
 

 
OVEREENKOMST TOT AANSLUITING 
 
Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen de ondergetekenden 
Fluvius cvba, met zetel gevestigd te Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, die optreedt in opdracht 
van warmte@zuid inzake de uitbating van het warmtenet en de warmtelevering in het 
projectgebied Nieuw-Zuid, hierna te noemen ‘exploitant’  
En  
de eigenaar, zoals hierna aangeduid, die de aansluiting ter hoogte van het hierna vermelde gebouw 
of appartement in het projectgebied Nieuw-Zuid aankoopt. 
 
Gegevens leveringsadres: 

straat   nr en bus  

gemeente   postcode  
 
Gegevens warmtemeter: 

EAN                    METERNR  

 
Deze overeenkomst wordt mee ondertekend door de vertrekkende verbruiker als verklaring van akkoord over 
meterstanden in geval van verhuizing - (ver)koop/(ver)huur van een gebouw - echtscheiding - overlijden. 
 
warmte@zuid dient dit document binnen de 14 kalenderdagen te ontvangen, indien niet blijft de eigenaar 
verantwoordelijk voor het verbruik tot we het document ontvangen.  
 
Dit document is opgesteld in 3 exemplaren, één voor het bedrijf en één telkens voor de vertrekkende 
verbruiker en de verbruiker-overnemer die de overeenkomst beiden ondertekenen voor akkoord. 
 
Door de ondertekening van deze overeenkomst bevestigt de overnemer kennis genomen te hebben van en 
akkoord te gaan met de Algemene aansluitingsvoorwaarden Warmtenet Antwerpen Nieuw-Zuid versie 1.0 van 
15/10/2015. 
 
Informatie vertrekkende eigenaar 

  dhr.   mevr.   mej.   firma  ondernemingsnummer  

voornaam, naam     

e-mail   tel./gsm  

nieuw adres     

straat   nr en bus  

gemeente   postcode  
 
Informatie nieuwe eigenaar  

  dhr.   mevr.   mej.   firma  ondernemingsnummer  
voornaam, naam     

e-mail   tel./gsm  

verzendadres facturen 

straat   nr en bus  

gemeente   postcode  

gebruik van warmte als   eigenaar | woning als hoofdverblijfplaats of 2de verblijf 

   eigenaar | woning staat leeg in afwachting verhuur/verkoop 
 

 
 
 
 
  

i.o.v.  



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

 

Ingangsdatum overeenkomst tot aansluiting 
 
   -   -     

 

Ondertekening 

Aldus overeengekomen en in drievoud opgemaakt en ondertekend te  
 

plaats   datum 

 

vertrekkende eigenaar 

naam   

nieuwe eigenaar 

naam 

namens Fluvius 

naam 

handtekening  handtekening handtekening 
 
   

 


