
 

 
VERZOEK OM AANSLUITING OP HET GEMEENTERIOOLVERZOEK OM AANSLUITING OP HET GEMEENTERIOOLVERZOEK OM AANSLUITING OP HET GEMEENTERIOOLVERZOEK OM AANSLUITING OP HET GEMEENTERIOOL    
 
Ondergetekende  :________________________________________________________ 
Adres    :________________________________________________________ 
Postcode + woonplaats :________________________________________________________ 
Telefoonnummer  :________________________________________________________ 
 
Verzoekt hierbij het gemeentebestuur om toestemming te verlenen voor het verkrijgen van een 
aansluiting op het gemeenteriool voor zijn/haar perceel: 
 
Adres    :__________________________________te  ___________________ 
 
Kadastrale gegevens  
(indien bekend)   Gemeente:_________sectie: ____________ nummer: ___________ 
 
De aan te sluiten leiding(en) heeft/hebben een diameter van: (mm): _______________________ 
 
Bij de aanvraag dient een duidelijke situatieschets te worden gevoegd waarop de volgende 
gegevens vermeld staan: 

1. Het leidingverloop 
2. Diameterbuis 
3. De gewenste hoogteligging 
4. Het materiaal ter plaatse van het aansluitpunt 
5. De grens van het perceel en de bebouwing daarop 
6. Relevante maatvoering 

Gewenste datum van aanleg: (dag/maand/jaar/)                  ………….. /…………. /…………… 
 
Functie van het betreffende pand: Functie van het betreffende pand: Functie van het betreffende pand: Functie van het betreffende pand:     
� woonhuis    � bedrijf (*) 
 
* Voor de aanvraag van bedrijven zijn specifieke regels van kracht, neemt u hiervoor contact op 
   met de gemeente 
 
De aanvraag betreft:De aanvraag betreft:De aanvraag betreft:De aanvraag betreft:    
� huishoudelijk afvalwater 
� hemelwater afvoer van het dak (*)   geschat aantal vierkante meters …….. 
� hemelwater afvoer van terreinverharding (*) geschat aantal vierkante meters 
� drainagewater (*) 
 
* Voor de aansluiting van hemel- en grondwater zijn specifieke regels vastgesteld.  
   Voor verwerking van dit water is de perceeleigenaar in eerste instantie zelf verantwoordelijk. 
   Neemt u bij vragen hierover contact op met de gemeente. 
 

KostenKostenKostenKosten::::    

De gemeente berekend voor de aanleg van uw aansluiting de daadwerkelijke kosten door, te 
vermeerderen met leges. Hiervoor ontvangt u van ons vooraf een kostenopgave met 
antwoordformulier. Dit antwoordformulier dient ondertekend retour te worden gestuurd naar 
info@nederbetuwe.nl of naar postbus 20, 4043 ZG  Opheusden. 
 
Plaats  : ____________________________________ 
 
Datum  : ____________________________________ 
 
Handtekening : ____________________________________ 
 
 



 
 
 
Schets gewenste locatie aansluiting riolering 
 
Adres: 
Plaats:  
Eventuele schaal: 


