
STAMNUMMER :                                      
Uw stamnummer staat op de laatste factuur.
Indien u nog geen klant bent, beschikt u nog
niet over het stamnummer van uw 
woongelegenheid.

*

Verdieping : …….…..    Nr appt. : ..….…..…

PLAATS VAN VERBRUIK 

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

Nr : ……….………    Bus : ……....…

Straat :…….……………..………………………………………………………..………...….……….

Duid alle cijfers aan, 
ook alle "nullen".INDEX :

VERTREKKENDE KLANT

DATUM van opname van de index :

OVERNEMENDE KLANT

*

Naam zoals vermeld op factuur(1) : 

Nieuw adres voor de verzending van de factuur :

Rechtsvorm : ……………………………….……………………………………...……………………..

Tel/GSM : ………………………………………………………………………...…………………………

Indien bedrijf : Naam : …………………………………………………………..…………….

Activiteitstype (NACE) : …..…………………………………….……………………………...…...

Rechtsvorm : ………………………………..…………………………………………………...…….

E-mail : …………………………………………………………………………………………….……….

Tel/GSM : …………………………………………………………………………………………...……

Indien bedrijf : Naam : ………………………………………………….……………...…..

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

Straat :……………………………………………………………….... Nr : ….……….Bus….

Gemeente : .………………………………..………….……….

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

E-mail : …………………………………………………………………………………………….……….

HANDTEKENINGEN

PC : 

EIGENAAR
Naam : …………………………………………………………………………….……………………….

Straat : ………………………………………………………………...

Gemeente : .………………………………….………………..
PC :  

Adres voor briefwisseling :

Plaats bewoond of hernomen in de hoedanigheid van :

Aantal gedomicilieerde personen : …………………

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

E-mail : …………………………………………………………………………………...………………….

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

Straat : ……………………………………………………………….……….

Gemeente : .……………….………………...…………..……….PC : 

Overnemende klant

EigenaarHuurder Mandataris

Vertrekkende klant
(of indien niet beschikbaar, de  EIGENAAR)

Eigenaar

Voornaam (1) : ………………………………………..….……………..…………….….…….…….

Straat : …………………………………………………………..…….…...

Gemeente : .…………………………….………….……………..
PC : 

Adres van de Zetel :      Land : .…………………………………...……………………….

Terug te zenden :  ○  via e-mail : ag@vivaqua.be
○  via briefwisseling : Keizerinlaan 17-19 ─ 1000 Brussel
Tel. 02 518 88 08      BTW BE 0202.962.701 ─ RPR Brussel

,

Naam zoals vermeld op factuur(2) : 

Voornaam(2) : …………………………………………..…………………….…………...………….

Rijksregisternummer (1)  :

Rijksregisternummer (2) :

Ondernemingsnr. B E Ondernemingsnr. B E

Naam(1) : .……………………………….………………………………………………………………….

Voornaam(1) : ……………………………………………...……..…………………….….…….…….

Naam(2) : .………………………………………………………………………….……………………….

Voornaam(2) : …………………………………………..………………………….…….….………….

Rijksregisternummer (1) : 

Rijksregisternummer (2) : 

E-mail : ………………………………………………………………………………………...…………….

1Postcode :

WATERMETER nr. :Rug naar gebouw :          Links Midden Rechts Voor Achter

m. mevr.
FR

NL
m. & mevr.

0/ 2/

Indien verschillend

Indien mandataris huurder

Ondernemingsnr. B E

Ondergetekenden verklaren zich akkoord met de Algemene voorwaarden van VIVAQUA

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

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

Indien mandataris eigenaar

Ondernemingsnr. B E

De Algemene Voorwaarden van VIVAQUA zijn beschikbaar via www.vivaqua.be of op eenvoudige aanvraag

IBAN

Nr : ….……….Bus….

Nr : ….……….Bus….

Nr : ….……….Bus….

m. & m. mevr. & mevr.m. mevr. m. & mevr. m. & m. mevr. & mevr.
FR

NL

IBAN



Mevrouw, meneer,

Het formulier voor wijziging van gebruiker of van eigenaar aan de keerzijde MOET ons degelijk 
ingevuld en ondertekend BINNEN DE 15 WERKDAGEN worden teruggestuurd en dit na elke 
wijziging van : de eigenaar, de verbruiker, de mandataris, of het toewijzen van een nieuwe meter.

Volgende gegevens moeten ABSOLUUT in hoofdletters en in het zwart worden ingevuld :

- het nummer van de meter ;
- de meterstand van de meter (alle cijfers) en de datum van de opname ;
- de verbruiksplaats, verdieping inbegrepen, het nummer van het appartement, vooraan of
achteraan, midden, links of rechts, (om deze gegevens correct in te vullen, plaatst u zich met de  
rug naar de ingang van het gebouw en op deze manier kan u bepalen of het appartement 
bijvoorbeeld links, in het midden of rechts gesitueerd is ten opzichte van het gebouw) ;

- de volledige gegevens van de huidige eigenaar(s) (en van de vorige wanneer het om een 
verandering van eigenaar(s) gaat) ;

- het ondernemingsnummer, als het om een rechtspersoon gaat ;
- de volledige gegevens van de vorige en/of nieuwe verbruiker ;
- de handtekeningen van de eigenaar en van alle betrokken partijen.

Fotokopiën RECTO + VERSO van de identiteitskaarten van betrokken partijen moeten aan het 
formulier VERPLICHT worden toegevoegd.

Zou één van deze gegevens ontbreken of zou het formulier onleesbaar zijn, dan zullen wij ons 
verplicht zien om dit formulier terug te zenden. Zolang u ons geen degelijk ingevuld formulier
terugbezorgt, zult u de verbruikskosten blijven betalen.

Hoogachtend,

De Klantendienst

Terug te zenden :  ○  via e-mail : ag@vivaqua.be
○  via briefwisseling : Keizerinlaan 17-19 ─ 1000 Brussel
Tel. 02 518 88 08      BTW BE 0202.962.701 ─ RPR Brussel

Uw gegevens worden verwerkt met inachtneming van de Europese en Belgische normatieve bepalingen inzake de bescherming van de 
persoonsgegevens. In overeenstemming met deze bepalingen verwerkt VIVAQUA uw persoonsgegevens in het kader van zijn wettelijke verplichtingen, 
de uitoefening van het openbaar gezag, de gerechtvaardigde belangen en uw toestemming wanneer nodig. Daarbij verwerken we niet meer gegevens 
dan strikt noodzakelijk is. U kunt, met een bewijs van uw identiteit, uw persoonlijke gegevens die we verwerken raadplegen en verzoeken deze recht te 
zetten of, voor de gegevens die niet wettelijk verplicht zijn, deze te schrappen door een e-mail te sturen naar privacy@vivaqua.be of door een brief te 
sturen naar de functionaris voor gegevensbecherming, Keizerinlaan 17-19, 1000 Brussel. Meer informatie vindt u in ons beleid voor gegevensverwerking 
op: https://www.vivaqua.be/sites/default/files/privacycharter_vivaqua.pdf

Ik wens mijn facturen te domiciliëren :  IBAN


