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VERZOEK OM VOORAFGAAND ADVIES

VOOR EEN NIEUWE GEMEENSCHAPPELIJKE (*) ELEKTRICITEITS- EN/OF GASAANSLUITING
*Appartementsgebouw, galerij of handelscomplex…

Dit document biedt de mogelijkheid om een verzoek tot voorafgaand advies in te dienen voor een collectieve aansluiting voor elektriciteit en/of gas
voor ten minste 4 meters. Het zal u informatie geven over de noodzaak van een cabinelokaal en de verschillende technische voorschriften hiervoor.
Wij vestigen uw aandacht op het belang om onderhavig document volledig in te vullen. De juistheid en de kwaliteit van de gegevens die u ons doorgeeft,
zullen u een voorafgaand advies garanderen dat overeenstemt met uw aanvraag.
Het voorafgaand advies is een dienst die ORES slechts voorstelt ter informatie en kan dus niet worden beschouwd als een verbintenis van welke aard
ook. Dit advies is in geen geval een verbintenis noch erkenning van rechten van de zijde van ORES. ORES wijst alle aansprakelijkheid af met betrekking
tot deze informatie of het gebruik dat men ervan zou kunnen maken.
Aarzel niet om ons voor bijkomende informatie te contacteren op het nr. 078/15.78.01.

IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER
GEGEVENS VAN DE AANVRAGER: (de aanvrager is de bestemmeling van het voorafgaand advies)
Naam/Voornaam of naam van het bedrijf + juridische vorm: ...................................................................................................................................................
Straat: .............................................................................................................................................................. Nr.:
PC:
Tel.:

Bus:

Plaats: ................................................................................................................................................................................................
GSM:

Geboortedatum: .......... / .......... / ...................
(als de aanvrager een natuurlijke persoon is)

Fax:

@mail: ...............................................................................................................................................................

GEGEVENS VAN DE CONTACTPERSOON: (architect, elektricien…)
(Aangewezen indien er preciseringen nodig zijn op de aanvraag)

Naam/voornaam: ................................................................................................................................... Functie: .......................................................................
Straat: .............................................................................................................................................................. Nr.:
PC:

Bus:

Plaats: ................................................................................................................................................................................................

Tel.:

GSM:

Fax:

@mail: ..............................................................................................................................................................

GEGEVENS VAN HET UITVOERINGSADRES VAN HET WERK:

idem adres “aanvrager”

ander, hierna in te vullen.

Straat: .............................................................................................................................................................................................. Nr. (*):
PC:

Plaats: ................................................................................................................................................................................................

09/2020

* Indien nummer niet gedefinieerd, het vermoedelijk nummer van uw toekomstig gebouw opgeven of een verwijzing naar een bestaand gebouw (tegenover nr. ........... of links van nr. ...........).

www.ores.be

ORES Assets, avenue Jean Mermoz 14 - 6041 Gosselies
Coöperatieve Vennootschap
BTW BE 0543.696.579 - RPR Charleroi

ORES verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens.
Voor alle inlichtingen en om uw rechten uit te oefenen:
ores.be/persoonlijke-levenssfeer of rgpd@ores.be

IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAAG
AARD VAN HET UIT TE VOEREN WERK (kruis uw keuze aan)

Aanvraag voorafgaand advies voor elektriciteitsaansluiting
Aantal elektriciteitsmeters dat moet worden aangesloten:

Globaal vermogen (kVA):

Aanvraag voorafgaand advies voor gasaansluiting
Aantal gasmeters dat moet worden aangesloten:

Globaal thermisch vermogen (kW):

BESCHRIJVING VAN HET PROJECT (hoofdletter)
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

BESCHRIJVING VAN DE NIEUWE AANSLUITING (kruis uw keuze aan)

Soort gebouw: (kruis uw keuze aan)
Renovatie

Nieuw gebouw
Neen

Maakt het project deel uit van een Gegroepeerde woonvorm?

Ja

Toestand van het gebouw:
Verplicht de volgende documenten bijvoegen om de aanvraag in te dienen:
• een kopie in A4-formaat van het kadastraal plan om het (de) gebouw(en) te kunnen situeren in de straat;
• een kopie in A4-formaat van het inplantingplan van het (de) gebouw(en) op het perceel.

Voorziene einddatum van de werken:

Aantal bijgevoegde bijlagen: …...
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Opgemaakt in ………………………………….. op ………………………………….
Handtekening:

