WERKAANVRAAG VOOR EEN GAS- EN/OF
ELEKTRICITEITSAANSLUITING EN/OF -METER
Als u een nieuwe aansluiting of meter wenst te plaatsen, kan u een werkaanvraag indienen door dit document in te
vullen en naar ons terug te sturen.
Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, versturen wij u een offerte met:
De uitvoeringskosten van de werken
De studiekosten (enkel geldig voor elektriciteit)
De uitvoeringsmodaliteiten van de werken (voorbereidende werken, termijnen, ...)
Opgelet: ook als u niet ingaat op deze offerte, dient u de studiekosten voor elektriciteit te betalen.
De tarieven die op dit moment van toepassing zijn, vindt u terug op onze website
www.sibelga.be > Onze tarieven > Tarieven aansluitingen en meters.
Dit is een aanvraag voor het volgende type gebruik:  Huishoudelijk

 Professioneel

 Gemengd

Deze aanvraag volgt op een oriëntatiestudie met als referentie:
Op welke datum wilt u dat de werken worden uitgevoerd?
(wetende dat Sibelga de termijnen moet respecteren met betrekking tot het verkrijgen van de nodige vergunningen
van de beheerders van de openbare weg en het plannen van de werven met de aannemers)

I. ADRES VOOR UITVOERING VAN DE WERKEN
Naam / Bedrijf + rechtsvorm (netgebruiker)
btw-plichtig  ja  nee

Ondernemingsnummer

 Ja, ik ben gehouden aan het indienen van een periodieke btw-aangifte.
 Nee, ik ben vrijgesteld van het indienen van een periodieke btw-aangifte.
Straat

Nr.

Postcode

Bus

Gemeente

Contactpersoon
 Dhr.  Mevr.
Naam

Voornaam

Tel.

GSM

Fax

E-mail

@

II. GEGEVENS VAN DE AANVRAGER (indien verschillend van I.)
Naam / Bedrijf + rechtsvorm (netgebruiker)
btw-plichtig  ja  nee

Ondernemingsnummer

 Ja, ik ben gehouden aan het indienen van een periodieke btw-aangifte.
 Nee, ik ben vrijgesteld van het indienen van een periodieke btw-aangifte.
Straat

Nr.

Postcode

Bus

Gemeente

Contactpersoon
 Dhr.  Mevr.
Naam

Voornaam

Tel.

GSM

Fax

E-mail

 Ik verklaar dat ik de eigenaar ben van het gebouw.

@
 Ik verklaar dat ik gevolmachtigde ben.

Opgelet: bij volmacht dienen wij een gehandtekend attest van de eigenaar te verkrijgen.
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FACTUUR TE STUREN NAAR (indien gegevens verschillen van I. en II.)
Naam / Bedrijf + rechtsvorm (netgebruiker)
btw-plichtig  ja  nee

Ondernemingsnummer

 Ja, ik ben gehouden aan het indienen van een periodieke btw-aangifte.
 Nee, ik ben vrijgesteld van het indienen van een periodieke btw-aangifte.
Straat
Postcode

Gemeente

Nr.

Bus

Land

Als u aan de voorwaarden voldoet om te kunnen genieten van een afwijking van het algemene BTW-stelsel (KB20 van 20 juli 1970),
vul dan het bijgevoegde attest in en stuur het terug naar ons adres.

GEGEVENS VAN DE EIGENAAR OF ZIJN GEVOLMACHTIGDE (indien gegevens verschillen van I. en II.)
Naam / Bedrijf + rechtsvorm (netgebruiker)
btw-plichtig  ja  nee

Ondernemingsnummer

 Ja, ik ben gehouden aan het indienen van een periodieke btw-aangifte.
 Nee, ik ben vrijgesteld van het indienen van een periodieke btw-aangifte.
Straat

Nr.

Postcode

Bus

Gemeente

Contactpersoon

 Dhr.  Mevr.

Naam

Voornaam

Tel.

