FORMULIER VERANDERING VAN EIGENAAR
Recto verso in te vullen op de datum van verandering van eigenaar en terug te sturen:
- per post: VIVAQUA – Keizerinlaan 17-19 – 1000 Brussel
- per fax: 02 518 86 69
- per e-mail: AG@vivaqua.be
Overeenkomstig de wijziging van de Ordonnantie van 8 september 1994 tot regeling van de drinkwatervoorziening via het waterleidingnet in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, behoren de verkoper en de koper, in geval van overgang van het eerder genoemde zakelijk recht, dit aan het
distributiebedrijf ter kennis te brengen binnen vijftien werkdagen na de verkoopakte. Zo de verkoper en de koper de meterstand niet hebben laten
opnemen door een personeelslid van het distributiebedrijf of deze niet gezamenlijk hebben opgemeten, zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar gehouden de
bedragen te betalen die verschuldigd zijn sedert de laatste opneming van de meterstand naar aanleiding waarvan een factuur is opgemaakt.
Indien meer dan een persoon houder is van een zakelijk recht op het aangesloten gebouw, zijn deze personen hoofdelijk en ondeelbaar
aansprakelijk ten opzichte van het distributiebedrijf.

Plaats van verbruik gelegen te:

Stamnummer klant:

Gemeente:……….………………..………………………… Postcode:……..……

(vermeld op de laatste factuur
m.b.t. het verbruik van het
onroerend goed)

Adres: ….………………………………………..………...…

Nr. .….. Bus .….

Elementen die toelaten om de plaats van het verbruik te lokaliseren:
…………………………..…
(nr. van de verdieping; voor of achter; links of rechts, rug naar het gebouw)

Nummer van de WATERMETER
CIJFERS
ZWART

ROOD

DATUM van uw opneming

,
De meterstand moet VERPLICHT worden medeondertekend door de vorige eigenaar en de nieuwe eigenaar
Vorige eigenaar
(of zijn mandataris)

Nieuwe eigenaar
(of zijn mandataris)

Naam: ……………………………
Datum: …...-....…-………..

Naam: ……………………………
Datum: …....-....…-………..

Handtekening

Handtekening

BELANGRIJK BERICHT

RH 4942 B/N/VA/2018

Indien de bewoner van het onroerend goed waarvan sprake in de notariële akte verandert (en voor zover dat onroerend goed
slechts uit één wooneenheid bestaat) moet er, behalve dit document, ook nog een formulier bestemd voor meteropneming
op tegenspraak worden ingevuld.

Onze “Algemene Voorwaarden” zijn op aanvraag te verkrijgen of beschikbaar op customers.vivaqua.be
Administratieve en technische diensten VIVAQUA : Keizerinlaan 17-19 - 1000 Brussel
Tel.: 02 518 88 97 - BTW BE 0202.962.701 RPR Brussel
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Gelieve de hieronder vermelde rubrieken in BLOKLETTERS in te vullen
Stamnummer klant

VORIGE EIGENAAR

Mevrouw

Rechtspersoon

De heer

Omgangstaal:

(vennootschap, vzw, ...)

NL

FR

Naam: …………………………………………………… Voornaam: ……………. ………………………………………….
Indien rechtspersoon: naam: ……………………………………....

btw-nr.

B E -

Adres: ……………………………………………………………………… Nr. ……………..… Bus ………………………….
Postcode: ………………. Gemeente: ………………………………………………………………………………..…………
Telefoon: ……………………… Gsm: ……………………………… E-mail: ……………………………………………..….
Rijksregisternr.
Als:

+ fotokopie identiteitskaart (RECTO VERSO)
uittredende eigenaar
of zijn mandataris

eigenaar verhuurder
of zijn mandataris

NIEUWE EIGENAAR

Mevrouw

Rechtspersoon

De heer

Omgangstaal: NL

(vennootschap, vzw, ...)

FR

Naam: …………………………………………………… Voornaam: ……………. ………………………………………….
Indien rechtspersoon: naam: …………………………………….… btw-nr.

B E -

Adres: ……………………………………………………………………… Nr. ……………..… Bus ……………………….….
Postcode: ………………. Gemeente: ………………………………………………………………………………..……….…
Telefoon: ……………………… Gsm: ……………………………… E-mail: ………………………………………………….
Bankrekening (IBAN) :

B E

Domiciliëring:

Rijksregisternr.
Als:

JA

NEE

+ fotokopie identiteitskaart (RECTO VERSO)

inkomende eigenaar

eigenaar verhuurder

Eventueel vertegenwoordigd door (mandataris):
Mevrouw

De heer

Rechtspersoon

Omgangstaal:

(vennootschap, vzw, ...)

NL

FR

Naam: …………………………………………………… Voornaam: …………. ……………………………………….
Als rechtspersoon: naam: ……………………….……….………. btw-nr.

B E -

Adres: ……………………………………………………………………… Nr. ……………..… Bus ……………………....
Postcode: ………………. Gemeente: ………………………………………………………………………………..…...…
Telefoon: ……………………… Gsm: ……………………………… E-mail: …………………………………………..….
Rijksregisternr.

+ fotokopie identiteitskaart (RECTO VERSO)

