
WAAR 

Aanvraagformulier 
Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater 
gemeente Asten 2020 
 

 
1. Gegevens aanvrager  

Voorletters en achternaam  ___________________________________  (m / v) 

Adres     _________________________________________ 

Postcode en plaatsnaam  _________________________________________ 

Telefoonnummer   _________________________________________ 

BSN- / KvK-nummer   _________________________________________ 

E-mail      _________________________________________ 

2. Gegevens van het pand dat u wilt afkoppelen 

Adres     _________________________________________ 

Postcode en woonplaats  _________________________________________ 

Bouwjaar pand   _________________________________________ 

3. Bent u eigenaar van het pand dat u wilt afkoppelen? 

Ja / Nee, ik ben gemachtigd door de eigenaar 

4. Gegevens af te koppelen dak 

Welk dak gaat u afkoppelen (woning, aanbouw, garage, etc.)? 

__________________________________________ 

Hoeveel m2 dak gaat u afkoppelen? __________________________________________ 

  



5. Gegevens transport hemelwater 

Hoe stroomt het hemelwater in de nieuwe situatie van het af te koppelen dak naar de 

waterberging/infiltratievoorziening? 

o Oppervlakkig via bestrating, open goot, gras, anders nl. ____________________________ 

o Ondergrondse leiding 

o Alle aangesloten regenpijpen worden voorzien van bladvangers (verplicht) 

o Voor de waterberging/infiltratievoorziening wordt een zandvanger geplaatst 

(verplicht) 

6. Gegevens aan te leggen waterberging/infiltratievoorziening 

Wat voor type waterberging/infiltratievoorziening gaat u aanleggen: 

o Wadi (verlaging in de tuin) 

o Infiltratiekratten 

o grindkuil 

o _____________________________________  

Hoeveel hemelwater kan de waterberging/infiltratievoorziening bergen? ____________________ liter 

(minimaal 30 liter/m2) 

Hoe diep ligt de waterberging/infiltratievoorziening? ___________________________________ 

(een infiltratievoorziening moet boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand worden aangelegd) 

Wordt er een vertraagde afvoer naar de riolering / oppervlaktewater gerealiseerd? Ja / Nee 

Zo Ja, hoe wordt gezorgd dat het hemelwater vertraagd wordt afgevoerd? 

__________________________________________ 

  



7. Gegevens overloop voorziening 

Indien de voorziening vol is, waar komt dan het overtollig hemelwater uit (bv. uit de 

bladafscheider)?_______________________________ 

Waar stroomt het overtollig hemelwater naar toe (bv. naar de straat)? _________________________ 

8. Planning 

Start werkzaamheden  __________________________________________ 

Einde werkzaamheden  __________________________________________ 

9. Bijlagen 

Voeg de volgende bijlagen toe: 

 Machtiging van de eigenaar van het pand (indien u niet de eigenaar bent) 

 Een plattegrond/schets, waaruit duidelijk blijkt: 

 Welk dakoppervlak afgekoppeld wordt 

 Waar de regenpijpen van het dak zitten 

 Waar de waterberging / infiltratievoorziening gerealiseerd wordt 

 Eventueel overige informatie over de aan te leggen waterberging / infiltratievoorziening 

10. Ondertekening 

Met de ondertekening van dit formulier verklaart u dat u alle vragen naar waarheid heeft beantwoord: 
 

Datum     Handtekening aanvrager 

 

_______________   ________________________________ 


