Aanvraag voor een ingreep voor
het nivelleren van oppervlakte-elementen
CONTACT
Sibelga • Studiebureau
E-mail: Etudes-studies@sibelga.be
Tel. 02 274 38 78 • 02 274 35 65
PB 1340 • 1000 Brussel Brouckère

Datum van de aanvraag

/

/ 20

I. AANVRAGER
m Dhr. m Mevr. Naam

Voornaam

Onderneming (+ rechtsvorm)

Btw-nr. voor facturering

Straat
Postcode

Nr.

Bus

Verdieping

Bus

Verdieping

Gemeente

Tel.

GSM

Fax

E-mail
II. WERF
1. Naam van de werf
2. Adres van de werf
Straat
Postcode

Nr.
Gemeente

3. Contactpersoon
m Dhr. m Mevr. Naam
Tel.

Voornaam
GSM

Fax

E-mail

OMSCHRIJVING VAN DE GEPLANDE WERKEN
Datum werken aanvrager

van

/

/ 20

tot

/

/ 20

Datum ingreep Sibelga*

van

/

/ 20

tot

/

/ 20

Omschrijving van de werken

* De aanvraag moet 4 weken vóór de datum van de ingreep door Sibelga worden ingediend.

INGREPEN EN TARIEVEN 2019
Vink het passende vakje aan

Hoeveelheid

m Nivelleren van een ondergrondse LS-doos elektriciteit (zonder graafwerken) [FFE0705]

Eenheidsprijs
942,00 €

excl. btw

m Nivelleren van een toegangsluik voor een elektriciteitscabine (zonder graafwerken) [FFE0706]

4.036,00 €

excl. btw

mN
 ivelleren van een toegangsluik voor een elektriciteitscabine (zonder graafwerken) [FFE0707]
+ buitenbedrijfstelling

5.315,00 €

excl. btw

m in het voetpad (zonder graafwerken) [FFG5007]

570,00 €

excl. btw

m op de rijbaan (zonder graafwerken) [FFG5009]

705,00 €

excl. btw

m in het voetpad (met graafwerken) [FFG50011]

1.810,00 €

excl. btw

m op de rijbaan (met graafwerken) [FFG5012]

2.587,00 €

excl. btw

m zonder graafwerken [FFG5008]

1.045,00 €

excl. btw

m met graafwerken [FFG5013]

2.863,00 €

excl. btw

m Nivelleren van een straatpot:

m Vernieuwing en nivelleren van een straatpot:

Tarieven beschikbaar op de website www.sibelga.be en goedgekeurd door Brugel (www.brugel.be).
De factuur wordt u opgestuurd na de uitvoering van de werken.

Opgemaakt te

Datum

/

/ 20

In noodgevallen kunt u steeds terecht bij onze dispatching elektriciteit op het nr. 02 274 40 66 en bij onze dispatching gas op het nr. 0800 19 400
(dit nummer is echter voorbehouden voor het melden van een gasreuk, 24 uur per dag, 7 dagen per week).

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

CONI-022-1905-Nl

Handtekening voor akkoord:

