
De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand ten 
behoeve van de uitvoering van de regeling op basis waarvan uw gegevens worden gevraagd en/of verstrekt. 

Aanvraag rioolaansluiting 

1. Gegevens aanvrager

Voorletters  :  ______________________________ 
Achternaam  :  ______________________________ 
Tussenvoegsel  :  ______________________________ 
Achternaam  :  ______________________________ 
Geboortedatum :  ______________________________ 
Telefoonnummer :  ______________________________ 
E-mailadres  :  ______________________________ 

2. Indien aanvrager een niet natuurlijk persoon is:

Vertegenwoordiger rechtspersoon 
Voorletters :  ______________________________ 
Achternaam  :  ______________________________ 
Kamer van Koophandel 
vestigingsnummer. :  ______________________________ 
Statutaire naam :  ______________________________ 
Handelsnaam  :  ______________________________ 

3. Gegevensaansluiting

Indien bestaande aansluiting(en): 
Straatnaam :  ______________________________ 
Huisnummer(s) :  ______________________________ 
Postcode :  ______________________________ 
Plaats  :  ______________________________ 
Gewenste aansluitpunten :  ______________________________ 

Indien nieuwe aansluiting(en): 
Straatnaam :  ______________________________ 
Huisnummer(s) :  ______________________________ 
Postcode :  ______________________________ 
Plaats  :  ______________________________ 
Kavelnummer  :  ______________________________ 
Bouwnummer  :  ______________________________ 
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Naam uitbreidingsplan  :   ______________________________ 
Naam bouwkundig aannemer :   ______________________________ 
Straatnaam   :   ______________________________ 
Huisnummer(s)  :   ______________________________ 
Postcode   :   ______________________________ 
Plaats    :   ______________________________ 
Naam uitvoerder  :   ______________________________ 
Telefoonnummer uitvoerder :   ______________________________ 
Naam uitvoerder  :   ______________________________ 
E-mailadres uitvoerder :   ______________________________ 
Gewenste aansluitpunten :   ______________________________ 
 
 

4. Soorten afvalwater 
 
 (Aanvinken wat van toepassing is) 

 

 Hemelwater, diameter: ______________________________ 
 Vuilwater, diameter:  ______________________________ 
 Persleiding, diameter:  ______________________________ 
 
 

5. Relatie met bouwvergunning 
 
(Indien van toepassing invullen) 

 

De aanvraag is in behandeling 
onder nummer  :   ______________________________ 
De bouwvergunning is 
verleend onder  
nummer  :   ______________________________ 
 

 

6. Planning 
 
 

Streefdatum waarop de 
aansluiting moet zijn aangebracht :   ______________________________ 
 
Indien er sprake is van een tijdelijke lozing van drainwater of bronneringswater: 
Startdatum lozing   :   ______________________________ 
Einddatum lozing   :   ______________________________ 
Maximale lozing (m3/uur) :   ______________________________ 
Totale lozing (m3)  :   ______________________________ 
 

 

 

 



 
De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand ten 
behoeve van de uitvoering van de regeling op basis waarvan uw gegevens worden gevraagd en/of verstrekt. 

 

7. Bijlage 
 
Bij deze aanvraag dient u een bouwtekening of situatieschets bij te voegen (schaal 1:500). 
 
Wilt u voor het maken van deze tekening over een goede topografische ondergrond beschikken, 
dan kunt u die aanvragen bij de gemeente Maassluis, afdeling Stadsbeheer (14010). Het niet 
bijvoegen van een goede schets kan vertragingen in het proces opleveren. 
 
 

8. Ondertekening 
 
 
 
Plaats   :   ______________________________ 
 
Datum   :   ______________________________ 
 
 
 
Handtekening  :  ______________________________ 
 
 

9. Versturen aanvraag 
 
U kunt het ingevulde formulier opsturen naar: 
 
Gemeente Maassluis 
T.a.v. de afdeling Stadsbeheer 
Postbus 55 
3140 AB  MAASSLUIS 
 
 
Na ontvangst van uw aanvraag wordt er telefonisch contact met u opgenomen. Er wordt een 
afspraak met u gemaakt om op de locatie te komen kijken waar de aansluiting gemaakt kan 
worden. Daarna handelen wij uw aanvraag binnen 2 werkdagen af. 
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