INSCHRIJVINGSFORMULIER STOOKOLIETANKSLAG
1. Persoonlijke gegevens
Naam:………………………………………………………………………………………………………………………..……………..………….
Adres:………………………………………………………………………………………………………………………..………………….……..
Telefoonnr./GSM………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mailadres:…………………………………………………………………………………………………………………………………….……

2. Gegevens in verband met de stookolietank
Is de stookolietank nog in gebruik?
indien neen, sinds wanneer buiten dienst? (jaartal)
Is uw stookolietank recent gekeurd? (schrap wat niet past)

Ja / Neen
………………………………
Groene dop / oranje dop /
rode dop / niet gekeurd

Hoeveel bedraagt de inhoud van de tank?

………………………… liter

Hoeveel liter stookolie zit er nu nog in de tank? (schatting)

………………………… liter

Heeft men de tank ooit reeds opgevuld?

Ja / Neen

zo ja, aard vulling:

…………………………………………

Ligging van de stookolietank: (omcirkel de juiste optie A, B, C of D en duid nadien de exacte ligging aan)
A. Voortuin
- onder de tuin
- onder oprit / pad
- ……………………………………………………………………………………………………
B. Naast de woning
- onder de tuin
- onder oprit / pad
- bovengrondse stookolietank
- ……………………………………………………………………………………………………
C. Onder de woning
- in de kelder
- in de kruipkelder
- in garage
- onder de vloer
- …………………………………………………………………………………………………..
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D. Achter de woning
- onder de tuin
- onder pad / terras
- bovengrondse tank
- ……………………………………………………………………………………………
Is het mangat van de tank goed bereikbaar (ook de bouten)?

Ja / Neen / Weet niet

(mangat rond deksel op de tank zelf dat met bouten vastgezet is; niet het deksel
van de put waarin de vulopening ligt)

Is de tank vrij bereikbaar van op de openbare weg?

Ja / Neen

Kan uw stookolietank uitgegraven worden? (vb. de tank ligt vrij in de

Ja / Neen / Weet niet

voortuin en er liggen geen nutsleidingen in de buurt van de tank)

Kan u bepaalde (grond)werken zelf uitvoeren? (vb. vrijgraven van het

Ja / Neen

mangat, afbreken van de stenen put boven het mangat, …)

3. Opmerkingen: (alle mogelijke inlichtingen die u belangrijk acht)
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Schets
Hieronder kan u de ligging van uw tank schetsen. Vermeld op uw schets ook de belangrijke
kenmerken op: (zie voorbeeld)
Indien mogelijk vermelden:
- diepte voortuin
- afstand mangat tot de straat
- diepte van put waarin het mangat ligt
- type verhardingen
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5. Werkgroep (bij interesse vrijblijvend in te vullen t.e.m. uiterlijk 29/02/2016)
De keuze van de firma zal gebeuren door een beperkte werkgroep die samengesteld wordt uit
geïnteresseerde inwoners van de deelnemende gemeenten.
□ Ik wens NIET deel te nemen aan de werkgroep stookolietankslag.
□ Ik wens actief deel te nemen aan de werkgroep stookolietankslag en zal de belangen van alle
deelnemers behartigen.
Ik wens deel te nemen aan deze werkgroep als
□ ik ben geïnteresseerd
□ ik heb ervaring met het opstellen en beoordelen van prijsvragen
□ ik heb kennis over het verwijderen en/of opvullen van stookolietanks
□ ik heb kennis over bodemsanering
□ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
De inschrijver geeft hiermee zijn toestemming om door de aannemer gecontacteerd te worden.

handtekening

datum

Gelieve het ingevuld formulier terug te bezorgen aan SOLVA op het adres :
SOLVA, Joseph Cardijnstraat 60, “Tanksanering”, 9420 Erpe-Mere
of per email tanksanering@so-lva.be
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