Formulier brandpreventie
V20180108

Hulpverleningszone Rivierenland
Spoorweglaan 2 bus 1, 2570 Duffel
T 015 28 02 30
E preventie@bwzr.be
W www.brandweerzonerivierenland.be

Dit formulier mag rechtstreeks aan de brandweer worden bezorgd ofwel digitaal ofwel via een schrijven
t.a.v. preventiedienst.

Type aanvraag
(Voor)bespreking

Inspectie

Advies in kader van omgevingsvergunning:
stedenbouwkundige handelingen
verkavelen
milieu

Gegevens van het project of de inrichting
naam project/inrichting

……………………………………………………………………………………

straat

…………………………………………………………… nr/bus

postcode

……………..

bouwjaar

………………………………………………………………………………………

hoogte bovenste vloer gebouw

………………………………………………..

gemeente

10m ≤ h ≤ 25m

h < 10m

………….

h > 25m

Gegevens inspectie (enkel in te vullen voor inspectie)
Reden van inspectie
bekomen brandveiligheidsverslag en/of brandveiligheidsattest
inspectie voor ingebruikname, dossierkenmerk …………………………………………………………………
andere ………………………………………………………………………………………………………………..

Omschrijving werken (enkel in te vullen voor bespreking en advies)
Aard van de werken (meerdere opties mogelijk)
nieuwbouw

functiewijziging/wijzigen aantal woongelegenheden

verbouwing

terreinaanleg (verkaveling, wegeniswerken, pijpleiding,…)

uitbreiding

andere ……………………………...................................

regularisatie

………………………………………………………………
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Functie van het gebouw (meerdere opties mogelijk)
Residentieel

meergezinswoning
(studenten)kamers
verhuureenheden ≤ 3 en bouwlagen ≤ 4
4 ≤ verhuureenheden ≤ 6 en bouwlagen ≤ 4
7 ≤ verhuureenheden ≤ 20 en bouwlagen ≤ 4
verhuureenheden > 20 of bouwlagen > 4

andere ………………………………………………………………………..
Handel & diensten

eet- en drankgelegenheden
aantal personen ≤ 9
10 ≤ aantal personen ≤ 49
aantal personen ≥ 50

handel/winkel
aantal personen ≤ 9
10 ≤ aantal personen ≤ 49
aantal personen ≥ 50

kantoor/dienstverlening
andere ………………………………………………………………………..
Sport & cultuur

voetbalstadion
sportcomplex
aantal personen ≤ 9
10 ≤ aantal personen ≤ 49
aantal personen ≥ 50

(jeugd)vereniging
aantal personen ≤ 9
10 ≤ aantal personen ≤ 49
aantal personen ≥ 50

andere ………………………………………………………………………..
Onderwijs

school
internaat
andere ………………………………………………………………………..

Zorginstelling

woonzorgcentrum & centrum voor herstelverblijf
assistentiewoningen
ziekenhuis
kinderdagverblijf - baby’s of peuters
9 tem 25 kinderopvangplaatsen
26 tem 50 kinderopvangplaatsen
51 of meer kinderopvangplaatsen

kinderdagverblijf - naschoolse kinderopvang
9 tem 25 opvangplaatsen
26 tem 50 opvangplaatsen
51 of meer opvangplaatsen

andere ………………………………………………………………………..
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Toerisme

kamergerelateerd logies
aantal verhuureenheden < 6 en aantal slaapplaatsen < 13
aantal verhuureenheden > 5 of aantal slaapplaatsen > 12

terreingerelateerd logies
toerisme voor allen
andere ………………………………………………………………………..
Industrie & landbouw

opslag/productie
seveso
serres
stallen
installaties
andere ………………………………………………………………………..

Infrastructuur

verkaveling
wegeniswerken
parkeergebouw
tunnel
andere ………………………………………………………………………..

Administratieve gegevens
Gegevens aanvrager
firmanaam

………………………………………………………………………………………………………..

voornaam

……………………………… naam

straat

…………………………………………………………………………. nr/bus

postcode

……………………………… gemeente

…………………………………………………...

telefoon/GSM

……………………………… e-mail

…………………………………………………...

rijksregister- of ondernemingsnummer

…………………………………………………...
………………

……………………………………………………………………..

Gegevens architect of ontwerper (enkel in te vullen wanneer voor een vergunningsaanvraag een architect
of ontwerper vereist is)
firmanaam

………………………………………………………………………………………………………..

voornaam

……………………………… naam

straat

…………………………………………………………………………. nr/bus

postcode

……………………………… gemeente

…………………………………………………...

telefoon/GSM

……………………………… e-mail

…………………………………………………...

rijksregister- of ondernemingsnummer

…………………………………………………...
………………

……………………………………………………………………..

Gegevens contactpersoon (enkel in te vullen bij een inspectie)
voornaam

……………………………… naam

…………………………………………………...

telefoon/GSM

……………………………… e-mail

…………………………………………………...
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Retributiereglement
Het retributiereglement vestigt een retributie op alle door de brandweerdienst uitgevoerde
brandpreventieopdrachten waarvoor de wet of het reglement de kostenloosheid niet oplegt.
Brandpreventieopdrachten zijn alle adviesverleningen en controlebezoeken die het voorkomen van brand
betreffen. De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersonen in wiens voordeel de
tussenkomst van de brandweer in verband met brandpreventie heeft plaatsgevonden. Er zal een factuurnota
worden opgestuurd naar het facturatieadres.
De retributie wordt verhoogd met het toepasselijke BTW-tarief indien de BTW-regelgeving dit vereist.
Facturatieadres
Enkel in te vullen indien de gegevens verschillen van de gegevens aanvrager.
firmanaam

………………………………………………………………………………………………………..

voornaam

……………………………… naam

straat

…………………………………………………………………………. nr/bus

postcode

……………………………… gemeente

…………………………………………………...

telefoon/GSM

……………………………… e-mail

…………………………………………………...

rijksregister- of ondernemingsnummer

…………………………………………………...
………………

……………………………………………………………………..

Akkoordverklaring
De aanvrager verklaart hierbij kennis te hebben genomen dat deze dienstverlening dient te worden
vergoed aan de hulpverleningszone Rivierenland.
datum

………………………………

Gegevens persoon die zich akkoord verklaart
naam

………………………………………………………………………………………………………..

e-mail

………………………………………………………………………………………………………..

akkoordverklaring

Ja

Zonder akkoordverklaring is deze aanvraag niet geldig
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