



Voor nieuwbouw: voeg het door de gemeente goedgekeurd bouwplan toe met officiële
vermelding van de definitieve bus nummering.
Duid aan op het plan in welk lokaal u de warmtewisselaar wenst te plaatsen.

huisnummer
voorbeeld

nr 16
gemeenschappelijk gedeelte

aantal

vermogen

1

24 kW

professioneel gedeelte

residentieel gedeelte

opmerkingen
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7. planning/uitvoeringstermijn (indien reeds gekend of indien reeds kan worden ingeschat)
datum start ruwbouw
datum gewenste datum indienststelling*
*onder voorbehoud van standaard doorlooptermijn van het netbedrijf

8. gegevens kadaster
afdeling
sectie
perceelnummer
9. bijlagen (1)








ontwerpplan met aanduiding meterlokalen
inplantingsplan
uittreksel kadasterplan
bouwplan met aanduiding van meterlokalen gas, elektriciteit, water en warmte
officieel attest van de gemeente met huis- en busnummers
een schriftelijke machtiging (indien van toepassing) (2)
anderen:

(1) aankruisen indien nodig
(2) indien derden optreden als aanvrager in naam van de bouwpromotor, dient een schriftelijke
machtiging samen met dit ingevuld en ondertekend aanvraagformulier opgestuurd te worden
aan Fluvius Warmte, Boombekelaan 14, 2660 Hoboken
10. algemene opmerkingen

Om de studie vlot te laten verlopen en indien beschikbaar, verzoeken wij u om ons eveneens de
digitale versie van de plannen (bij voorkeur dwg-formaat, autocad R2000) te willen bezorgen op
volgend mailadres: warmte@fluvius.be.
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11. verklaring
Ondergetekende is door deze aanvraag onderworpen aan de (het) toepasselijke
aansluitingsreglement(en) van warmte@zuid en verklaart:

kennis genomen te hebben van de algemene leveringsvoorwaarden van warmte@zuid (zie
www.warmteatzuid.be) en deze te aanvaarden.

eigenaar te zijn van het betrokken gebouw dan wel de toestemming om deze werken aan
te vragen bekomen te hebben van de (mede-)eigenaar(s) van het gebouw waarop deze
aanvraag betrekking heeft.

alle door hem opgegeven informatie waarheidsgetrouw weergegeven te hebben.

akkoord te gaan dat wijzigingen na goedkeuring van deze aanvraag kunnen aanleiding
geven tot het betalen van een administratieve meerkost.
12. bescherming van de privacy
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 stad
Antwerpen. U heeft recht op gratis inzage in en verbetering van deze gegevens. Hiertoe dient u
een schriftelijk verzoek te richten aan Fluvius Warmte, Boombekelaan 14, 2660 Hoboken (wet van
8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking
van persoonsgegevens).
13. ondertekening
naam en voornaam gemachtigde aanvrager

handtekening gemachtigde aanvrager
datum
-

-
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