AANVRAAG elektriciteit - aardgas - kabeltelevisie - riolering
netbedrijf aardgas, elektriciteit, kabeltelevisie en riolering

infolijn 078 35 30 20 - www.infrax.be
Met dit formulier kunt u de aansluiting aanvragen voor de nutsvoorzieningen elektriciteit, aardgas, kabeltelevisie en riolering, voor
zover van toepassing in de gemeenten die bij Infrax zijn aangesloten (zie www.infrax.be). Nog eenvoudiger en sneller kunt u gebruik
maken van de elektronische versie van dit aanvraagformulier op bovengenoemde website.
Voor appartementen met maximum drie gasmeters en/of drie elektriciteitsmeters, de algemene meter inbegrepen, moet per meter
een afzonderlijk aanvraagformulier ingevuld worden. De riolering moet in dit geval slechts op één formulier aangevraagd worden.
Dit formulier mag u niet gebruiken voor aanvragen voor appartementen met meer dan drie gasmeters en/of drie elektriciteitsmeters,
de algemene meter inbegrepen. Gelieve in dit geval contact op te nemen met onze infolijn 078 35 30 20.
Alle technische informatie over de aansluitingen vindt u in onze aansluitingsbrochure “Elektriciteit, aardgas, kabeltelevisie en
riolering voor bouwers en verbouwers”. Deze brochure kunt u terugvinden op onze website of in onze kantoren. De forfaitaire
aansluitingskosten dient u te betalen vóór de uitvoering van de werken. Werfaansluiting en eventuele supplementen worden na
uitvoering gefactureerd.
Gelieve het ingevulde aanvraagformulier te bezorgen aan onze klantendienst of terug te sturen naar het dichtstbijzijnde
klantenkantoor van Infrax:
Noordlaan 9
Antwerpsesteenweg 260
Trichterheideweg 8
8820 Torhout
2660 Antwerpen- Hoboken
3500 Hasselt

attest voor toepassing van een verlaagd btw-tarief
Indien de werken die u vraagt betrekking hebben op privéwoningen en instellingen voor gehandicapten of afbraak en heropbouw van
gebouwen in bepaalde stadsgebieden (enkel van toepassing voor Antwerpen, Hasselt en Genk) heeft u ook recht op de toepassing van
een verlaagd btw-tarief. Hiervoor moet u het speciﬁek attest gebruiken dat u terugvindt op onze website.
ondergetekende
wonende te
eigenaar / huurder / vruchtgebruiker / zaakvoerder (schrappen wat niet past)
van het gebouw gelegen te
verklaart dat het gebouw ten minste 5 jaar geleden voor het eerst in gebruik genomen werd. (aankruisen wat van toepassing is):
Het gebouw wordt gebruikt als woning
uitsluitend als een privéwoning
hoofdzakelijk als een privéwoning (meer dan 50 %) met bijkomstig beroepsgedeelte.
Het gebouw wordt gebruikt voor de huisvesting van bejaarden, leerlingen en studenten, minderjarigen, thuislozen en personen in
moeilijkheden. In dit geval, bevestig ik dat de werken gefactureerd worden aan:
erkende verblijfsinrichtingen voor bejaarden
internaten die zijn toegevoegd aan scholen of universiteiten of die ervan afhangen
jeugdbeschermingstehuizen en residentiële voorzieningen die op duurzame wijze, in dag- en nachtverblijf, minderjarigen
huisvesten en die erkend zijn door de bevoegde overheid in het kader van de wetgeving op de jeugdbescherming of de
bijzondere jeugdbijstand
opvangtehuizen die in dag- en nachtverblijf thuislozen en personen in moeilijkheden huisvesten en die erkend zijn door de
bevoegde overheid.
Ondertekende verklaart hierbij dat hij Infrax de opdracht gegeven heeft om het aangekruiste btw-tarief toe te passen. Hij is op de
hoogte van de voorwaarden die noodzakelijk zijn om dit tarief te mogen toepassen.
De opdrachtgever onslaat Infrax van iedere vorm van verantwoordelijkheid omtrent het toe te passen tarief inzake de btw-wetgeving
en neemt vanaf heden alle gevolgen van een verkeerde toepassing die het gevolg van dit attest zijn, onherroepelijk voor zijn rekening.
datum

DD - MM- J J J J

handtekening
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klantgegevens
voornaam

naam

straat
postcode

nummer

contactpersoon
e-mail

bus

gemeente
tel./gsm
ondernemingsnummer

vennootschapsvorm

uitvoeringsadres
straat
postcode

nummer

bus

gemeente

contactpersoon voor uitvoering

tel./gsm

type gebouw
nieuwbouw
bestaand gebouw
huishoudelijk
professionele toepassingen
andere
appartementsgebouw
totaal aantal appartementen
2
3
vermoedelijke datum ingebruikname D D - M M - J J J J
Voor nieuwbouw moet u het door de gemeente goedgekeurd bouwplan toevoegen met ofﬁciële vermelding van de deﬁnitieve
busnummering. Gelieve op het plan ook aan te duiden in welk lokaal u de energiemeter wenst te plaatsen.

