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Rapportage bronneringen 
 
In verband met het vaststellen van de heffing verzoeken wij u binnen 14 dagen na afloop van de 
bronneringswerkzaamheden de volgende gegevens te overleggen. 

 

1. Bronneringslocatie 

 Naam: (projectomschrijving)       

 Adres:       

 Postcode/plaats:       

 Ons kenmerk nummer:        

 
2. Factuuradres 

 Naam bedrijf:       

 Naam contactpersoon: De heer / mevrouw       

 Postadres:       

 Postcode/plaats:       

 Kamer van Koophandel nummer:       

 
3. Betreft dit een eindrapportage of een tussenrapportage? (indien dit een tussenrapportage betreft dient 

u 14 dagen na afloop van de totale lozing een eindrapportage in te dienen) 

 Eindrapportage  Tussenrapportage 

 
4. In welke periode heeft de lozing plaatsgevonden: (geef begin- en einddatum van lozing aan) 

 Van           tot            

 
5. Hoeveel pompen hebben er totaal water ontrokken? 

       stuks 

 
6. Geef aan hoeveel water er per debietmeter totaal is afgevoerd. Geef tevens aan waarop 

geloosd is (infiltratie / oppervlaktewater / riolering). 
Zie tabel 1 en 2 in de bijlage. 

 
Ondergetekende verklaart dit formulier en de daarbij behorende bijlage(n) (      stuks), naar 
waarheid te hebben ingevuld. 

Plaats:       

Datum:       

 

Handtekening:  

 

Naam en functie:       

Telefoon:       

Emailadres:       

mailto:info@brabantsedelta.nl


Dit formulier kunt u retour sturen naar info@brabantsedelta.nl of per post naar  
Waterschap Brabantse Delta, afdeling Handhaving, Postbus 5520, 4801 DZ Breda 

Bijlage 
 

Tabel 1  Overzicht debietmeter(s) en standen 
 

Debietmeter nummer:       

Datum aanvang lozing:       

Datum einde lozing:       

Beginstand debietmeter (m3):       

Eindstand debietmeter (m3):       

Geloosd (m3):       

 
 

Debietmeter nummer:       

Datum aanvang lozing:       

Datum einde lozing:       

Beginstand debietmeter (m3):       

Eindstand debietmeter (m3):       

Geloosd (m3):       

 

 

Debietmeter nummer:       

Datum aanvang lozing:       

Datum einde lozing:       

Beginstand debietmeter (m3):       

Eindstand debietmeter (m3):       

Geloosd (m3):       

 
 

Debietmeter nummer:       

Datum aanvang lozing:       

Datum einde lozing:       

Beginstand debietmeter (m3):       

Eindstand debietmeter (m3):       

Geloosd (m3):       

 

 

Debietmeter nummer:       

Datum aanvang lozing:       

Datum einde lozing:       

Beginstand debietmeter (m3):       

Eindstand debietmeter (m3):       

Geloosd (m3):       

 
 
Tabel 2  Totaaloverzicht 

  

 Totale hoeveelheid (m3) 

Infiltratie:       

Geloosd op oppervlaktewater:       

Geloosd op riolering:       

Totaal geloosd:       
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