Ref. VMM:
Ref. AQF:

ADDENDUM BIJ DE OVEREENKOMST TIJDELIJKE LOZING OP OPENBARE
RIOLERING
Tussen

Naam bedrijf, met maatschappelijke zetel te postcode + gemeente, straat +
nummer, ingeschreven in het RPR te plaats onder nummer RPR-nummer en met
BTW-nummer BTW-nummer, hier vertegenwoordigd door dhr./mevr naam,
functie en dhr./mevr naam, functie
(hierna de “exploitant” genoemd)

en

AQUAFIN N.V., een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met
maatschappelijke zetel te Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, ingeschreven in het RPR
te Antwerpen onder nummer 0440.691.388 en met BTW-nummer
BE440.691.388, hier vertegenwoordigd door dhr. F. DELAERE, coördinator
Operationele processen en dhr. H. BRUYNOOGHE, directeur Operaties
(hierna “Aquafin” genoemd)

(hierna gezamenlijk de “partijen” genoemd)
WORDT OVEREENGEKOMEN:
Bijlage 1 uit de bestaande overeenkomst met referentie XXXXXXXX wordt geschrapt en
vervangen door Bijlage 1 uit dit addendum met ingang van … / … / 20…….1
Bijlage 2 uit de bestaande overeenkomst met referentie XXXXXXXX wordt geschrapt en
vervangen door Bijlage 3 uit dit addendum met ingang van … / … / 20…….2
Bijlage 3 uit de bestaande overeenkomst met referentie XXXXXXXX wordt geschrapt en
vervangen door Bijlage 3 uit dit addendum met ingang van … / … / 20…….3
Bijlage 4 uit de bestaande overeenkomst met referentie XXXXXXXX wordt geschrapt en
vervangen door Bijlage 4 uit dit addendum met ingang van … / … / 20…….
Aldus opgemaakt te Aartselaar op … / … / 20…… in twee (2) exemplaren, waarbij
elke Partij erkent een origineel ondertekend exemplaar ontvangen te hebben,
Exploitant, vertegenwoordigd door

1

Schrappen indien niet van toepassing.
Schrappen indien niet van toepassing.
3
Schrappen indien niet van toepassing.
2
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…,
….

…,
….

Aquafin, vertegenwoordigd door

F. Delaere ,
Coördinator operationele processen
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Bijlage 1. aan de overeenkomst tussen NV Aquafin en naam bedrijf dd. … / … / 20…
Voorwaarden en modaliteiten waaraan het bedrijfsafvalwater moet voldoen:
-

Gemiddelde samenstelling:

-

Maximale pieken:

