Aanvraagformulier voor aansluiting op de riolering

Gegevens aanvrager
Aanvrager: ………………………………………………………………………….. Voorletter(s) …………….
Contactpersoon: ………………………………………………………………….. Voorletter(s) …………….
Burgerservicenummer/Kamer v. Koophandel nr.: …………………………………………………..
Straatnaam: ……………………………………………………………………………………….. Huisnr………..
Postcode: ……………… Woonplaats: ……………………………………………………………………………
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………………………
Emailadres: ……………………………………………………………………………………………………………….
De aanvrager is tevens de eigenaar of erfpachter van het pand of perceel:

□ Ja

□ Nee

Gegevens gemachtigde
Naam gemachtigde: …………………………………………………………… Voorletter(s) ……………..
Contactpersoon: ………………………………………………………………… Voorletter(s) …………….
Nummer Kamer van Koophandel: ……………………………………………………………………………
Straatnaam: ……………………………………………………………………………………….. Huisnr………..
Postcode: …………….. Plaats: ………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………………………..
Emailadres: ……………………………………………………………………………………………………………….

Pand/Perceel
De aanvraag wordt ingediend ten behoeve van het pand/perceel gelegen aan de
Straat : …………………………………………………………………………………. huisnummer : …………
kadastraal nummer : …………………………………………………………………………………………………

Soort pand

□

woning

□

bedrijf

□

woning en bedrijf

Soort aanvraag
De aanvraag betreft een:

□ nieuwe aansluiting:
□ wijziging van een aansluiting:
□ tijdelijke aansluiting:

gewenste datum aansluiting: ………………………………………
gewenste datum wijziging: ………………………………………….
gewenste datum aansluiting van …………… t/m ……………

-2Soort lozing
Deze aanvraag heeft betrekking op een aansluiting voor de afvoer van:

□
□

□

□
□

huishoudelijk afvalwater
bedrijfsmatig afvalwater
• Type bedrijf/inrichting

: ………………………………………………………………

• Type afvalwater

: ………………………………………………………………

• Gemiddelde hoeveelheid per dag

: ……………………………………………………m3/dag

• Hoeveelheid bij pieklozing per uur

: ……………………………………………………m3/uur

hemelwater (regenwater)
• Aangesloten verhard oppervlak

: ……………………………………………………m2

• Infiltratie op eigen perceel

:

□ Ja, berging ……………………………m3
□ Nee

drainagewater
bronneringswater
• Hoeveelheid per uur

: ……………………………………………………m3/uur

• Datum lozing

: van …………………… t/m ……………………

Technische gegevens particulier riool
(riool dat binnen de kadastrale grenzen van het aan te sluiten perceel is gelegen)
Gegevens

Afvalwaterafvoer

Hemelwaterafvoer

Bruin

Grijs

Gemengde afvoer

Drainage afvoer

Materiaal
Doorsnede
Kleur

Groen

Bij de aanvraag dient een tekening (tenminste 1:1000) worden gevoegd waarop het
leidingverloop, de afmetingen, de hoogteligging en het materiaal is vermeld.
Kosten
De kosten zijn terug te vinden in de Verordening eenmalig aansluitrecht riolering, op de
website van de gemeente Asten: https://www.asten.nl/bouwen/rioolaansluiting.html.
Ondertekening
Datum : ………………………………………………

Handtekening,

Naam : ……………………………………………………………………

