Aanvraagformulier rioolaansluiting

team Ingenieursbureau

1. Gegevens van de aanvrager:
Naam en voorletters:

..............................

Postadres:

..............................

Postcode + plaats:

..............................

Telefoonnummer:

..............................

e-mail adres:

..............................

2. Factuuradres:
Bedrijfsnaam:

..............................

Contactpersoon:

..............................

Postadres:

..............................

Postcode + plaats:

..............................

3. Aanvraag betreft een aansluiting op de gemeentelijke riolering voor het pand:
Straatnaam + huisnr:

..............................

4. Gewenste aansluitingen:
 Standaard diameter bedraagt 125 mm, voor het verkrijgen van een aansluiting met een
grotere diameter moet door de aanvrager een berekening worden overlegd.
 Leidingen met een diameter t/m 160 mm kunnen rechtstreeks op de doorgaande rioolstreng
worden aangesloten; grotere diameters worden op een (e.v. te plaatsen) rioolput aangesloten.
regenwater

diameter . . . . . . . mm

vuilwater

diameter . . . . . . . mm

gemengd

diameter . . . . . . . mm

5. Relatie met een bouwplan, uitvoering van een werk en/of een uitweg:
relatie met een bouwplan

relatie met de uitvoering van een werk

relatie met een uitweg

nee

ja

vergunning aangevraagd d.d.

..............

vergunning verleend d.d.

..............

nee

ja

vergunning aangevraagd d.d.

..............

vergunning verleend d.d.

..............

nee

ja

vergunning aangevraagd d.d.

...............

vergunning verleend d.d.

..............

6. Bij deze aanvraag moet altijd worden bijgevoegd:
situatietekening in PDF; wij verzoeken u op een tekening/schets de plaats van aansluiting en de
diameter aan te geven en deze bij het aanvraagformulier toe te voegen.

7. Voorwaarden voor een rioolaansluiting


Door particulieren mogen geen werkzaamheden in gemeentegrond worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden worden door of in opdracht van de gemeente uitgevoerd voor rekening van de aanvrager. Hiervoor
wordt een door burgemeester en wethouders te bepalen bedrag in rekening gebracht.



De sleuf of sleuven, waarin de riolering op eigen terrein is gelegd, mogen eerst worden gedicht, nadat de
leiding(en) door een buitendienstmedewerker van de afdeling Vergunningen is (zijn) gecontroleerd en in
orde bevonden.



De plaats en hoogteligging van de leiding(en) zullen door een ambtenaar van de afdeling Beheer worden
aangegeven. De leidingen moeten worden gelegd met een afschot van 1 cm per meter.



De leidingen moeten voldoen aan klasse 34 en de eisen, gesteld in de normbladen en/of KOMO-keur.



Binnen één meter van de perceelsgrens moet in de eigen grond een ontstoppingsput of ontstoppingsstuk
worden gemaakt. Wanneer dit niet mogelijk is zal de gemeente in de openbare grond op kosten van
aanvrager een ontstoppingsstuk maken.



Wanneer een gescheiden rioleringsstelsel aanwezig is, dient alle niet verontreinigd water te worden
geloosd op het oppervlaktewater of de schoonwaterriolering.



De leidingen voor vuilwater zijn grijs en de leidingen uitsluitend voor schoonwater zijn roodbruin
gekleurd. Let op de goede kleuren! In andere gemeenten zijn de kleuren soms omgewisseld.



Alle schade, welke door het aanbrengen, hebben, gebruiken, onderhouden of verwijderen van afvoerleidingen aan gemeente-eigendommen wordt toegebracht, moet door de aanvrager aan de gemeente
worden vergoed.



Aanvrager vrijwaart de gemeente voor alle aanspraken tot vergoeding van schade, welke door het
aanbrengen, hebben, gebruiken, onderhouden of verwijderen van afvoerleidingen aan eigendommen van
derden wordt toegebracht.



Wanneer de afvoerleiding is verstopt, dient de aanvrager eerst te onderzoeken of deze verstopping zich
bevindt in eigen grond. Wanneer dit niet het geval is, dient hij het ontstoppingsstuk nabij de perceelgrens
vrij te maken en vervolgens de afdeling Beheer te waarschuwen. Voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden is een door burgemeester en wethouders te bepalen bedrag verschuldigd.



Het gebruik van de afvoerleidingen is toegestaan indien daardoor geen schadelijke gevolgen voor de
technische of biologische afvalwaterzuivering optreden of kunnen optreden. Dit houdt in, dat:
- het afvalwater geen afvalstoffen mag bevatten in zodanige hoeveelheid en/of van zodanige samen
stelling, dat daardoor verstopping in de riolering optreedt;
- oliën en vetten niet in de riolering mogen komen;
- brand en explosiegevaarlijke stoffen niet mogen worden afgevoerd.



Burgemeester en wethouders zijn bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen c.q. aan te vullen.

Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de voorwaarden voor een aansluiting zoals deze onder 7. zijn
vermeld op de achterzijde van dit aanvraagformulier.
Ondergetekende verklaart voorts de kosten voor deze aansluiting(en) te zullen voldoen.
8. Handtekening aanvrager
Plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Uw aanvraag moet u mailen aan:

Gemeente Roosendaal
Team Ingenieursbureau
info@roosendaal.nl

