Aanvraag tot verplaatsing
van gas- en/of elektriciteitsinstallaties
Interne referentie van de aanvrager :

ADRES VOOR UITVOERING VAN DE WERKEN
Straat

	Nr.

Bus

Gemeente

Postcode

GEGEVENS VAN DE AANVRAGER
Naam / Bedrijf + rechtsvorm (netgebruiker)
Ondernemingsnummer

.

.

btw-plichtig



m ja

m neen

m Ja, ik ben gehouden aan het indienen van een periodieke btw-aangifte.
m Nee, ik ben niet onderworpen aan de periodieke btw-aangifte.
Nr.

Straat
Postcode

Gemeente

Bus
Land

Contactperoon
m Dhr. m Mevr.

Naam

Voornaam

Tel.

Fax

GSM

E-mail

FACTUUR TE STUREN NAAR

(indien gegevens verschillen van vorig punt)

Naam / Bedrijf + rechtsvorm (netgebruiker)
Ondernemingsnummer

.

.

btw-plichtig



m ja

m neen

m Ja, ik ben gehouden aan het indienen van een periodieke btw-aangifte.
m Nee, ik ben niet onderworpen aan de periodieke btw-aangifte.
Nr.

Straat
Postcode

Gemeente

Bus
Land

ETST-006-1906-Nl

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.

Sibelga CVBA • RPR Brussel • BTW BE 0222.869.673
sibelga.be/contact • 02 549 41 00 • PB 1340 - 1000 Brussel Brouckère
Sibelga behandelt uw gegevens conform haar beleid, beschikbaar op sibelga.be/nl/privacy

VERDERE INFORMATIE
Geef hieronder een uitvoerige beschrijving van uw project.

Ik voeg volgende bijlagen bij deze aanvraag:
m een plan met de geografische ligging van de betrokken installaties (idealiter vertrekkende van KLIM-CICC)
m de opgave van de vereisten waarmee rekening moet worden gehouden (schets, doorsnedes, .dwg-plannen, foto’s...)

Deze aanvraag dient per mail of post naar het onderstaande adres te worden verzonden.
Sibelga • Dienst Studies & Constructie
PB 1340 • 1000 Bruxelles Brouckère
E-mail: studies@sibelga.be

Datum

/

/ 20

Handtekening aanvrager :
			

Sibelga CVBA • RPR Brussel • BTW BE 0222.869.673
sibelga.be/contact • 02 549 41 00 • PB 1340 - 1000 Brussel Brouckère
Sibelga behandelt uw gegevens conform haar beleid, beschikbaar op sibelga.be/nl/privacy

