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Aanvrager
Naam
Klantnummer
Straat

Nummer

Postcode

Gemeente

E-mail

Telefoon

Bus

Eigen waterwinning
Type put

ringput
geboorde put
filterput
andere:

Diepte put:

meter

Aanwezig in de omgeving van de put?
beerput
weiland
industrie
kerkhof
andere:
Bestemming van het grondwater?
menselijke consumptie
drinkwater voor dieren
andere:
Werd het putwater al eerder onderzocht?
ja, in het jaar
nee
Zijn er zaken (geur, kleur of smaak) waaraan wij bijzondere aandacht moeten schenken?

Opmerkingen:

Ondergetekende bevestigt

dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld

Naam en handtekening aanvrager
Datum

1

Dit onderzoek is gratis voor particulieren, op voorwaarde dat het putwater in de voorbije drie jaren niet door FARYS werd onderzocht. Bent u sinds kort de nieuwe 		
eigenaar, dan kan u een kopie van het laatste resultaat ontvangen.
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Toelichting bij het onderzoek van putwater
Inwoners binnen het werkingsgebied van FARYS kunnen gratis het water van hun eigen waterwinning laten onderzoeken.
De parameters waarop putwater wordt onderzocht, komen overeen met het standaardonderzoek voor drinkwater zoals opgelegd
in de wetgeving voor water, bestemd voor menselijke consumptie. Het standaardpakket omvat een selectie van 15 parameters
waarin zowel organoleptische (kleur, geur, helderheid), fysicochemische (o.a. nitraten, nitrieten, ijzer, hardheid) als bacteriologische analyses (o.a. colibacteriën) zijn opgenomen.
Voor bijkomende informatie over de interpretatie van de resultaten kan je beroep doen op de provinciale milieugezondheidskundigen en milieuartsen van de afdeling Preventie binnen het Vlaams Agentschap Zorg en Preventie:

Oost-Vlaanderen
VAC Virginie Loveling
Dr. Anne Smis en Stefan Acke
Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 55
9000 Gent
Tel. 09 276 13 70
milieugezondheidszorg.oostvlaanderen@zorg-en-gezondheid.be

West-Vlaanderen
Dr. Karine Meersman
Koning Albert I-laan 1-2, bus 53
8200 Brugge
Tel. 050 44 50 70
milieugezondheidszorg.westvlaanderen@zorg-en-gezondheid.be

Vlaams-Brabant
Liesbeth Lejon
Diestsepoort 6, bus 52
3000 Leuven
Tel. 016 66 63 50
Fax 016 66 63 55
milieugezondheidszorg.vlaamsbrabant@zorg-en-gezondheid.be

Om te weten of je putwater volledig voldoet aan de normen van drinkbaar water, is echter een uitgebreider onderzoek nodig. Dit
onderzoek moet bovendien op regelmatige basis herhaald worden. FARYS onderzoekt de kwaliteit van haar drinkwater regelmatig
op 60 verschillende parameters, waarbij vooral metalen en organische parameters worden onderzocht.
Wens je tegen betaling een uitgebreider putwateronderzoek, neem dan gerust contact op via 09 242 58 39).
Wens je informatie over de mogelijkheden om aan te sluiten op het leidingwaternet? Neem dan contact met ons op via het nummer
078 35 35 99.