GSM

Fax

E-mail

@

ELEKTRICITEIT
BESCHRIJVING VAN DE WERKEN AAN UW ELEKTRICITEITSINSTALLATIES
Kruis het vakje aan dat overeenkomt met uw aanvraag:
 Nieuwe aansluiting / meter (b)
 Aanpassing vermogen (a)
 Zelfproductie elektriciteit (c)
 Vervanging van de meter voor zelfproductie van elektriciteit met herinjectie
 Nazicht van de beveiliging voor zelfproductie van elektriciteit (netontkoppelingsrelais)
 Periodische controle van de netontkoppelingsrelais
 Andere: geef uw keuze aan (b)
 Vervanging van de bestaande meter door
- nacht - dag/nacht - uitsluitend nacht (b)
meternr.:
 Verplaatsing van een aansluiting / cabine / meter (b)
 Verwijdering van een aansluiting / cabine
 Verwijdering van meter
 Terbeschikkingstelling van impulsen
 Vernieuwing van uw hoogspanningsaansluiting
cabine nr.: _ _ A _ _ _ _ _

1. Aansluiting voor huishoudelijk gebruik
Type:

 Eengezinswoning(en)

 Appartementsgebouw

Gebruik:

 Elektrische verwarming
 Airconditioning
 Boiler

 Lift(en) (aantal
)
 Andere, namelijk:
 Zelfproductie van elektriciteit

2. Aansluiting voor niet-huishoudelijk gebruik
Type:

 Kanto(o)r(en)
 Horeca
 Handelsza(a)k(en)
 Industrie
 Andere

> oppervlakte:
> aantal zaken:
> aantal zaken:
> activiteit:
> namelijk:

m2
+ totale oppervlakte:

(a) Als uw aanvraag een of meerdere bestaande meters betreft, geef dan de meternummers op.
(b) Schrap de overbodige vermeldingen.
(c) Indien uw aanvraag zelfproductie van elektriciteit betreft, gelieve eveneens punt 3 'Type zelfproductie van elektriciteit' in te vullen.

m2
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E L E K T R I C I T E I T (vervolg)
2. Aansluiting voor niet-huishoudelijk gebruik (vervolg)
Gebruik:

 Airconditioning
 Elektrische verwarming
 Andere, namelijk:

 Oplaadpunt elektrisch voertuig
 traag oplaadpunt
 snel oplaadpunt

 Zelfproductie van elektriciteit
 Lift(en) (aantal
)

3. Type zelfproductie van elektriciteit
 Warmtekrachtkoppeling

Geïnstalleerd elektrisch vermogen
Geïnstalleerd thermisch vermogen

 Fotovoltaïsche panelen

Maximaal vermogen van de fotovoltaïsche panelen
Maximaal vermogen van de omvormer (AC)
kW

 Windmolen(s)

Geïnstalleerd elektrisch vermogen

kWe
kWth
kWp

kWe

Voor een gewenste bevoorrading in laagspanning:
BESCHRIJVING VAN DE TE INSTALLEREN METERS
Gewenste spanning:
Bestemming
Aantal

Verdeling (1)

Stroomsterkte
of vermogen
A
kVA
A
kVA
A
kVA
A
kVA
A
kVA

Enkelfasig
Driefasig (3)
Enkelfasig
Driefasig (3)
Enkelfasig
Driefasig (3)
Enkelfasig
Driefasig (3)
Enkelfasig
Driefasig (3)

Metertype (1)

(preciseer: woning, lift,
gemene delen, kantoor,
handelszaak, ...)

 230V

 400V

Leveringsplaats (2)+
EAN-code / Meternr.
(indien bestaand)

• dag - dag/nacht
• uitsluitend nacht
• dag - dag/nacht
• uitsluitend nacht
• dag - dag/nacht
• uitsluitend nacht
• dag - dag/nacht
• uitsluitend nacht
• dag - dag/nacht
• uitsluitend nacht

(1) Schrap de overbodige vermeldingen.
(2) Verplicht veld: geef de plaats aan waar de energie zal worden gebruikt per gevraagde meter (betreffende verdieping / appartement, bijv.:
1ste verdieping links).
(3) Voor een woning is een enkelfasige voeding verplicht (40A aanbevolen). Als u toch een driefasige voeding wenst, dan moet de netbeheerder
daarover beslissen. U kunt de redenen voor deze aanvraag rechtvaardigen in het opmerkingsveld (vermogen van meer dan 15 kVA, specifieke
uitrusting, ...).

Als u hierboven niet voldoende plaats hebt, kunt u uw opmerkingen kwijt in het kader «opmerkingen» aan het einde
van het document (met het gebruik, de betreffende verdiepingen / appartementen).

