
 

 

 

 

Een rioolaansluiting aanvragen  
 
 

 

Uw gegevens 

Vragen met een * zijn verplicht 

 
Voorletters  __________________________________________________________________ 

Achternaam  __________________________________________________________________ 

Straatnaam  __________________________________________________________________ 

Huisnummer  __________________________________________________________________ 

Postcode  __________________________________________________________________ 

Woonplaats  __________________________________________________________________ 

Telefoonnummer __________________________________________________________________ 

E-mailadres  __________________________________________________________________ 

 

 

Bent u eigenaar of gemachtigde? 

 ik ben eigenaar 

 ik ben gemachtigde 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Naar wie moeten wij de offerte sturen? 

 naar de aanvrager 

 naar iemand anders, namelijk: 

 
Voorletters  __________________________________________________________________ 

Achternaam  __________________________________________________________________ 

Straatnaam  __________________________________________________________________ 

Huisnummer  __________________________________________________________________ 

Postcode  __________________________________________________________________ 

Woonplaats  __________________________________________________________________ 

 

Wij sturen de factuur voor de rioolaansluiting naar de persoon die de offerte ontvangt en tekent 

voor akkoord. 

 

 

 

  



 

 

 

 

Wat is de locatie van de rioolaansluiting? 
 
Straatnaam  __________________________________________________________________ 

Huisnummer  __________________________________________________________________ 

Postcode  __________________________________________________________________ 

Woonplaats  __________________________________________________________________ 

 

De aansluiting is bestemd voor: 

 Een bestaande woning 

 Een nieuwe woning 

 Anders, namelijk (geef de bestemming van het gebouw aan):_______________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Is de bouwvergunning al aangevraagd? 

 Ja 

 Nee 

 

Is de aanvraag voor de afvoer van water bedrijfsmatig? 

 

 Nee 

 Ja    Soort bedrijf: ______________________________________________ 

 

Is dit bedrijf milieuvergunningsplichtig? 

 

 Ja (voeg een kopie van de vergunning toe bij deze aanvraag) 

 Nee 

 

Wanneer wilt u de rioolaansluiting gaan gebruiken? 

 

Datum  ____________________ 

  



 

 

 

 

Voor welk soort afvalwater vraagt u de rioolaansluiting aan? 
 

    DWA (droog weer afvoer)   HWA (hemelwaterafvoer) 

   Vuilwater, toiletten, douches  Hemelwater: regenwater, 

   schrobputten etc.   smeltwater etc. 
 

 
Leidingkleur  ___________grijs____________  ___________bruin_____________ 

Materiaal leiding ___________________________  _____________________________ 

Diameter leiding (mm) ___________________________  _____________________________ 

Hoeveelheid te lozen water (m3/h) _________________  _____________________________ 

Temperatuur (graden C)___________________________  _____________________________ 

 

 Anders, namelijk:________________________________________________ 

   Anders heeft te maken met drainage en bronneringswater. Hiervoor gelden 

    specifieke gegevens. Wij nemen binnen 14 werkdagen contact met u op om 

    uw plannen te bepreken.  

   
_______________________________________________________________________________________ 

 

Aanvullende benodigde informatie voor deze aanvraag 

 Een op schaal gemaakte situatietekening in pdf/dxf met daarop aangegeven (indien 
aanwezig): 
- schaal (1 : 100 of groter) 
- bebouwing (bestaand/nieuw) 
- totaal verhard oppervlak bebouwing en verharding in m² (bestaand/nieuw) 
- erfgrens (grens particulier terrein/gemeentegrond) 
- vuilwater riool tot en met het aansluitpunt (ontstoppingsput) naar hoofdriool 
- hemelwaterriool tot en met het de erfgrens waarbij is aangeven waar deze naar toe 

afvoert (hemelwaterriool gemeente, sloot, anders) 

- eventuele controleputten 
- diameter van leiding(en) 
- diepte van de leiding ten opzichte van het maaiveld ter hoogte van de erfgrens 
- bestaande leiding(en) 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
  



 

 

 

 

Ondertekening 
De ondergetekende verklaart: 

 Dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld; 

 Bekend te zijn en in te stemmen met de Algemene vooraarden voor het maken en hebben van een 

aansluiting op de gemeentelijk rioleringssysteem. 

 

 

Plaats       Datum 

 

___________________________________   _____________________________________ 

 

 

Handtekening aanvrager 

 

___________________________________ 

 

 
Stuur dit ingevulde formulier en alle gevraagde bijlagen per post naar: 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beuningen 

p/a Afdeling Belastingen en Buitenruimte 

Postbus 14 

6640 AA Beuningen 
 
 
 
 
 
 
 


