AANVRAAGFORMULIER PUTWATER ONDERZOEK

AANVRAAGFORMULIER PUTWATERONDERZOEK

Belangrijke informatie:
Wanneer kunt u genieten van een gratis onderzoek van de kwaliteit van uw putwater?
•

Indien u niet kunt aansluiten op het openbaar waterleidingsnet, is de bemonstering en analyse
van uw putwater gratis.

•

Indien er wel een aansluitingsmogelijkheid is op het openbaar waterleidingsnet, komt u niet in
aanmerking voor bemonstering en analyse van uw putwater door de Vlaamse
Gezondheidsinspectie en de Vlaamse Milieumaatschappij. Wij raden u dan sterk aan om uw
woning aan te sluiten op het openbaar waterleidingsnet. Het geeft de beste garantie op drinkbaar
water.

•

Indien u een huurwoning betrekt die enkel over putwater beschikt, maar wel kan aansluiten op het
openbaar waterleidingsnet, is het aan te raden om de eigenaar van de woning om een dergelijke
aansluiting te vragen of minstens een drinkbaarheidsattest voor het putwater te vragen. Alleen
woningen die beschikken over drinkbaar water mogen verhuurd worden.

A. RUBRIEK IN TE VULLEN DOOR DE AANVRAGER.

NAAM:

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

ADRES:

............................................................................. straat, nummer ................

Gemeente ............................... Postcode ................. Provincie ...................................
TELEFOON: .......................................... GSM: ........................................
Telefonische bereikbaarheid: overdag / ’s avonds / ? ......................................................
E-MAIL:

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

REDEN VAN DE AANVRAAG: (mogelijke verontreiniging aanduiden) ........................................
.....................................................................................................
1. ONDERZOEK AANSLUITBAARHEID OP HET OPENBAAR WATERLEIDINGSNET
A. Is het adres van het putwateronderzoek aangesloten op de waterleiding?
JA
NEEN (Schrappen wat niet past)
B. Is er waterleiding aanwezig in de straat?
JA
NEEN (Schrappen wat niet past)
C. Wat is de afstand tot het dichtste aftakkings- of aansluitingspunt?
………. meter
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Om de putwaterkwaliteit zo goed mogelijk te kunnen inschatten is het belangrijk dat we enkele
gegevens kennen over de waterput en de omgeving ervan. Daarom vragen wij u om onderstaande
rubrieken zo goed mogelijk in te vullen.
2. AARD VAN HET WATER:

put - bron

3. AARD VAN DE BODEM:

zand - klei - leem

4. OMGEVING VAN DE PUT:

op hoeveel meter ligt de put van een:

•

Beerput:

..........meter

•

Zinkput:

..........meter

•

Mestvaalt:

..........meter

•

Stal:

..........meter

•

Bebouwde akker:

..........meter

•

Industrieel bedrijf:
..........meter
=>Wat produceert het bedrijf?……………………………………………

•

Kerkhof:

..........meter

•

Gracht:

..........meter

•

Vuilnisbelt:

..........meter

•

Weide:

..........meter

•

Benzinestation

..........meter

•

Reservoir van stookolie: ..........meter

5. CONSTRUCTIE VAN DE PUT
Jaartal:

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

•

Diepte:

……… meter

•

Aard van de put:

gegraven, geboord, ...............................

•

Aard van de putwanden:

beton, metselwerk, metaal, ...................

•

Bedekt of niet bedekt

•

Materiaal van de putbedekking:

•

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

6. AANVOERLEIDING EN POMP
•

Aard van de pomp

koper, ijzer, plastiek, lood, .....................

•

Aard van de aanvoerleiding

gegalvaniseerd ijzer,..............................

•

Vergaarbak of niet?

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

7. ALGEMENE TOESTAND VAN DE PUT
•

Vertonen de wanden spleten? .........................................................................

•

Is de binnenwand bedekt met een laag cement? ............................................

•

Treedt er kleurverandering van het water op na zware regenval? ..................

8. VORIG PUTWATERONDERZOEK? Ja of neen
Zo ja,
•

Jaartal: ......................

•

Welke veranderingen werden er sindsdien aangebracht aan put, pomp, leiding?
..........................................................................................................................

9. WORDT HET WATER BEHANDELD ? Ja of neen
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•

Zo ja, welke behandeling? ................................................................................................

10. GEBRUIK VAN HET WATER
•

Wordt het water regelmatig gebruikt als drinkwater en/of voor de bereiding van voedsel?
............................................................................................................................................

11. KLACHTEN
•

Zijn er klachten in verband met kleur, troebelheid, geur, smaak? .....................................
............................................................................................................................................

•

Zijn er andere klachten? ....................................................................................................
............................................................................................................................................

12. ADRES VAN HET PUTWATERONDERZOEK (indien verschillend van het adres van de
aanvrager):
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
DATUM:

HANDTEKENING AANVRAGER:

STEMPEL VAN DE GEMEENTE
TER BEVESTIGING VAN DE
CORRECTHEID VAN HET
ANTWOORD OP VRAAG 1

Deze aanvraag dient overgemaakt aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
t.a.v. de heer Martin Verdievel
Afdeling Rapportering Water
Maaltecenter Blok E
Derbystraat 135
9051 ST-DENIJS-WESTREM
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B. RUBRIEK IN TE VULLEN DOOR DE VMM.
13. ONDERZOEK PUTWATER
a. waar wordt het water opgenomen?
•
•
•
•
•
•

rechtstreeks van de put
kraan buitenshuis
keukenkraan
andere kraan binnenshuis
voor de behandeling
na de behandeling

□
□
□
□
□
□

b. waarnemingen bij de opname:
•
•
•

kleur van het water: helder, groen, bruin,....
geur : geen, mest, riool, zwavel, .................
schuim : ja/nee

14. OPMERKINGEN VAN DE MONSTERNEMER
•

Naam monsternemer: ........................................................

•

Nummer monster: .................................. Datum en uur monsterneming: .............

•

Opmerkingen: ............................................................................................................
....................................................................................................................................

Handtekening monsternemer:
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