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FORMULIER BESTEMD VOOR METEROPNEMING OP 
TEGENSPRAAK 

 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                        

   
Plaats van verbruik gelegen te :      
 
Gemeente :……….………………..…………………………   Postcode :……..……  

Adres : ….………………………………………..………...…    Nr : .….. Busnr : .…. 

Elementen die toelaten om de plaats van het verbruik te lokaliseren: 
…………………………..… 
(nr. van de verdieping ; voor of achter ; links of rechts, rug naar het gebouw) 
 

 
 
 

Klant stamnummer : 
 
(vermeld op de laatste factuur 
m.b.t. het verbruik van het 
gebouw)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

BELANGRIJK BERICHT AAN DE NIEUWE BEWONERS - (FYSIEKE PERSONEN) 
In het kader van de toepassing van het solidair tarief per gedomicilieerde fysieke persoon is het absoluut noodzakelijk dat 
u ons op bijgaande lijst de samenstelling van uw gezin opgeeft en sinds wanneer u op uw nieuw adres bent ingeschreven. 

 
Onze “Algemene Voorwaarden” zijn op aanvraag te verkrijgen of beschikbaar op www.hydrobru.be 

 

Recto/verso in te vullen op de datum van verandering van bewoner en terug te sturen : 
- per post : HYDROBRU c/o VIVAQUA – Keizerinlaan  17-19 – 1000 Brussel 
- per fax : 02/518 86 69 
- per e-mail : via het contactformulier op de website www.hydrobru.be  

Nummer van de WATERMETER  
 
 
 
 
DATUM van uw opneming 
 
         

 

Overeenkomstig de wijziging van de Ordonnantie van 8 september 1994 tot regeling van de drinkwatervoorziening via het waterleidingnet in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, stopt de solidariteit voor het betalen van de factuur tussen de eigenaar en de uittredende huurder enkel en alleen als 

dit formulier ons VOLLEDIG INGEVULD (recto/verso) toekomt binnen de 15 werkdagen na het einde van de bewoning door de huurder. 

        

 

Versie mei 2014 

CIJFERS 

 ZWART          ROOD 

          , 

De meterstand moet VERPLICHT worden medeondertekend door de EIGENAAR  
en uittredende bewoner en/of inkomende bewoner  

 

 
Eigenaar 

(of zijn mandataris) 
 
Naam : …………………………… 
Datum : …..../....…/……….. 
 
Handtekening 
 
 

 
Uittredende bewoner 

(of zijn mandataris) 
 
Naam : …………………………… 
Datum : …..../....…/……….. 
 
Handtekening 

 

 
Inkomende bewoner 

(of zijn mandataris) 
 
Naam : …………………………… 
Datum : …..../....…/……….. 
 
Handtekening 
 

 

 



 
 
 
Of u nu eigenaar, huurder of mandataris bent, u hebt er belang bij dat onze bestanden bijgewerkt en volledig zijn. 
Gelieve de vermelde rubrieken in BLOKLETTERS in te vullen  
 
Klant stamnummer   
 
 
 
 
 
Nieuw adres waarnaar de factuur met de afrekening moet gestuurd worden: 
 
Mevrouw De heer             Omgangstaal :     FR   NL        
 
Naam :  ……………………………………………………  Voornaam :  ……………. …………………………………………. 
 
Indien rechtspersoon: Naam : ……………………………………....     BTW nr.             -  
 
Adres : ………………………………………………………………………  Nr ……………..…  Bus  …………………………. 
 
Postcode : ……………….   Gemeente : ………………………………………………………………………………..………… 
 
Telefoon : ………………………  GSM : ……………………………… E-mail : ……………………………………………..…. 
 
Nr van het Rijksregister :           + fotokopie identiteitskaart (RECTO + VERSO) 
 
Als :   uittredende eigenaar  uittredende huurder  eigenaar verhuurder  
  of zijn mandataris   of zijn mandataris   of zijn mandataris 

 
 
 
 
 
 
 

 
Mevrouw De heer                Omgangstaal :  FR   NL        
 
Naam :  ……………………………………………………  Voornaam :  ……………. …………………………………………. 
 
