
AP nummer   

 
Datum binnenkomst 

Ondergetekende
Achternaam: 

 

Voorletters: 

Adres: 

Postcode en woonplaats: 

 

Tel. privé:      Telefoon werk: 

Fax privé:      Fax werk :

Rioolaansluiting à € 520,= per stuk.
Deze prijs is voor een aansluitlengte van maximaal 20 m1 en een diameter van 125 of 160 mm.  
De kosten voor een tijdelijke aansluiting met een aansluitlengte van maximaal 20 m1 en een diameter van 125 of 
160 mm1 bedragen € 645,= per stuk.
Voor elke meter boven de maximale aansluitlengte  (van 20m) wordt €45,= per meter extra in rekening gebracht.

Rioolaansluitingen voor bedrijven worden geheel op basis van werkelijke kosten verrekend.

DWA   stuks, met een diameter van       mm1

HWA      stuks, met een diameter van    mm1

DAKA      stuks, met een diameter van     mm1 
        
DWA : Droog Weer Afvoer, vuilwater HWA: Hemel Water Afvoer, regenwater DAKA: Dakwaterafvoer

z.o.z.
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Aanvraagformulier Rioolaansluiting
Grondgebiedszaken, afdeling OBV



Situatietekening van perceel met ligging van de riolering toevoegen, met daarop aangegeven:

•	het verloop van de riolering op uw perceel

•	de toegepaste diameters en hoogteligging;

•	de locatie op de perceelgrens waar u de riolering aanbiedt.

Ten behoeve van het perceel:

Adres:         Huisnummer 

Postcode en Woonplaats 

Eigenaar:  

Bewoner: 

Datum      Handtekening
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Heeft u dit formulier ingevuld en ondertekend dan kunt u het:

óf per post retourneren aan: Gemeente Waalwijk, Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk 

óf digitaal toesturen, door het formulier te scannen en te mailen naar: info@waalwijk.nl
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