
La commune de Saint-GillesLa commune de Saint-Gilles

vous propose une primevous propose une prime

pour l’achat de votre tonneaupour l’achat de votre tonneau

de collecte d’eau de pluiede collecte d’eau de pluie

Vous possédez une cour, une terrasse, un jardin

et/ou avez accès à une gouttière ?

N’hésitez plus, installez un tonneau de pluie

pour économiser de l’eau et pouvoir profiter de la prime !

De gemeente Sint-GillisDe gemeente Sint-Gillis

biedt u een premie aan biedt u een premie aan 

voor de aankoop  voor de aankoop  

van een regentonvan een regenton

U hebt een tuin, koertje of een terras?

Aarzel dan niet en plaats er een regenton om water te

besparen en geniet van een premie!

Qui est concerné ?

Tout citoyen Saint-Gillois désireux de faire des économies

d’eau, de réduire sa facture et qui se préoccupe de son

environnement.

Voor wie?

Voor elke inwoner van Sint-Gillis die graag water wil be-

sparen, de waterfactuur wil verminderen en het leefmilieu

belangrijk vindt.

Pourquoi un tonneau de pluie ?

L’eau de pluie collectée peut servir à quantité d’usages

domestiques comme l’arrosage ou le nettoyage.

Waarom een regenton?

Het opgevangen regenwater kan dienen voor huishoudelijk

gebruik zoals het gieten van planten of het schoonmaken.

L’eau de pluie n’est pas potable ! Elle est

déconseillée pour la vaisselle, l’hygiène

personnelle, la préparation de repas, …

Regenwater is niet drinkbaar! Het wordt

niet gebruikt voor de afwas, de persoonlijke

hygiëne, de bereiding van maaltijden,…

Le règlement et le formulaire

de demande de prime communale

sont accessibles sur le site de la commune

www.stgilles.irisnet.be

ou sur simple demande à :

Service développement durable

Maison Eco

Rue du Fort, 33 - 1060 Saint-Gilles

Maisonecohuis@stgilles.irisnet.be

Tél.: 02 533 95 94

Het reglement

en het aanvraagformulier

voor deze gemeentelijke premie zijn beschikbaar

via de website van de gemeente

www.stgillis.irisnet.be

of via een eenvoudige vraag t.a.v.:

Dienst duurzame ontwikkeling

EcoHuis

Fortstraat 33 - 1060 Sint-Gillis

Maisonecohuis@stgilles.irisnet.be

Tel.: 02 533.95.94
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