T

AANGIFTE ZUIVERINGSHEFFING/VERONTREINIGINGSHEFFING 2014

Inlognummer/formuliernummer: ………………………...

Naam:

………………………….…..……………..…….

Correspondentieadres:

……………………………...……………..…….

Postcode + woonplaats:

……………………………...……………..…….

Subjectnummer:

……………………………..….…………..…….

Betreft:

…….………………………..….…………..…….

Objectadres:

…………..………………..…………..…..……...

Postcode + woonplaats:

……………………………..……………...….….

Raadpleeg eerst de toelichting
I

ALGEMEEN

1a

Als naam en/of adresgegevens zoals hierboven vermeld onjuist

Naam: …………………………………………………….……

zijn, vermeld dan hier de juiste gegevens.

Correspondentieadres:

Adres: .…………………...…………………………………….
Postcode en plaats: …………………………………………..
Objectadres:

Adres: .....………………………………………………………
Postcode en plaats: .....………………………………………
1b

Rechtsvorm: ...………………………………………………...

Wat is de rechtsvorm van het bedrijf?
(bijvoorbeeld: eenmanszaak, NV, BV, CV, VOF, Maatschap, Vereniging,
Stichting)

1c

Als u bij de Kamer van Koophandel bent ingeschreven, vermeld

KvK nummer: ………………………………………………….

dan hier het nummer.
1d

Wat is uw bankrekeningnummer?

Rekeningnummer: ……………………………………………

1e

Onder welk telefoonnummer bent u bereikbaar?

Telefoonnummer: ……………………..………..huis/bedrijf*

1f

Wat is uw emailadres?

Emailadres: ……………………………………………………

II

BEDRIJFSRUIMTE

2

Wat is de aard van het bedrijf?

: …………………………………………………………………

2a

Wat zijn de aard van de werkzaamheden binnen het bedrijf?

: …………………………………………………………………
: …………………………………………………………………

3

Werd het bedrijf het gehele jaar uitgeoefend op bovengenoemd
adres?

ja/nee*
begonnen d.d.: ………………………………………………..
beëindigd d.d.: ………...……………………………………...

Verklaring van de tekens:

 = aankruisen wat van toepassing is

* = doorhalen wat niet van toepassing is

T

3a

4

5a

Indien de bedrijfsvoering werd beëindigd, is het bedrijf op een
ander adres voortgezet?

ja/nee*

Vermeld hier het nieuwe bedrijfsadres.

Adres: …...……………………………………………………..

Bevinden zich in de bedrijfsruimte sanitaire voorzieningen?
(b.v. toilet, wastafel, keuken, schrobput of anders)

ja/nee*

Zo ja, welke voorzieningen?

………………………………………………………………….

Zijn er bij het bedrijf één of meerdere woonruimte(n) aanwezig?

ja/nee*
Adres(sen): ……………………………………………………
….…..……………………………….……………
…..……………………………….……………….

Zo ja, heeft (hebben) deze woonruimte(n) een eigen

ja/nee*

watermeter?
5b

Zijn er op het adres van uw bedrijf nog andere bedrijven
gevestigd?

ja/nee*

Zo ja, beschikken deze bedrijven over een eigen watermeter?

ja/nee*

Zo nee, → vraag 6.
5c

Deelt u één of meerdere van de bij vraag 4 genoemde

ja/nee*

voorzieningen met andere bedrijven?
6

Hoeveel personen waren er in 2014 gemiddeld in dienst?

Binnendienst: ..…………………………………….personen

(incl. meewerkende gezinsleden)

Buitendienst: .....……………………………….….personen
Totaal:

………………………………………personen

7

Hoeveel productie- of werkdagen had het bedrijf in 2014?

…………………………………………………...………dagen

8

Is uw bedrijf een bakkersbedrijf?

→ vraag 9a.

Is uw bedrijf een glastuinbouwbedrijf?

→ vraag 9b.

Is uw bedrijf een overig bedrijf?

→ vraag 10.

Deze vraag is uitsluitend bedoeld voor bakkersbedrijven
9a

Hoeveel kg. meel is er verwerkt in het heffingsjaar?

………….…………...…………………………………….…kg

→ vraag 10
Deze vraag is uitsluitend bedoeld voor glastuinbouwbedrijven
9b

Wat was de oppervlakte glasopstand van uw bedrijf per
1 januari 2014?

………………………………………………………….hectare

Als op het objectadres uitsluitend sprake is van glastuinbouw

→ vraag 17.

Als op het objectadres ook andere bedrijfsactiviteiten
plaatsvinden

→ vraag 10.

III

HOEVEELHEID INGENOMEN WATER / GELOOSD WATER

10

Hoeveel water heeft u in 2014 betrokken via

Waterbedrijf
……………m

** Andere wijze bv. ingenomen kanaalwater
10a

Grond- of hemelwater
3

……………m

3

anders**
……………m

3

…………………………………………………………………..

Voor welke doeleinden wordt het opgevangen
grond-/hemelwater gebruikt?

…..………………………………………………………………

T

10b

Zijn er tussenmeters aanwezig?

ja/nee*

Zo ja, voor welke doeleinden worden deze gebruikt?

