Dit formulier is bestemd voor:

Gemeente Putten Fontanusplein 1,
Postbus 400, 3880 AK Putten
Voor inlichtingen:

T (0341) 359 784

Aanvraag rioolaansluiting huishoudelijk afvalwater
Conform de aansluitverordening riolering is het mogelijk dat de gemeente om aanvullende
gegevens vraagt. Ook is het mogelijk dat de gemeente eisen stelt aan het rioleringsplan en aan
de vergunningsvoorschriften.
U dient als bijlage een situatietekening op schaal (schaal vermelden) mee te zenden.
Op deze tekening (bovenaanzicht perceel) dient minimaal het volgende aangegeven te zijn:
bebouwing (bestaand/nieuw); erfgrens (grens particulier terrein / gemeentegrond); vuil- en/of
hemelwaterriool, rondom bebouwing en naar hoofdriool; controleput(-ten) (0,5 m van erfgrens);
diameter leiding(-en); hoogte (diepte) van de leiding ten opzichte van het maaiveld ter hoogte
van de erfgrens. Indien aanwezig: bestaande leiding(-en).
Aanvrager
Bedrijfsnaam

: ………………………………………………………......…(indien van toepassing)

Voorletters

: …………..……. Voornamen : ..........................................................................

Voorvoegsel(s)

: …………..……. Achternaam : ..........................................................................

Straatnaam

: …………………………………………………………………………………...…….

Huisnummer

: …………..……. Toevoeging : ..........................................................................

Postcode

: …………..……. Woonplaats : ..........................................................................

Telefoonnummer : …………………………………………………………………………………...…….
E-mailadres

: …………………………………………………………………………………...…….

Locatie aan te sluiten perceel
Straatnaam

:………………………………………………………………………………...…....

Huisnummer

: …………..……. Toevoeging : .....................................................................

Postcode

: …………..……. Woonplaats : .....................................................................

Kadastraal nummer : sectie …………………………… nummer……………………………
Bebouwing

 Bebouwing bestaand

Type bebouwing

 Woning

 Bebouwing nieuw

 Bedrijf, aard bedrijf …………………………………….

Soort afvalwater
Voor de afvoer van welk soort (afval-)water wenst u aangesloten te worden op het gemeentelijk
rioolstelsel.
 Hemelwater (HWA) - regenwater, smeltwater e.d.
 Vuilwater (DWA) - toiletten, douches, gootstenen, wasbakken, schrobputten
 Gemengd - vuil- en hemelwater

Kosten:
Voor het verlenen van de aansluitvergunning moeten legeskosten betaald worden.

Zijn er op betreffend perceel, op moment van aanvraag vergunning, één of meerdere
aansluitingen aanwezig op de gemeentelijke riolering?
 ja, hoeveel ……….

 nee

Machtiging:
Laat u de aanvraag voor een rioolaansluitvergunning door een gemachtigde verzorgen?
 ja, vul onderstaand de gegevens in

 nee

Bedrijfsnaam

: ………………………………………………………......…(indien van toepassing)

Voorletters

: …………..……. Voornamen : ..........................................................................

Voorvoegsel(s)

: …………..……. Achternaam : ..........................................................................

Straatnaam

: …………………………………………………………………………………...…….

Huisnummer

: …………..……. Toevoeging : ..........................................................................

Postcode

: …………..……. Woonplaats : ..........................................................................

Telefoonnummer : …………………………………………………………………………………...…….
E-mailadres

: …………………………………………………………………………………...…….

Opmerkingen/aanvullingen:
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

Putten,

: …………………………………(datum)

Handtekening gemachtigde

: …………………………………………..

Putten,

: …………………………………(datum)

Handtekening aanvrager

: …………………………………………..

