In te vullen door de parkwachter

Zaknummer

Paraaf parkwachter

Aanmeldingsformulier bronophaling asbesthoudende
golfplaten
Waarvoor dient dit formulier?
U kan zich via dit formulier vrijwillig aanmelden voor bronophaling van asbesthoudende
golfplaten bij woningen/gebouwen (tuinhuis/dierenstal/ …) van voor 1998 en gelegen in het
werkingsgebied van de intercommunale MIWA (Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse
en Waasmunster). De verwijdering van de golfplaten gebeurt door of in opdracht van de
aanmelders. De gevraagde kosten dekken de bronophaling en verwerking niet volledig. De
OVAM voorziet voor dit project dan ook een verdere financiële tussenkomst.
Enkel een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier laat deelname aan het project
toe.
Hebt u nog vragen? Neem gerust contact op met de infolijn van MIWA via 0800 98 003
Aan wie bezorgt u dit formulier? U geeft het ingevulde document af aan de parkwachter
wanneer u uw asbestplaatzak afhaalt in het recyclagepark van uw gemeente.

1. Persoonlijke gegevens
A. Contactgegevens aanvrager
naam
straat en nummer
postnummer en gemeente
telefoonnummer(s)
e-mailadres

B. Is de aanvrager bewoner van het gebouw?

□
□

ja
nee, de bewoners van dit gebouw zijn:

Naam ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Straat en nummer ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
naannan
Postnummer
en gemeente …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer(s) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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C.

Adres gebouw (enkel in te vullen indien dit verschilt van de contactgegevens vermeld onder A)

A)

naam
straat en nummer
postnummer en gemeente
telefoonnummer

2. Gedeeltelijke subsidiëring door OVAM
Wie kan deze subsidiëring (financiële tussenkomst) aanvragen?
U kan de financiële tussenkomst aanvragen als u de eigenaar bent van een gebouw (woning, tuinhuis, dierenstal,
…) gelegen in het werkingsgebied van de afvalintercommunale MIWA dat, door de bouw in de periode voor 1998,
asbesthoudende golfplaten bevat. De oppervlakte van het af te breken dak mag niet meer bedragen dan 50 m²
per adreslocatie.
Wanneer kan u de financiële tussenkomst aanvragen?
U hebt zich voor 26 januari 2018 aangemeld voor het proefproject ‘bronophaling asbesthoudende golfplaten‘. De
bronophaling is gedeeltelijk betalend, het restbedrag is ten laste van de OVAM. Deze gunstige ophaalprijs zal enkel
worden toegekend aan de eigenaars van gebouwen gelegen in het werkingsgebied van de afvalintercommunale
MIWA.
Uit wat bestaat de financiële tussenkomst?
De financiële tussenkomst heeft tot gevolg dat de kost van een bronophaling beperkt wordt tot de bedragen zoals
vermeld op de website van MIWA. Het resterende bedrag wordt verder gedragen door de OVAM. Deze tussenkomst
wordt automatisch verrekend.
Periode van realisatie.
Ophalen van de asbesthoudende golfplaten zal zonder meer gebeuren voor 1 februari 2018.

3. Ondertekening
Ik schrijf me vrijblijvend in voor de mogelijkheid tot bronophaling. Hierbij geef ik MIWA de toestemming mijn
contactgegevens aan de ophalers te bezorgen.
Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid ingevuld zijn.
Ik geef aan de behandelende ambtenaar de toestemming om bij de bevoegde instanties de inlichtingen over mijn
toestand op te vragen, als die nodig zijn om deze aanvraag tot tussenkomst te behandelen.
datum

dag

maand

jaar

handtekening
voor- en achternaam
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