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PREMIE VAN DE GEMEENTE UKKEL 
 

Dit formulier vervolledigd en ondertekend  GEMEENTE UKKEL 
terugsturen binnen de 6 maanden vanaf  Milieudienst 
de datum van de laatste factuur Stallestraat 77 
op het hiernaast vermelde adres:  1180 Brussel 
 
 
Voor alle vragen over premies:  Laetitia Evrard 
  Tel.: 02/605.13.56 
         energieloket@ukkel.brussels 
 
 
 
 
 
 
 

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN PREMIE - NATUURLIJKE POEL 
 

Adres van de plaats waar de poel aangelegd is 

Straat .............................................................................................. Nr. .......................... Bus ..................... 

Postcode ....................................... Gemeente ............................................................................................ 

 

1. Gegevens van de aanvrager 
 

Naam ......................................................................... Voornaam ................................................................. 

Straat .............................................................................................. Nr. ............................ Bus ..................... 

Postcode ....................... Gemeente ............................................................ Tel. ........................................... 

E-mail ……………………………………………………….................................................................... 

Bankrekeningnr. (1)  -  -  -  

geopend op naam van .................................................................................................................................. 

Btw-nummer (indien van toepassing) ........................................................................................................... 

Eventuele rechtsvorm ................................................................................................................................... 

(1) De houder van het rekeningnummer moet de persoon zijn aan wie het aankoopbewijs gericht is 
 
 
 

2. Gegevens over de aanleg 

Ontvangst van het dossier op: 
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Poel:     bestaand en gerenoveerd        nieuw aangelegd 

Oppervlakte van de poel: .................................................................. 

Maximale diepte van de poel: ............................................................ 

Is er een zachte helling (≤ 45°)?    Ja    Nee 

Type verharding:  

      Voorgevormd hard bekken      Buigzaam dekzeil      Glasvezel ingestreken met polyesterhars 

      Klei                Andere:…………………………………………………… 

Aangeplante soorten (desgevallend): .................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Verbindt de aanvrager zich ertoe geen dieren en invasieve soorten in te voeren?  Ja    Nee 

De aanvrager verklaart dat zijn poel aangelegd werd volgens de regels van de kunst en dit 

overeenkomstig artikel 640 van het Burgerlijk Wetboek:    Ja    Nee 

Totaalprijs (inclusief aankoop, eventuele beplantingen en handwerk): ............................................. 

Factuurdatum: .................................................................................................................................... 

 
Documenten die bij het aanvraagdossier gevoegd moeten worden: 
 

 Het aankoopbewijs (vereffende factuur/facturen, rekeninguittreksel(s) of kasticket(s)) 

  Foto's van de natuurlijke poel voor en na de werken 

3. Verklaring op erewoord en handtekening 
 
Ondergetekende .............................................................................................................. 
 
verklaart hierbij dat alle gegevens in het onderhavige aanvraagformulier bij zijn weten correct en 
waarheidsgetrouw zijn. De aanvrager verbindt zich ertoe alle noodzakelijke documenten zoals gevraagd 
in dit formulier en alle gegevens over het project ter beschikking te stellen van het bestuur en het 
plaatsbezoek op verzoek te aanvaarden. Hij verbindt zich er overigens toe de installatie gedurende 
minstens 5 jaar in een perfecte staat van werking te houden. 
 
Opgemaakt te ................................................................................, op ....................................................... 
 
Handtekening van de aanvrager 