De specifieke samenstelling van de tijdelijke lozing kan herzien worden in functie van het
tijdstip en de duur van de tijdelijke lozing, op basis van een addendum aan deze
overeenkomst.
De Exploitant neemt een representatief schepmonster, minstens op de volgende tijdstippen:
bij het begin van de tijdelijke lozing en vervolgens na één dag, na drie dagen en na zeven
dagen vanaf het begin van de tijdelijk lozing. Als de tijdelijke lozing langer dan zeven dagen
duurt, wordt aanvullend wekelijks een representatief schepmonster genomen. Tijdens de
tijdelijke lozing meet de Exploitant het debiet continu. De schepmonsters worden op kosten
van Exploitant geanalyseerd door een erkend laboratorium in de discipline water,
deeldomein afvalwater, als vermeld in artikel 6, 5°, a), van het besluit van de Vlaamse
Regering van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake
erkenningen met betrekking tot het leefmilieu. De Exploitant verleent vrije toegang aan
Aquafin zodat Aquafin de nuttige vaststellingen kan doen om de geldigheid van de
schepmonsters en de debietmeting te beoordelen of om zelf schepmonsters te nemen. De
Exploitant bezorgt de beschikbare meetgegevens na afloop van de tijdelijke lozing aan
Aquafin.
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Bijlage 2. aan de overeenkomst tussen NV Aquafin en naam bedrijf dd. … / … / 20…
Specifieke investeringskosten
1. Motivering, wijze vaststelling en bedrag
Motivatie
De levensduur van het bouwkundig deel van de investering wordt geraamd op …. jaar.
De levensduur van het electromechanisch deel van de investering wordt geraamd op … jaar.
Indien herinvesteringen noodzakelijk zijn, worden deze aangerekend ten vroegste, voor het
deel electromechanica … jaar na oplevering van de oorspronkelijke installatie, voor het deel
bouwkunde … jaar na oplevering van de oorspronkelijke installatie.
Het aandeel bouwkunde wordt geraamd op … % van de totale investeringskost.
Het aandeel electromechanica wordt geraamd op …% van de totale investeringskost.
2. Wijze voorwaarden voor facturatie
Binnen de … maanden na de ondertekening van deze overeenkomst zal Aquafin het
definitief bedrag van deze kosten per aangetekend schrijven aan de Exploitant laten kennen.
Deze kosten worden betaald in twee schijven.
De eerste schijf bedraagt 5% van de in lid 1 van artikel 2 §1 vermelde investeringskosten bij
ondertekening van deze overeenkomst. Deze som is in elk geval verschuldigd als
vergoeding voor het door Aquafin verrichte studiewerk en onderzoek.
Het resterende saldo is verschuldigd binnen de 30 dagen na ontvangst van de factuur
opgesteld na de oplevering bedoeld in punt 3 van deze bijlage.
De exploitant staat tevens in voor de vervangingsinvesteringen: deze zijn niet begrepen in de
hier genoemde vergoedingen en kosten. De betaling van deze vervangingsinvestering is
verschuldigd binnen de 30 dagen na ontvangst van de factuur opgesteld na de oplevering.'
3. Eigenaarschap van de investeringen
Aquafin verbindt zich ertoe om deze investeringen voor de Exploitant te realiseren en aan
hem op te leveren uiterlijk binnen de … maanden na de ondertekening van deze
overeenkomst, behoudens ingeval van overmacht zoals stakingen, natuurrampen,
uitzonderlijk slecht weer, oorlog, oproer, opeisingen of andere gelijkaardige eenzijdige
overheidsbeslissingen, energie- of bevoorradingsproblemen, onvoorzienbare toestand van
de terreinen, of andere uitzonderlijke omstandigheden buiten de controle van Aquafin, en
ingeval van het niet verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen niet te wijten aan Aquafin
of derden werkend in haar opdracht.
Deze investeringen, uitgebouwd ten laste van de Exploitant, worden ingelijfd in Aquafins
patrimonium. De Exploitant verwerft een zakelijk recht van gebruik op de betrokken
gerealiseerde investeringen ten belope van de specifieke investeringskosten.
4. Verbrekingsvergoeding in geval van vroegtijdige stopzetting
De Exploitant aanvaardt dat in geval van ontbinding van Aquafin of haar rechtsopvolger en/of
het niet langer actief zijn van Aquafin of haar rechtsopvolger voor het Vlaams Gewest, het
Vlaams Gewest eigenaar van deze investeringen wordt zonder enige vergoeding
verschuldigd te zijn aan de Exploitant.
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De specifieke investeringskosten kunnen herzien worden in functie van het tijdstip en de
duur van de tijdelijke lozing, op basis van een addendum aan deze overeenkomst.
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Bijlage 3. aan de overeenkomst tussen NV Aquafin en naam bedrijf dd. … / … / 20…
Specifieke exploitatiekosten
1. Motivering, wijze vaststelling en bedrag
Motivatie
2. Wijze voorwaarden voor facturatie
Deze specifieke exploitatiekosten zullen jaarlijks gefactureerd worden aan de hand van de
werkelijke kosten en de geldige meet- en bemonsteringsgegevens verkregen in kader van de
heffing op de waterverontreiniging. De betaling van deze exploitatiekosten is verschuldigd
binnen de 30 dagen na ontvangst van de factuur.
De specifieke exploitatiekosten kunnen herzien worden in functie van het tijdstip en de duur
van de tijdelijke lozing, op basis van een addendum aan deze overeenkomst.
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Bijlage 4. aan de overeenkomst tussen NV Aquafin en naam bedrijf dd. … / … / 20…
Tijdschema van de tijdelijke lozing
De vroegst mogelijke startdatum van de tijdelijke lozing is de aangevraagde datum (=
xx/xx/xxxx).
De werkelijke startdatum van de tijdelijke lozing wordt uiterlijk drie werkdagen vooraf gemeld
via aan OP-team-XXX@aquafin.be en bedrijven@aquafin.be
De laatst mogelijke einddatum van de tijdelijke lozing is de aangevraagde datum (=
xx/xx/xxxx).
De werkelijke einddatum van de tijdelijke lozing wordt uiterlijk uiterlijk drie werkdagen vooraf
gemeld via aan OP-team-XXX@aquafin.be en bedrijven@aquafin.be
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