Voor een gewenste bevoorrading in middenspanning:
BESCHRIJVING VAN DE AANSLUITING
Totaal gewenst vermogen
(contractueel vermogen):

kVA

Geïnstalleerd vermogen

kVA

Aantal gewenste meters
Leveringsplaats (indien meerdere)
Meternr. / EAN (indien bestaand)
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GAS
BESCHRIJVING VAN DE WERKEN AAN UW GASINSTALLATIES
Kruis het vakje aan dat overeenkomt met uw aanvraag:
 Nieuwe aansluiting / meter (1)
 Aanpassing vermogen (2)
 andere: geef uw keuze aan (2)
 Vervanging van de meter
 Verwijdering van een aansluiting / cabine
 Verplaatsing van een aansluiting / cabine / meter
 Verwijdering van meter
 Vernieuwing van een aansluiting
 Terbeschikkingstelling van impulsen

meternr.:

1. Vermogen voor huishoudelijk gebruik
Type:

 Eengezinswoning(en)

 Appartementsgebouw

Gebruik:

 Gemeenschappelijke verwarming > aantal en vermogen van de ketels:
 Individuele verwarming
 Andere, namelijk:

x

kW

2. Vermogen voor niet-huishoudelijk gebruik
 Kanto(o)r(en)
 Horeca
 Handelsza(a)k(en)
 Industrie
 Andere

Type:

Gebruik:

> oppervlakte:
> aantal zaken:
> aantal zaken:
> activiteit:
> namelijk:

m2
m2

+ totale oppervlakte:

 Gemeenschappelijke verwarming > aantal en vermogen van de ketels:
 Andere, namelijk:

x

kW

BESCHRIJVING VAN DE TE INSTALLEREN METERS
Aantal

Vermogen
per meter

Gewenste druk
(1) + (3)

kW

25 / 100 / 200 / 500 mbar

kW

25 / 100 / 200 / 500 mbar

kW

25 / 100 / 200 / 500 mbar

kW

25 / 100 / 200 / 500 mbar

kW

25 / 100 / 200 / 500 mbar

Bestemming (1)

Leveringsplaats (4)+
EAN-code / Meternr.
(indien bestaand)

• individuele verwarming
• gemeenschappelijke
verwarming
• keuken
• andere:
• individuele verwarming
• gemeenschappelijke
verwarming
• keuken
• andere:
• individuele verwarming
• gemeenschappelijke
verwarming
• keuken
• andere:
• individuele verwarming
• gemeenschappelijke
verwarming
• keuken
• andere:
• individuele verwarming
• gemeenschappelijke
verwarming
• keuken
• andere:

(1) Schrap de overbodige vermeldingen.
(2) Als uw aanvraag een of meerdere bestaande meters betreft, geef dan de meternummers op.
(3) Voor een woning is de leveringsdruk altijd 25 mbar (werkelijke uitgangsdruk van de meter tussen 19 en 27 mbar). Andere configuraties zijn
mogelijk, maar mogen niet beschouwd worden als behorende tot onze standaard. De termijnen nodig voor de studie en de uitvoering, alsook
de kosten voor de aansluiting kunnen in dat geval verschillend zijn van deze die voorzien zijn in het technische reglement of de gebruikelijke
tarieven.
(4) Verplicht veld: geef de plaats aan waar de energie zal worden gebruikt per gevraagde meter (betreffende verdieping / appartement, bijv.:
1ste verdieping links).
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V E R D E R E I N F O R M AT I E
Geef hieronder een uitvoerige beschrijving van uw project.

Opmerkingen

Ik voeg aan deze aanvraag volgende bijlagen toe:
Voor een nieuwe aansluiting:
 een plan van de geografische ligging van het gebouw
 een liggingsplan met de aanduidingen van de cabine /
het technisch lokaal / de plaats van de meter
 het formulier voor een volmacht voor het indienen van een werkaanvraag
 het attest ter vermindering van het BTW-tarief
 andere:
Deze aanvraag dient opgestuurd te worden per post, fax of
e-mail naar het onderstaande adres.

Sibelga • Dienst Offertes klantenwerken
PB 1340 • 1000 Brussel Brouckère
Tel. 02 549 41 00 • Fax. 02 274 32 56
E-mail: offres-offertes@sibelga.be
De inlichtingen die u invult op dit formulier worden verzameld opdat Sibelga, verantwoordelijk voor de gegevensverwerking, haar taak van ditributienetbeheerder
zo goed mogelijk kan uitvoeren. Zij zijn beschermd door de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Om inlichtingen die u
aangaan te raadplegen of recht te zetten, kunt u zich wenden tot Sibelga, Werkhuizenkaai 16 in Brussel.

TCKW-034-b-12-Nl

Datum en handtekening aanvrager:
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