Aanvraagformulier voor aansluiting op gemeenteriool
In te vullen door aanvrager
Naam

M/V

Adres
Postcode en Woonplaats
Telefoonnummer privé

Werk

Emailadres

Ondertekende verzoekt t.b.v. onderstaand perceel een rioolaansluiting aan te brengen voor:
Adres

Factuuradres in te vullen indien anders dan aanvrager
Naam
Adres
Postcode en Woonplaats

A. Het betreft een rioolaansluiting voor (aankruisen wat voor u van toepassing is)*:
1.

O een woning
O een niet-woning (bedrijf, winkel of opslagunit e.d.)

2.

O een nieuwe aansluiting
O uitbreiding van een bestaande aansluiting

Reden van de aanvraag

M/V

B. Vult u hier een situatieschets in. De tekening moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten *:

l waar de riolering het perceel verlaat
l de gewenste diameter van het riool

Plaats

Datum

* Zie toelichting

Handtekening

Gegevens door gemeente in te vullen.

O enkele aansluiting (gemengd vuil- en regenwater)
O dubbele aansluiting (gescheiden vuil- en regenwater)
O Standaard aansluiting (zie toelichting en vul onderstaande tabel volledig in)
O Niet standaard aansluiting en offerte op maat maken(zie toelichting)
Kostenberekening
Aantal

Tarief

O enkele aansluiting (Vuilwater en maximaal 5 meter)

9 750 per aansl

O Extra lengte in meters voor een enkele aansluiting

9 45 per mtr

O dubbele aansluiting (Vuil- en regenwater gescheiden en maximaal 5 meter)

9 1250 per.aansl

O Extra lengte in meters voor een dubbele aansluiting

9 70 per mtr

kosten

Totale kosten

Ondertekening voor akkoord.

Ondergetekende verklaart bekend te zijn met de voorwaarden en kosten voor aansluiting op het gemeenteriool, zoals in de bijgevoegde
toelichting vermeld.

Plaats

Datum

Handtekening

Toelichting en voorwaarden voor aansluiting op het gemeenteriool
1. Aanvraag rioolaansluiting
De gemeente is verantwoordelijk voor het doelmatig inzamelen en transporteren van afval- en wanneer nodig, regenwater op haar
grondgebied. Daarvoor beheert de gemeente een rioolstelsel. Met het “aanvraagformulier voor aansluiting op het gemeenteriool”
kunt u een rioolaansluiting aanvragen. De rioolaansluiting kan worden aangevraagd door de eigenaar, de projectontwikkelaar of een
gemachtigde van de eigenaar of projectontwikkelaar.

2. Toelichting bij formulier.
bij A Vult u in of de aansluiting voor een woning of niet woning is en of het gaat om een nieuwe of een bestaande aansluiting;
bij B Schetst u waar u wilt dat de riolering het perceel verlaat

3. Beleidsregels
Op grond van de wet Milieubeheer is elk pand binnen de bebouwde kom verplicht aan te sluiten op de riolering. Buiten de bebouwde
kom is een rioolaansluiting verplicht wanneer het pand zich binnen 40 meter van het gemeenteriool bevindt.
Na een aanvraag legt de gemeente huisaansluitingen aan vanaf het hoofdriool tot 0,5 m over de kavelgrens op het particuliere terrein.
Op deze plaats brengt de gemeente een ontstoppingsputje aan. Deze rioolaansluiting wordt door de gemeente verzorgd, op kosten
van de aanvrager. De perceeleigenaar staat toe dat de aannemer van de gemeente hiervoor werkzaamheden op het perceel uitvoert.
Het rioolstelsel op de rest van het particuliere terrein valt onder de verantwoording van de perceeleigenaar.
De standaard diameter op woningbouwterreinen bedraagt 125 mm en op bedrijventerreinen 160 mm. Op eigen terrein mag de rioolbuis in de grond niet dieper liggen dan 80 cm.
Vuilwater en regenwater dienen apart te worden aangeboden bij de kavelgrens, ook indien nog geen regenwaterstelsel op gemeentelijk terrein aanwezig is. Indien een perceel aan oppervlaktewater ligt dient het regenwater naar dit oppervlaktewater te worden afgevoerd, met uitzondering van de terreinverhardingen op bedrijventerreinen.

4. Aanlegkosten
Voor de onderstaande rioolaansluitingen wordt een standaardtarief berekend:
l enkele aansluiting van gemengd riool en maximaal 5 meter bedraagt 9 750,00;
l dubbele aansluiting vuil- en regenwater van max. 5 meter bedraagt 9 1.250,00;
l de meerkosten van aansluitingen over een afstand van meer dan 5 meter bedragen 9 45,00 per meter voor een enkele aansluiting
en 9 70,00 per meter voor een dubbele aansluiting;
l Tarieven zijn inclusief BTW
Uitzonderingen zijn:
l aansluitingen met een diameter groter dan 160 mm (bij grote dakoppervlaktes zoals loodsen);
l aansluitingen met een lengte groter dan 40 meter (wanneer u ver van het hoofdriool af woont bijv in buitengebied);
l aansluitingen waarvoor een rioolgemaal nodig is (als water omhoog gepompt dient te worden);
l aansluitingen in bestaand bebouwd gebied waarvan de weg uit asfalt bestaat;
De gemeente maakt voor u een kostenberekening. Deze wordt u na het in behandeling nemen van de aanvraag toegezonden.

