
Een verhuizing brengt heel wat administratie met zich mee en hier willen we u graag bij
helpen. Bijgevoegd vindt u het overnameformulier voor de waterbevoorrading op het
bovenvermeld adres (in drievoud). Alle exemplaren worden ingevuld en gehandtekend door
zowel de oude als door de nieuwe bewoner. Eén exemplaar bezorgt u terug aan Pidpa.

De vertrekkende bewoner ontvangt een eindfactuur op basis van de doorgegeven meterstand.
De nieuwe bewoner ontvangt een welkomstbrief ter bevestiging van de overname. Er wordt op
de eerstvolgende jaarfactuur een activeringskost van  € 29,43 (incl.btw) aangerekend.

Indien er bij het verlaten van het huurhuis nog geen nieuwe huurder gekend is, dan kan de
eigenaar de waterlevering tijdelijk op zijn naam laten zetten. Hij moet dan wel onderaan het
vakje 'titularis (eigenaar) bij leegstand in afwachting van een nieuwe huurder/koper'
aanvinken. Hij betaalt hiervoor geen activeringskost op voorwaarde dat de woning effectief
onbewoond is. Zodra de woning opnieuw bewoond wordt, zal hij een nieuw overnameformulier
moeten bezorgen.

Indien het niet mogelijk is om het formulier te laten handtekenen door beide partijen, dan
maakt u een afspraak via ons nummer 0800-90 300 optie 1. Wij komen dan zelf de
watermeterstand opnemen en brengen tegelijkertijd de overnameformulieren in orde. Pidpa
rekent hiervoor een kost aan van  € 47,70 (incl.btw). Deze valt ten laste van de nieuwe
bewoner. Als er niemand ter plaatse aanwezig is om voor de overname te tekenen, dan nemen
we de watermeter weg en wordt de waterlevering onmiddellijk stopgezet.

Belangrijk: de overname is pas in orde indien we bijgevoegd formulier ingevuld én
gehandtekend door beide partijen ontvangen hebben, of indien een medewerker van Pidpa ter
plaatse is langsgeweest en de meterstand heeft kunnen vaststellen. Tot zo lang blijft de
waterlevering op naam van de vertrekkende bewoner. Hij blijft ook verantwoordelijk voor het
betalen van de (tussentijdse) facturen.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten

Pidpa
uw waterbedrijf

TIP: Een overnameformulier dient ingevuld te worden per adres. U moet dus zowel voor uw
oud als uw nieuw adres een formulier invullen samen met de respectievelijke nieuwe en
vertrekkende bewoner. Handel ze beide zo snel mogelijk af. Anders loopt u het risico
voor beide panden de facturen te ontvangen.
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WATERBEVOORRADING (Overnameformulier)
INVULLEN IN DRUKLETTERS AUB

1. Leveringsadres
Verbruiksplaatsnr.: 70058918

Straat: Borgeleien
Gemeente: Geel

Nr.: 32
Postcode: 2440

Aantal wooneenheden door deze watermeter bevoorraad: 1
Naam titularis (eigenaar) pand (enkel invullen bij huurhuis):

Straat:
Gemeente:

Nr.:
Postcode:

Bus: 

Meternummer Laatst gekende meterstand Meterstand bij overname

.....................................................

.......................................................................
..................................................................

................... ...................
...............................

Bus:

Land:

45132269 221 m³ (26-08-2011) (enkel de zwarte cijfers)

Datum overname:         /        /
Bij gezamenlijke overname van de meterstand door de vertrekkende en nieuwe klant, zal die meterstand dienen als
basis voor de afrekening van het waterverbruik van vertrekkende klant en als beginmeterstand voor de nieuwe klant.
Dit document dient zo vlug mogelijk aan Pidpa te worden overgemaakt, zo niet blijft de vertrekkende klant
verantwoordelijk voor de betaling van de facturen.

......  ......   .................

2. Vertrekkende bewoner
Klantnummer: 15049947     Naam: Torfs     Voornaam: Joey
De slotfactuur  mag verstuurd worden naar:
Straat: 
Gemeente: 
Telnr.: 
IBAN: 

Nr.:
Postcode:

BIC:
E-mail:

Bus:
Land:

.........................................................................
.....................................................................

.............................................. ........................................................................
.............

..................... ...................
...................

3. Nieuwe bewoner/titularis (eigenaar)

Klantnummer:                        m/v Naam:                                   Voornaam:

Geboren te:

Telnr.:

Aantal gezinsleden dat gedomicilieerd is:

Op:           /          /

E-mail:

Vanaf:

Ik heb reeds een domiciliëring bij Pidpa die mag overgezet worden naar mijn nieuw adres: ja/nee
(schrappen wat niet past)

Vorig adres (enkel in te vullen indien uw klantnummer u onbekend is of indien u nog geen klant bent bij Pidpa)

Straat:

Gemeente:

Nr.:

Postcode:

De briefwisseling en facturen mogen verstuurd worden naar (enkel invullen indien verschillend van leveringsadres):

Ik ben:

Particulier
Syndicus van:(naam en adres VME)

Titularis bij leegstand in afwachting van een nieuwe huurder/koper
Gevolmachtigde van een zaak:
Naam van de zaak:                                                                 Rechtsvorm:(bv. NV, BVBA, ...)

Straat:

Gemeente:

Telnr.:

Ondernemingsnr.:

Nr.:

Postcode:

Het geleverde water wordt gebruikt voor:

Enkel huishoudelijke toepassingen (voeding, hygiëne, toilet, was, schoonmaak, tuin, enz.)
Andere:

Bus:

Land:

Straat:

Gemeente:

Nr.:

Postcode:

Bus:

Land:

Bus:

Land:

E-mail:

Ondergetekenden bevestigen de juistheid van de ingevulde gegevens en erkennen dat het algemeen en

bijzonder waterverkoopreglement op hen van toepassing is.

Opgemaakt op:         /         /             in drievoud, waarvan één exemplaar voor Pidpa
Handtekening vertrekkende bewoner                         Handtekening nieuwe bewoner/titularis

.................. ............................ ..................................
................................................

.......................................................
............ ...............................................................

..............................................................
.........  ........  ..............................................

..........................................................................
......................................................................

................... ...................
...............................

..........................................................................
......................................................................

................... ...................
...............................

..............................................................................................

.......................................................
.......................................................................

..................................................................

...................................................
..............................................................................................................

...............................................................

..................
.................... ...................

...............................

..........................................................................................................................

.......  .......  ..........

De gevraagde informatie dient ter behandeling en beheer van uw dossier als klant, overeenkomstig het algemeen en
bijzonder waterverkoopreglement van Pidpa, en tot het nakomen van de wettelijke verplichtingen die hieraan verbonden
zijn. U heeft het recht deze gegevens in te kijken en te laten verbeteren indien gewenst.
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