
WATERLEVERINGSCONTRACT 001 *Verplicht in te vullen velden  

 
 
 
 
 

Straat *                    
Huisnr. / busnr. / verdiep *                    
Postcode + gemeente *                    
 

Overnamedatum *   /   / 2 0   
 

De watermeter is 
 mijn individuele meter  de gemeenschappelijke meter voor …….…. wooneenheden 
 

Meterstand * 
Is de meterstand op de overnamedatum niet gekend? Dan wordt de meterstand 
uitgelezen in geval van een digitale meter. In geval van een analoge meter, mag de 
meterstand worden geschat op basis van meterstand ………..op …/…/20…. 

 

           
Watermeternummer *           

                      
Meterstand *      x x x x  

 

 

 
 
 

Klantnummer 1                    
Naam / bedrijfsnaam *                      
Rijksregisternr. (particulier) *    .   .   -    - .       
Ondernemingsnr. (bedrijf) *    -     .    .         
Telefoon - GSM *                      
E-mailadres *                      
Straat + huisnummer *                      
Postcode + gemeente *                      
 

 
 
 
 

Klantnummer 1                    
Naam / bedrijfsnaam *                     
Rijksregisternummer *   .   .   -    .        
Ondernemingsnummer *   -     .    .         
Telefoon – GSM *                     
E-mail adres *                     
Rekeningnummer*  B E   -     -     -      
 

De eindafrekening mag verstuurd worden naar volgend adres * 
Straat +  huisnummer *                    
Postcode + gemeente *                    
 

Ondergetekende heeft kennis genomen van het van toepassing zijnde Algemeen en Bijzonder Waterverkoopreglement. 
Ondergetekende verklaart dat de bovenstaande gegevens correct en waar zijn. 
 

Datum: ………. / ………. / 2 0 ………. Gelezen en goedgekeurd, 
 
Naam in hoofdletters: ....................................................................... Handtekening * 

 
 

  
 
 
 
 
 

Klantnummer 1                      
Ik ben *  huurder        eigenaar van dit adres  
 

Particulier  mevrouw  de heer 
Voornaam *                    
Naam *                    
Rijksregisternummer *   .   .   -    .       
 

…..OF……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Bedrijf 
Ondernemingsvorm *  BV     NV     VZW     VME      ................................ 
Bedrijfsnaam *                    
Ondernemingsnummer *   -     .    .        
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ALGEMENE INFORMATIE* 
Telefoon en GSM 
Telefoon *                    
GSM *                    
 

Adres 
Straat *                    
Huisnr. / busnr. / verdiep *                    
Postcode + gemeente *                    
E-mailadres *                    
 

Ik wil mijn facturen krijgen  via Doccle     via e-mail     via de post     
 

Betalingsgegevens 

Rekeningnummer * B E   -     -     -     
 

 Ik wil een domiciliëring  met afschriften van de tussentijdse facturen 
   zonder afschriften van de tussentijdse facturen 
 

Inwoners en gebruik 
Wat is het aantal gedomicilieerde inwoners dat hier officieel is geregistreerd? * ........ ... 
 

Waarvoor wordt het leveringsadres gebruikt? * 
 woonst     horeca     carwash     wassalon     winkel     leegstand 
 ................................ 
 
Ondergetekende heeft kennis genomen van het van toepassing zijnde Algemeen en Bijzonder Waterverkoopreglement. 
Ondergetekende  verklaart dat de bovenstaande gegevens correct en waar zijn.  

Datum: ………. / ………. / 2 0 ………. Gelezen en goedgekeurd, 
 
Naam in hoofdletters: ....................................................................... Handtekening * 
 

 

 

 

De vermelde gegevens zijn bestemd voor het klantenbestand van water-link. U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens  
(wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992). 
 
 
 

 

A. LEVERINGSADRES - METERSTAND - OVERNAMEDATUM D. NIEUWE KLANT Gelieve een kopie van uw identiteitskaart bij te voegen 

B. EIGENAAR 

C. VERTREKKENDE KLANT 

 Eventuele opmerkingen  



 
 
 

Een waterleveringscontract opstarten of stopzetten 
 
Wat moet u doen? Wie is uw drinkwaterleverancier? Wat zijn de leveringsvoorwaarden? 
U vindt alle nodige informatie terug op onze website https://water-link.be/verhuizen. Het opstarten of stopzetten 
van een drinkwaterlevering regelt u het best via mijn water-link.  Ga naar mijn water-link en klik bovenaan bij de 
snelle acties op 'Ik ben verhuisd'. Kies in het volgende scherm voor 'Ik wil een contract starten' of ‘Ik wil een 
contract stopzetten’.  Heeft u geen internet, dan kan u dit document gebruiken. 
 
Opstarten 
Regel dit tijdig om problemen met de watertoevoer te vermijden. Na registratie van uw gegevens ontvangt u een 
contractbevestiging. Alleen als water-link over de nodige gegevens beschikt (zie de verplichte velden achteraan), 
kan een contract opgestart worden.  
 
Stopzetten 
Regel dit tijdig om problemen met de facturatie te vermijden. Na registratie van uw gegevens ontvangt u de 
eindafrekening. Alleen als water-link over de nodige gegevens beschikt (zie de verplichte velden achteraan) kan een 
contract stopgezet worden, zoniet blijft de klant verantwoordelijk voor de betalingen. 
 
Individuele bemetering 
Bij opzeg van een contract met individuele bemetering dient u aanwezig te zijn als water-link uw watermeter komt 
verzegelen. 
 
Hoe de meterstand noteren? 
De meterstand wordt bij voorkeur door de vertrekkende en nieuwe klant samen genoteerd op het moment van de 
sleuteloverdracht. Wij raden u aan om een foto te nemen van de meterstand en deze te bewaren.  
Elke watermeter heeft een eigen nummer dat net boven het telwerk staat gegraveerd: 
 

     Meternummer: dit is het unieke nummer van je watermeter 
 

    Meterstand: Lees de meterstand van links naar rechts. Noteer enkel de cijfers voor de komma (gedeelte 
     in oranje kader). 
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