Arrondissement Halle-Vilvoorde
Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente HERNE

Centrum 17
1540 Herne
Tel : 02/397.11.61
Fax : 02/397.11.68

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN EEN SUBSIDIE
VOOR WATERPREVENTIEVE MAATREGELEN
1.Gegevens aanvrager
Voornaam en Naam :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoon : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rekeningnummer : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Voorwaarden tot toekenning van de subsidie
a) Er wordt een premie verleend aan :
 elke natuurlijke persoon ingeschreven in de bevolkingsregisters te Herne;
 elke rechtspersoon waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Herne;
 elke lokale vereniging met niet-commerciële doeleinden, die eigenaar of huurder is van een woning,
appartement, gebouw, handelspand;
 scholen gelegen in een overstromingsgebied van Herne
b) Die aan de volgende voorwaarden voldoen:
 het gebouw moet gelegen zijn in het overstromingsgebied van Herne zoals vastgesteld door de Vlaamse
overheid;
 er kan slechts één maal per wooneenheid en/of school een premie worden toegekend;
 de genomen maatregelen moeten bijdragen tot de preventie van wateroverlast ten gevolge van een
natuurfenomeen;
 de totale kostprijs van de aankoop –en/of installatiekosten moet minstens 150 euro bedragen;
 de premie kan slechts toegekend worden mits voorlegging van de originele aankoop –en installatiefacturen
(bestelbons of kastickets zijn ongeldig) en is slecht geldig voor aankoop –en/of installatiekosten gemaakt na
datum van goedkeuring van dit reglement.
c) Bedrag van de premie :
De premie bedraagt 50% van de aankoop –en/of installatiekosten met een maximum van 250 euro per
wooneenheid, gebouw, handelspand en/of school.
Alle maatregelen ter preventie van wateroverlast, zonder limitatief te zijn, kunnen in aanmerking komen
voor subsidiëring. Niet-limitatieve voorbeelden van eventuele maatregelen zijn de aankoop van een
hydroboard, het plaatsen van een ommuring of een dompelpomp.
d) Wijze van aanvraag :
De aanvraag moet gebeuren binnen een termijn van zes maanden na factuurdatum en bezorgd worden bij
de dienst Milieu van het gemeentebestuur.

e) Uitbetalingsvoorwaarden :
- De premie wordt door het college van burgemeester en schepenen toegekend, na volledig onderzoek van het
aanvraagdossier, aan de persoon of rechtspersoon aan wie de factuur van de aankoop is gefactureerd.
- Aanvragen die geweigerd worden, zullen het voorwerp uitmaken van een gemotiveerde beslissing van het college
van burgemeester en schepenen.
- Het college van burgemeester en schepenen doet tevens uitspraak over alle betwistingen.
- Premies uitbetaald op basis van een bedrieglijke aanvraag zullen teruggevorderd worden, onverminderd de
eventuele gerechtelijke vervolgingen.
f) Het voorwerp van de subsidie (aankopen of installaties) moet altijd aanwezig blijven na datum van de uitbetaling
van de premie.
Indien de premietrekker deze verbintenis niet nakomt, zal onmiddellijk tot de terugvordering van de premie worden
overgegaan.

3. Uitgevoerde werken of aankopen.
Subsidie wordt aangevraagd voor :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Totaal bedrag van de investering : …………………………………………………………………………………………………………………

4. Verklaring op eer
Hierbij verklaart ondergetekende , dat aan de hierboven opgesomde voorwaarden voldaan werd.
Volledig en naar waarheid ingevuld

Datum : …………………………………………………. Handtekening : …………………………………………………………………..

