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Dit document biedt de mogelijkheid om een prijsaanvraag in te dienen voor een tijdelijke elektriciteitsaansluiting naar aanleiding van festiviteiten, 
evenementen, animatie in tenten, concerten, foorfeesten. Dit vormt een initiële vereiste stap voor het registreren van de aanvraag. 

Wij vestigen uw aandacht op het belang om onderhavig document volledig in te vullen. De juistheid en de kwaliteit van de gegevens (beschrijving 
van het gebruik) die u ons doorgeeft, zullen u een technische oplossing garanderen die overeenstemt met uw aanvraag. 

Ontoereikende of ontbrekende informatie kan de verwerking van uw aanvraag alleen maar vertragen.

Indien een van de elementen wordt gewijzigd, dan wordt de offerte “ongeldig” en dan dient er nieuw onderzoek te worden verricht. 

Om alles zo duidelijk mogelijk te houden, vragen wij u om EEN formulier in te vullen per werkaanvraag en per uitvoeringsadres.  

Aarzel niet om ons voor bijkomende informatie te contacteren op het nr. 078/15.78.01.

PRIJSAANVRAAG
VOOR EEN TIJDELIJKE ELEKTRICITEITSAANSLUITING/EVENEMENTEN

GEGEVENS VAN DE AANVRAGER: (de aanvrager is de bestemmeling van de aansluitingsfactuur)

Naam/Voornaam of bedrijfsnaam + juridische vorm: ................................................................................................................................................................  

Btw-nr.:  ......................................................................................... Ondernemingsnr.:  .................................................................................................................

Vastgezet: JA NEEN

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

PC:  Plaats:  ................................................................................................................................................................................................

Referencie van de aanvraag: ........................................................................................................................................................................................................

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

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

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

Naam/Voornaam: ...................................................................................................................................  Functie:  ......................................................................

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

PC:  Plaats:  ................................................................................................................................................................................................

Tel: GSM: 

Fax:  E-mail:  .............................................................................................................................................................

IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER

GEGEVENS VAN HET UITVOERINGSADRES VAN HET WERK: 

Straat:  ................................................................................................................................................................   Voorzien nr.: 

Tegenover nr.: ...................... Naast nr.: ......................

PC:  Plaats:  ................................................................................................................................................................................................

Beschrijving van de plaats: (desgevallend kan hierbij een schets worden gevoegd om de plaats van de werken te lokaliseren)

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

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

BTW-STELSEL TOE TE PASSEN VOOR DE FACTURATIE

Om een juist BTW-percentage toe te passen die overeenkomt met uw “profiel”, gelieve het document “Toe te passen BTW-regime voor de 
facturering van de werkzaamheden” in te vullen.
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IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAAG 
AARD EN BESCHRIJVING VAN HET UIT TE VOEREN WERK
Gewenste duur voor het ter beschikking stellen van de energie:

Begin  2 0
d d m m j j j j

 Einde  2 0
d d m m j j j j

De forfaitprijs loopt van inclusief donderdag of woensdag, voor een periode van 7 dagen. Die prijs zal worden vermenigvuldigd met het aantal 

weken dat men ter plaatse heeft doorgebracht) ZIJNDE …………. We(e)k(en).

Prijsaanvraag voor een tijdelijke/evenementaansluiting 

Instellen van de aansluitingsschakelaar Type voeding Aantal contacten

in Ampère  (A) of in kVA

II f:  mono 230 V
III f:  driefasig 230 V
IV f:  vierfasig 400 V

........... A of ........... kVA ........... ...........

........... A of ........... kVA ........... ...........

........... A of ........... kVA ........... ...........

........... A of ........... kVA ........... ...........

........... A of ........... kVA ........... ...........

........... A of ........... kVA ........... ...........

•	 Het gewenste vermogen en het type voeding zullen worden geleverd door ORES onder voorbehoud van de beschikbaarheid van 
het lokaal distributienetwerk.

•	 In geval van onbeschikbaarheid van een contactformaat, zal een groter beschikbaar formaat worden gebruikt en aangerekend.

•	 De aansluiting voor elke geïnstalleerde niet gebruikte kast (zonder verbruik) is verschuldigd door de aanvrager.

•	 Elke foorkramer die een driefasige aansluiting vraagt zal moeten uitgerust zijn met een omschakelbare kast 230 V of 400 V.

Wij herinneren er u aan dat u voor uw aansluiting een conformiteitsrapport moet voorleggen dat wordt opgesteld door een erkende 
instelling, overeenkomstig de Synergrid-richtlijn C1/116. De algemene bescherming van de foorkramerinstallatie zal moeten overeenstem-
men met de ingediende aanvraag. 

Aantal bijgevoegde bijlagen: …... Opgemaakt te ………………………………….. op ………………………….

 Handtekening:

De gegevens van persoonlijke aard worden ingezameld door onze diensten, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer. De verwerking van de 
gegevens van de klanten gebeurt in het kader van het beheer van de relaties tussen ORES en hun klanten, met het oog op de dienstverlening aan hen. Deze gegevens kunnen worden meegedeeld aan 
de aannemers van ORES in het kader van prestaties uitgevoerd door deze aannemers ten gunste van de netbeheerder. U kunt gratis toegang hebben tot de persoonlijke gegevens die op u betrekking 
hebben en desgevallend de verbetering vragen door u tot ons te wenden met een schrijven vergezeld van een fotokopie van uw identiteitskaart.

Opmerkingen:

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

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

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


