
 
 

AANVRAAGFORMULIER  
 

Rioolaansluiting 
 

1. Aanvrager particulier 
 

Naam en voorletters       

BSN-nummer       

Straat en huisnummer       

Postcode en plaats       

Telefoonnummer       

E-mailadres       

 
 

2. Aanvrager bedrijf 
 

KvK-nummer       

Naam bedrijf/ instelling       

Straat en huisnummer       

Postcode en plaats       

Naam contactpersoon       

Telefoonnummer       

E-mailadres       

 
 

3. Gegevens aansluiting 
 

Locatie (adres)       

Soort pand
1) 

      

Aantal vuil- en schoon-
water aansluitingen 

      

Diameter aansluiting
2)

       

Verwachte aansluitdatum       
 

1)
 Bijvoorbeeld: woning, bedrijfspand, sporthal, clubhuis, bouwkeet. 

2)
 Diameter van de rioolbuis vanuit uw pand die op het riool van de gemeente wordt aangesloten. 

  



 
 
 

4. Toe te voegen bijlagen 
Een situatietekening met een schaal van minimaal 1:500 met daarop weergegeven: 

 Aan te sluiten pand(en); 

 Overige relevante objecten zoals schuttingen, tuinhuizen en schuren; 

 De locatie van de vuil- en schoonwateraansluitingen met diameter; 

 Huisnummers en straatnamen. 
 
Doet u de aanvraag namens een bedrijf, dat dient u tevens aanvullende informatie aan te leveren 
over de aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten en het te lozen afvalwater, het aantal 
vervuilingseenheden en de temperatuur van het afvalwater. 
 

Toelichting 

Wanneer wij uw aanvraag hebben goedgekeurd, krijgt u een aansluitvergunning. In deze 
vergunning zijn voorwaarden opgenomen. Voor een verleende vergunning betaalt u een bedrag 
voor de uitvoeringskosten. In de vergunning staat hoeveel de uitvoeringskosten bedragen. Met de 
aansluitvergunning ontvangt u van ons een factuur voor de uitvoeringskosten. Zodra de 
uitvoeringskosten zijn betaald, start de gemeente met het inplannen van de uitvoering van de 
rioolaansluiting. 
 
Wij streven ernaar u de vergunning binnen zes weken te verstrekken. 
 

Vragen? 

Heeft u vragen over het aanvragen van een rioolaansluiting? Neemt u dan contact met ons op. 
Dit kan per e-mail via rioolaansluiting@lopik.nl. U kunt ook bellen met het algemene nummer van 
de gemeente 0348-559955 of 14 0348. Onze telefonist(e) verbindt u dan door met de 
rioolbeheerder. 
 

Verklaring en ondertekening 
 Ik verklaar dat alle vragen naar waarheid zijn ingevuld 

 Ik heb de gevraagde bijlagen toegevoegd 

 Ik ben bereid de uitvoeringskosten te betalen 

 Ik ben akkoord met de toelichting 
 

Datum       

Handtekening       

 
Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier stuurt u per e-mail naar 
rioolaansluiting@lopik.nl of per post naar: 
 
Gemeente Lopik 
T.a.v. rioolbeheer 
Postbus 50 
3410 CB Lopik 
 
 

mailto:rioolaansluiting@lopik.nl
mailto:rioolaansluiting@lopik.nl

