Werkaanvraag voor een tijdelijke aansluiting
en/of meter elektriciteit
Deze aanvraag dient per mail, fax of post naar het onderstaande adres te worden verzonden.

CONTACT
Sibelga • Klantendienst
E-mail : klanten@sibelga.be
Tel. 02 549 41 00 • Fax 02 549 46 61
PB 1340 • 1000 Brussel Brouckère
In voorkomend geval dienen de volgende documenten te worden bijgevoegd:
m voor een nieuwe aansluiting m geografisch liggingsplan van het gebouw
m inplantingsplan met aanwijzing van de cabine / het technisch lokaal / de meter
m bewijs van volmacht voor aanwijzing aanvrager
m attest verlaagd btw-tarief
Opgelet: om uw aanvraag snel en efficiënt te kunnen behandelen, is het belangrijk dat u alle opgegeven velden invult.
Als dat moeilijk gaat, laat u dan bijstaan door een elektricien of bel ons op het nummer 02 549 41 00.

GEGEVENS (De offerte en de factuur worden verstuurd naar het adres van de aanvrager)
AANVRAGER
Naam van het bedrijf + rechtsvorm
Ondernemingsnummer

B

E

BTW-plichtig m ja
.
.
m ja, ik ben gehouden aan het indienen van een periodieke btw-aangifte
m nee, ik ben vrijgesteld van het indienen van een periodieke btw-aangifte
of

m M. m Mw. Naam

m nee

Voornaam

Straat

Nr

Postcode

Bus

Gemeente

Tel.

GSM

Fax

E-mail
m Ik ben eigenaar van het gebouw.
m Ik heb de toestemming van de eigenaar van het gebouw om werken aan te vragen
(opgelet: we dienen een door de eigenaar ondertekend bewijs van volmacht te krijgen)
m Ik voldoe aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een afwijking van het standaard btw-stelsel
(KB 20 van 20 juli 1970)
(opgelet: u dient het attest terug te sturen naar ons adres)
ADRES VAN UITVOERING VAN DE WERKEN (indien verschillend van het adres van de aanvrager)
Straat

Nr

Postcode

Gemeente

Contactpersoon voor de uitvoering van de werken (vb.: architect,elektricien, enz.)
m M.
Tel.

m Mw. Naam

Voornaam
GSM

Fax

TCKW-047-15-Nl

E-mail

Sibelga CVBA
Werkhuizenkaai 16 • 1000 Brussel • RPR Brussel • BTW BE (0)222.869.673
IBAN BE35 7330 1768 3837 • BIC KREDBEBB

OMSCHRIJVING VAN DE GEWENSTE INTERVENTIE
I. GEBRUIK
m Verlichting
m Elektrische verwarming
m Boiler
m Machines gereedschap
m Airconditioning
m Lift(en) aantal
m Kra(a)n(en) aantal
(Kenmerken dienen te worden bijgevoegd of uitvoerig beschreven in de rubriek «opmerkingen» aan het einde van het document)
m Andere, namelijk
II. AANSLUITING
Gewenste spanning :

m 230V

Gewenst vermogen:

m

Tarief

m Enkelvoudig

m 400V
kVA m Enkelfasig

m Hoogspanning
A

m Driefasig

A

m Tweevoudig

Opmerking: de bevoorrading van uw werf met elektriciteit staat los van de definitieve aansluiting die dus niet automatisch verloopt.
Om de bevoorradingsmodus van uw project te bepalen, verzoeken we u te gelegener tijd een aanvraag in te dienen. Het resultaat van
deze studie zal ons in staat stellen om u de voorwaarden en de planning van de werken te bevestigen.
Als u hierboven onvoldoende ruimte hebt, maak dan gebruik van de onderstaande rubriek «opmerkingen».

BIJKOMENDE INFORMATIE
Geef hieronder een uitvoerige beschrijving van uw project.
Opmerkingen

TCKW-047-15-Nl

Datum en handtekening aanvrager:

Sibelga CVBA
Werkhuizenkaai 16 • 1000 Brussel • RPR Brussel • BTW BE (0)222.869.673
IBAN BE35 7330 1768 3837 • BIC KREDBEBB