…………………..………………………………………………

Tussenmeterstanden kunt u hier vermelden.

Eindstand: ………………………….datum: ……….………
Beginstand: ………………………….datum: ……………….

11

Op welke wijze werd het ingenomen water geloosd en waarop
afgevoerd?

12

Riolering

Oppervlaktewater

anders***

1 Bedrijfsafvalwater (incl. verontreinigd koelwater)

………………m

3

………..….…m

3

…….……..…m

3

2 Huishoudelijk afvalwater (afvalwater van toiletten, kantoor ect.)

………………m

3

………..….…m

3

…….……..…m

3

3 Koelwater (niet verontreinigd)

………………m

3

………..….…m

3

…….……..…m

3

4 …………………………………………………………………..

………………m

3

………..….…m

3

…….……..…m

3

5 Afvalwater vanuit een woonruimte als bedoeld bij vraag 5

………………m

3

………..….…m

3

…….……..…m

3

………………m

3

………..….…m

3

…….……..…m

3

*** De lozing vond plaats op

………..…………………………………………………………

Als er niet verontreinigd koelwater wordt geloosd, vermeld hier

Eindstand: ………………………….datum: ……….………

de stand(en) van de tussenmeter(s) en de data van opname:

Beginstand: ………………………….datum: ……………….

Als een belangrijk deel van het ingenomen water niet wordt
geloosd vermeld dan:
a. op welke wijze dit water het bedrijf verlaat:

………..…………………………………………………………

b. de hoeveelheid ingenomen water die niet wordt geloosd:

……………………………………………………………….m

3

c. op welke wijze deze hoeveelheid is bepaald
(berekening bijvoegen):

……………..……………………………………………………

(Voor bakkersbedrijven zie vraag 9a)

IV

MELKVEEBEDRIJVEN

13a

Hoe vindt de afvoer van het voorspoelwater van de

 riolering

melkinstallatie plaats?

 gier- of mestkelder

Hoe vindt de afvoer van het hoofd- en naspoelwater van de

 riolering

melkinstallatie plaats?

 gier- of mestkelder

Waarop vindt de afvoer plaats van overig afvalwater?

 oppervlaktewater

 anders, nl……….………………..

 riolering

 geen overig afvalwater

13b

13c

 anders, nl…………...…………….
 anders, nl…………...…………….

 gier- of mestkelder
14

Zijn er in 2014 maatregelen getroffen om de lozing van
voorspoelwater van de melkinstallatie te wijzigen?

ja/nee*

Zo ja, welke?

………………………………………………………………….
gereed d.d. …………………………………………………….

15

Werd de hoeveelheid water die werd gebruikt ten behoeve van
de reiniging van de melkinstallatie, via een afzonderlijke
tussenmeter vastgelegd?

ja/nee*
meterstand 31-12-2014 ….…………………………………..
meterstand 01-01-2014 ….…………………………………..

T

V

BEPALING VERVUILINGSWAARDE MET BEHULP VAN DE TABEL AFVALWATERCOËFFICIËNTEN

16

Bereken de vervuilingswaarde met behulp van de bijgevoegde tabel van afvalwatercoëfficiënten.

Klasse

Waterinname in m

…………………………….

3

Coëfficiënt

Vervuilingswaarde (kolom 2 x kolom 3)

……………………………………….

………………………

……………………………………………

…………………………….

……………………………………….

………………………

……………………………………………

…………………………….

……………………………………….

………………………

……………………………………………

…………………………….

……………………………………….

………………………

……………………………………………

…………………………….

……………………………………….

………………………

……………………………………………

VI

GEGEVENS OMTRENT DE VERVUILINGSWAARDE

17

Wordt verwacht dat de vervuilingswaarde van het bedrijf in
2015 belangrijk zal verschillen van die van 2014?

ja/nee*

Zo ja, waarom en in welke mate zal de vervuilingswaarde een
…….…………………………………………………………….

wijziging ondergaan?

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

VII

ONDERTEKENING

De ondergetekende, eigenaar, hoofd of bestuurder/verantwoordelijke persoon verklaart tot ondertekening van deze aangifte
bevoegd te zijn en dit biljet duidelijk, stellig en zonder voorbehoud te hebben ingevuld.
Bij deze aangifte zijn……………bijgevoegd.
(N.B.: de bijlagen dienen te worden voorzien van naam en adres)

Plaats: ……………………………………………………………

Naam: ………………………………………………………………..

Datum: …………………………………………………………..

Functie: ………………………………………………………………

Emailadres: ……………………………………………………..

Handtekening: ……………………………………………………….

DEZE KOLOMMEN NIET INVULLEN
Aantal eenheden

x

Coëfficiënt

…………………. ….

x

…………….. . =

=

…………………..

Aantal v.e.’s

……………………...

x

………………. =

…………………..

………………………

x

……………… =

………………….

……………………..

x

………………. =

…………………
………………….

Behandeld door: ……………………………………………………………..
Datum: ……………………………………………………………………….
Controle d.d.: ……………-………………..-20……………………….

……………………………………………% verhoging

