Gebruiksreglement standpijp
Heb je voor een evenement of een andere tijdelijke activiteit water nodig op een plaats waar
je niet beschikt over gewone waterkranen? Dan kan je een standpijp huren die aangesloten
wordt op een brandkraan (hydrant) in de straat.

Artikel 1 – voorwaarden

De standpijp wordt uitgeleend aan erkende verenigingen van Sint-Gillis-Waas. We verwijzen
particulieren en ondernemingen door naar De Watergroep. De standpijp kan niet aan derden
worden overgedragen.
De standpijp wordt opgesteld op het grondgebied van Sint-Gillis-Waas.
Het is enkel mogelijk om een kleine standpijp met een capaciteit tot maximum 4m³/uur te
ontlenen voor een tijdelijk gebruik. Grote waterleveringen via een grote standpijp verlopen
steeds via De Watergroep. www.dewatergroep.be/standpijp

Artikel 2 – aansluiting

Het plaatsen en het wegnemen gebeurt uitsluitend door het gemeentepersoneel. Dit gebeurt
zoveel mogelijk tijdens de normale werkuren.
De standpijp moet gedurende de periode van het gebruik blijven staan. Ze mag niet van de
aansluitmond worden losgeschroefd.
Het is ten strengste verboden drukverhogingsgroepen aan te sluiten op de standpijp.
Bij kruising van wegen dient de organisator de aansluitdarm te beschermen om drukstoten in
de distributieleiding te vermijden.
De aanvrager moet de standpijp en aansluitingen beschermen tegen vorst en andere
mogelijke schade.

Artikel 3 – retributie

Voor het gebruik, opstellen en wegnemen rekenen we een vaste kost van 50 euro per
standpijp aan. Per kubieke meter water rekenen we 2 euro aan.
Het verbruik wordt bij plaatsing afgerond naar de lagere meterstand en bij het wegnemen
afgerond naar de hogere meterstand.
De meterstand wordt bij plaatsen en wegnemen steeds genoteerd in aanwezigheid van de
ontlener. Als de aanvrager afwezig is, dan aanvaardt de ontlener het aangerekend verbruik.
De retributie wordt aangerekend per factuur na gebruik van de standpijp en het opmeten van
het waterverbruik.

Artikel 4 – aanvraagprocedure

De aanvraag gebeurt via een online aanvraagformulier. Je vindt het formulier terug via
www.sint-gillis-waas.be/webformulieren/gemeentelijke-materialen of bij afdeling Cultuur &
Toerisme.
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De aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst. De gemeentelijke diensten
krijgen voorrang tot het gebruik van het materiaal.
De aanvragen moeten minimaal 4 weken voor de datum van de activiteit ingediend worden.
Aanvragen kunnen enkel ingediend worden voor het lopende en het komende seizoen.

Artikel 4 – bepalingen

De drinkbaarheid van het afgenomen water wordt niet gegarandeerd omdat tussen de
distributieleiding en de standpijp een vervuiling kan optreden in de brandkraan.
De gemeente heeft het recht om de standpijp te verwijderen bij onregelmatigheden.
Alle schade die voortvloeit uit een verkeerd gebruik van de standpijp is ten laste van de
aanvrager. Bij vaststelling van schade wordt een schadebestek opgemaakt en wordt de
schade door de ontlener vergoed. Hiervoor zal een factuur worden opgesteld.
Als niet voldaan wordt aan de bepalingen van dit reglement, kan het uitlenen in de toekomst
ontzegd worden.
De afdeling Cultuur en Toerisme is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit
gebruiksreglement en wordt ertoe gemachtigd om in alle onvoorziene omstandigheden de
nodige beslissingen te nemen.

Artikel 5 – inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 april 2022. Het retributiereglement werd goedgekeurd
door de gemeenteraad op 31 maart 2022.

Gebruiksreglement standpijp goedgekeurd door de gemeenteraad van
Sint-Gillis-Waas op 31 maart 2022.