nieuwe aansluiting elektriciteit
standaardaansluiting (230V, 40A, monofasig, dubbeltarief)
niet-standaardaansluiting
stroomsterkte
ampère
monofasig OF
driefasig
afzonderlijke kWh-meter voor elektrische accumulatieverwarming
vermogen
kW
plaatsing spanningsloos contact voor elektrische boiler
algemene elektriciteitsmeter appartementsgebouw
andere
plaats meter (hall, berging, …)
afstand rooilijn / muurdoorvoer
m afstand muurdoorvoer / teller

tijdelijke aansluiting elektriciteit
voorlopige aansluiting met deﬁnitieve kabel (vul ook “nieuwe aansluiting elektriciteit” in)
plaats kWh-meter
werfkast bij indringingspunt (buiten) OF
deﬁnitieve plaats in wind- en waterdicht gebouw
stroomsterkte
ampère
monofasig OF
driefasig
werfaansluiting
stroomsterkte
ampère
monofasig OF
driefasig
gewenste aansluitdatum D D - M M - J J J J gewenste wegnamedatum D D - M M - J J J J (precieze afspraak schriftelijk te
bevestigen)

nieuwe aansluiting aardgas
standaardaansluiting: lage druk, meter G4 (max. 6 m³/u), éénsgezinswoning met één leverpunt
niet-standaardaansluiting:
meter G6 (max. 10 m³/u) incl. ontspanner
ander
m³/u
plaats meter (hall, berging, …)
afstand rooilijn/muurdoorvoer
m afstand muurdoorvoer/teller

nieuwe aansluiting kabeltelevisie
standaardaansluiting

tijdelijke KTV-aansluiting

nieuwe aansluiting riolering
Gebeurt op de eventuele aanwezige wachtaansluiting. Rioleringsplan verplicht bij te voegen
standaardaansluiting (1 vuilwateraansluiting diameter 16 cm + 1 regenwateraansluiting diameter 16 cm – tot max 3
appartementen)
niet–standaardaansluiting (bv. aangesloten oppervlakte groter dan 200 m²)

m

m
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wijziging aansluiting elektriciteit
EAN-nummer 5 4 1 4 4

(u vindt dit nummer terug op uw elektriciteitsfactuur)

Welke aansluiting heeft u nu?
stroomsterkte

ampère

monofasig OF

driefasig

soort meterkast
A

B

C

D

andere

Welke wijzigingen wenst u?
gewenste stroomsterkte
ampère
monofasig OF
driefasig
plaatsen tweevoudig dag/nachttelwerk
omschakelen tweevoudig dag/nachttelwerk naar enkelvoudig dagtelwerk
verplaatsen van de kWh-meter
plaatsing spanningsloos contact voor elektrische boiler
van bovengrondse naar ondergrondse aansluiting
bijplaatsen kWh-meter (indien voor verwarming: vermogen
kW)
wegname aansluiting
wegname aansluiting bij sloop (bel min. 3 weken vooraf naar de infolijn om een afspraak te maken)
wegname kWh-meter
zekering vervangen door automaat
andere

sloopattest gewenst

wijziging aansluiting aardgas
EAN-nummer 5 4 1 4 4

(u vindt dit nummer terug op uw aardgasfactuur)

Welke wijzigingen wenst u?
verzwaren van het vermogen naar
verlagen van het vermogen naar
verplaatsen van de aardgasmeter
plaatsen buitenafsluiter
andere

m³/u
m³/u

bijplaatsen van een aardgasmeter
wegname aansluiting
sloopattest gewenst
wegname aansluiting bij sloop
(bel min. 3 weken vooraf om een afspraak te maken)

wijziging aansluiting kabeltelevisie
EAN-nummer 5 4 1 4 4

(u vindt dit nummer terug op uw Telenetfactuur)

Welke wijzigingen wenst u?
wegname aansluiting
verplaatsing aansluiting
van bovengrondse naar ondergrondse aansluiting
andere
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overeenkomst
Ondergetekende is door deze aanvraag onderworpen aan de (het) toepasselijke aansluitingsreglement(en) van de betrokken netbeheerder en
verklaart:
• kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden van Infrax (zie www.infrax.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.
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 energieleverancier of Telenet. U heeft recht op gratis inzage in en verbetering van deze gegevens. Hiertoe dient u een schriftelijk verzoek te richten
aan Infrax, Koningsstraat 55, bus 15, 1000 Brussel (wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van
persoonsgegevens).

Vergeet niet:
• voor nieuwbouw het door de gemeente goedgekeurd bouwplan toe te voegen met ofﬁciële vermelding van de deﬁnitieve
busnummering. Gelieve op het plan ook aan te duiden in welk lokaal u de energiemeter wenst te plaatsen.
• voor een nieuwe aansluiting riolering het rioleringsplan toe te voegen.

datum

DD - MM- J J J J

handtekening

