Melden watercaptatie (met printscreens)
Een melding omvat 5 stappen.
Onze aanvragen zijn gebouwd als Dynamic Forms.
Stap 1: Gegevens aanvrager
•
Bij een eerste aanvraag zijn deze gegevens in te vullen, vanaf een tweede aanvraag
staan ze ingevuld, maar zijn ze wijzigbaar.
•
Feitelijke vereniging: Een (feitelijke) vereniging is in het Belgisch recht een vereniging
zonder rechtspersoonlijkheid die wordt beheerst door een overeenkomst tussen de
leden. Het is een vereniging die geen ondernemingsnummer heeft, (een VZW heeft dat
wel). Een voorbeeld is een oudercomité, visclub… Laat ‘nee’ staan indien u de aanvraag
niet doet in naam van een (feitelijke) vereniging. Als u ‘ja’ aanduidt, dan verschijnt een
veld om de naam van de vereniging in te vullen.
•
Klik op volgende om verder te gaan naar de volgende stap.

Stap 2: Omschrijving

•
•

•

•

We vragen een omschrijving van waarvoor het gecapteerde water wordt gebruikt, een
raming van de hoeveelheid (moet < 500 m³ zijn per jaar!) en een berekening van de
geraamde hoeveelheid.
De gewenste startdatum voor de captatie is altijd standaard over 2 dagen. De einddatum
wordt op basis van de ingevoerde startdatum automatisch ingevuld (1 jaar later).
Tot slot vragen we om een referentie in te vullen. Dit is niet verplicht. De referentie
wordt ook in het overzicht van ‘Mijn aanvragen in behandeling’ en ‘Mijn behandelde
aanvragen’ opgenomen. Als geen referentie is ingevuld, wordt het dossier-id
overgenomen.
Klik op volgende om verder te gaan naar de volgende stap.

Stap 3: Gegevens locatie
• We vragen of u aangelande bent (ja of nee; zie ook het FAQ-item over 'aangelanden') en

welk type installatie u gebruikt (vast of mobiel).
• De antwoorden op deze vragen bepalen welke info boven de kaart zal getoond worden

om de locatie verder te bepalen en hoe u te werk moet gaan.
• De uitgebreide handleiding voor het bepalen van de locatie via kaart kan u vinden in onze

FAQ (Item V) of door HIER te klikken.

Stap 4: Voorwaarden en akkoord
• In deze stap worden de algemene voorwaarden opgelijst en wordt onderaan gevraagd om
hiermee akkoord te gaan via het plaatsen van een vinkje in het vakje voor ‘akkoord met
de algemene voorwaarden’. Dit is nodig om verder te kunnen gaan met de aanvraag.
• Klik op volgende om verder te gaan naar de volgende stap.

Stap 5: Bevestigen en indienen
• In deze stap vind u een overzicht van de ingevulde gegevens per stap terug. Deze zijn hier
niet aanpasbaar, maar u kan terug naar de vorige stappen keren door bovenaan op de
bollen te klikken. Door erover te bewegen met de muis wordt de titel van de stap
zichtbaar.
• Opgelet: Gaat u terug naar een vorige stap om iets te wijzigen, bvb. terug naar stap 3, dan
moeten alle stappen nadien herbevestigd worden. De gegevens blijven wel ingevuld
staan.

• Klik op ‘bevestigen’ om de melding in te dienen. U ontvangt een melding dat de aanvraag
goed is ontvangen. Na enkele seconden is uw aanvraag te zien bij ‘Mijn aanvragen in
behandeling’.

“Hier vind je alle gegevens die je invulde terug en alle bijlagen die je oplaadde.”

