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Aanvraagformulier aansluitvergunning riolering 
 

1. Aanvrager 

 

Naam en voorletters: _____________________________________________________________________________ m / v*  

 

Straatnaam en huisnummer: _____________________________________________________________________________________  

 

Postcode en woonplaats: _____________________________________________________________________________________ 

 

Telefoonnummer: _____________________________________________________________________________________ 

 

e-mailadres: _____________________________________________________________________________________ 

 

Geboortedatum: 
__________________________________________________________________ 

 

Burgerservicenummer: 
___________________________________________________________________ 

 

2. Rechthebbende  

  

Naam en voorletters: 
_____________________________________________________________________________ m / v*  

 

Straatnaam en huisnummer: _____________________________________________________________________________________  

 

Postcode en woonplaats: _____________________________________________________________________________________ 

 

Telefoonnummer: _____________________________________________________________________________________ 

 

e-mailadres: _____________________________________________________________________________________ 

 

Geboortedatum: 
__________________________________________________________________ 

 

Burgerservicenummer: 
___________________________________________________________________ 

  

  

Dit formulier graag volledig ingevuld sturen naar 
info@gemeentehw.nl. U kunt het formulier ook per post 

sturen naar Gemeente Hoeksche Waard, Team BBOR- 
Riolering, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland. 

 
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 
14 0186 of info@gemeentehw.nl 
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3. Ligging aan te sluiten perceel  

  

Straatnaam en huisnummer: _________________________________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats: _________________________________________________________________________________ 

Kadastrale aanduiding: _________________________________________________________________________________ 

Sectie en nummer  

(zie koopakte van het perceel 

of vraag het kadaster): _________________________________________________________________________________ 

Locatie en kavelnummer  

(vermelden als straat,  

huisnummer als de kadastrale 

aanduiding niet bekend is): 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

4. Aansluiting 

 

Is het een vaste aansluiting?  

 

 Ja 

 Nee, wat is de instandhoudingstermijn van de tijdelijke aansluiting? 

  

  

5. Aard en af te voeren hoeveelheden vloeistoffen  

 

Bronneringswater  

 Ja, hoeveelheid: …………… m3/h 

 Nee 

Drainagewater 

 Ja, hoeveelheid: …………… m3/h 

 Nee 

Huishoudelijk afvalwater 

 Ja, hoeveelheid: …………… m3/h / aantal gebruikers van het pand:………… 

 Het gemiddelde is  125 liter (0,125 m3) per persoon per dag. 

 Nee 

Industrieel afvalwater 

 Ja, hoeveelheid:  …………… m3/h, aard van de vloeistof: …………… 

 Nee 

 

Hemelwater 

 Ja, dak oppervlak *),: …………… m2, terrein oppervlak *): …………… m2 
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 Nee 

 Hemelwater rechtstreeks naar oppervlaktewater 

 Hemelwater op uitlegger van gemeente 

  

*Aan te sluiten oppervlakte afvoerend op de riolering of een watergang 

Koelwater **) 

 Ja, hoeveelheid:   …………… m3/h 

 Nee 

**Niet verontreinigd koelwater  

6. In te dienen gegevens  

 

Situatieschets schaal 1:1000  

• Leidingverloop en de dimensionering. (diameters van leidingen)  

• Hoogteligging ten opzichte van N.A.P.  

• Materiaal ter plaatse van het aansluitpunt.  

• Duidelijk verschil in kleur, lijntypes en symbolen van de afvoerleidingen.  

• De wijze waarop de functies van de verschillende leidingen van het particulier riool ter plaatse van het 

aansluitpunt zullen worden gemarkeerd. 

7. Ondertekening 

 

Aanvrager:  

 

Plaats: _____________________________________________________________________________________ 

Datum: _____________________________________________________________________________________ 

 

 

Handtekening: 

 

 

__________________________________________ 

 

 

 

 

Rechthebbende :  

 

Plaats: _____________________________________________________________________________________ 

Datum: _____________________________________________________________________________________ 

 

 

Handtekening: 

 

 

__________________________________________ 
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Dit formulier is onderdeel van de aansluitverordening riolering 2019. De verordening is te bekijken en te 

downloaden via de website van de gemeente Hoeksche Waard. (www.gemeentehw.nl) 

Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt de 

gemeente Hoeksche Waard uw persoonsgegevens. Informatie over het verwerken van persoonsgegevens kunt u 

vinden in de privacyverklaring op de website 