Indien rechtspersoon: Naam : …………………………………….…   BTW nr.        -  
 
Adres : ………………………………………………………………………  Nr ……………..…  Bus  ……………………….…. 
 
Postcode : ……………….   Gemeente : ………………………………………………………………………………..……….… 
 
Telefoon : ………………………  GSM : ……………………………… E-mail : …………………………………………………. 
 
Bankrekening (IBAN) :        Domiciliëring:    JA      NEEN  
 
Nr van het Rijksregister :      + fotokopie identiteitskaart (RECTO + VERSO) 
 
Als :   inkomende eigenaar   inkomende huurder  eigenaar verhuurder  
 

 
In voorkomend geval, vertegenwoordigd door (mandataris) : 
 
Mevrouw De heer             Omgangstaal :  FR   NL       

 
Naam :  ……………………………………………………  Voornaam :   …………. ………………………………………. 

 
Als rechtspersoon: Naam : ……………………….……….……….  BTW nr.         -  

 
Adres : ………………………………………………………………………  Nr ……………..…  Bus  …………………….... 

 
Postcode : ……………….   Gemeente : ………………………………………………………………………………..…...… 

 
Telefoon : ………………………  GSM : ……………………………… E-mail : …………………………………………..…. 
 
Nr van het Rijksregister :                  + fotokopie identiteitskaart (RECTO + VERSO) 
     
Betaler van de facturen :  JA             NEEN  Indien ja : Domiciliëring:      JA      NEEN 
 
Bankrekening (IBAN) :                 
 
 

Juridische vorm 
(Vennootschap,vzw,..) 

UITTREDENDE BEWONER 
(of bij gebrek, de eigenaar-verhuurder indien hij het onroerend goed te huur stelt ) 

INKOMENDE BEWONER 
(of bij gebrek, de eigenaar-verhuurder) 

           

        

Juridische vorm 
(Vennootschap,vzw,..) 
 

Juridische vorm 
(Vennootschap,vzw,..) 
 

           

B E 

           

B E               

B E               

          

B E           

B E           
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GEZINSSAMENSTELLING 
 

 
Klant stamnummer  

 

VERPLICHT IN TE VULLEN 
door de nieuwe huurder / eigenaar bewoner  

(Enkel voor de fysieke personen) 
 
 
Datum van binnenkomst in het gebouw :  
 
Gezinshoofd  

Naam : ……………………..…..…….. Voornaam :.………………   Nr van het Rijksregister : 

  
Partner :         

Naam : ……………………..…..…….. Voornaam :.…………………Nr van het Rijksregister : 

 
Kinderen : Aantal   
        
Naam : ……………………..…..…….. Voornaam :.…………………Nr van het Rijksregister :  

Naam : ……………………..…..…….. Voornaam :.…………………Nr van het Rijksregister :  

Naam : ……………………..…..…….. Voornaam :.…………………Nr van het Rijksregister :  

Naam : ……………………..…..…….. Voornaam :.…………………Nr van het Rijksregister :  

Naam : ……………………..…..…….. Voornaam :.…………………Nr van het Rijksregister :  

Naam : ……………………..…..…….. Voornaam :.…………………Nr van het Rijksregister :  

Naam : ……………………..…..…….. Voornaam :.…………………Nr van het Rijksregister :  

Naam : ……………………..…..…….. Voornaam :.…………………Nr van het Rijksregister :  

Naam : ……………………..…..…….. Voornaam :.…………………Nr van het Rijksregister :  

Naam : ……………………..…..…….. Voornaam :.…………………Nr van het Rijksregister :  

Andere medebewoner(s)  

Naam : ……………………..…..…….. Voornaam :.…………………Nr van het Rijksregister :  

Naam : ……………………..…..…….. Voornaam :.…………………Nr van het Rijksregister :  

Ik bevestig ten stelligste dat bovenstaande gegevens correct zijn. 
 
 
Handtekening van het gezinshoofd     Datum 

        

           

  

           

           

           

        

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           


