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Aanvraagformulier rioolaansluiting 

Met dit formulier vraagt u een aansluiting aan op het openbaar riool en de aanleg of wijziging van een 
aansluitleiding op het openbaar riool. 

Uw gegevens 

Naam aanvrager 

Factuuradres 

Postcode en plaats 

Contactpersoon 

Telefoonnummer 

E-mailadres 

Gegevens over de aansluiting 

Adres / kadastraal nummer 

De gewenste aansluiting is bestemd voor: 

Huishoudelijk afvalwater 

Bedrijfsafvalwater - maximaal aantal m³ per uur: 

Hemelwater 

Drainagewater 

Bronneringswater - maximaal aantal m³ per uur: 

Anders, nl 
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Handtekening 

Bij de gewenste aansluiting gaat het om een: 

Nieuwe lozing 

Bestaande lozing 

Permanente aansluiting 

Tijdelijke aansluiting van 
van / tot 

Situatietekening 

Voeg bij uw aanvraag een situatietekening met daarop de volgende gegevens: 

 Het leidingenverloop

 De diameter van de leidingen

 De hoogteligging op de plaats van het aansluitpunt

 Het materiaal op de plaats van het aansluitpunt

Kosten 

In gemeente Haaksbergen is gekozen voor een forfaitair bedrag van € 1.500 voor woningen en € 2.000 voor 
bedrijven per aansluiting. Voor de aanvrager zijn er daarnaast de kosten voor de aansluitleidingen op het 
eigen terrein 

Ondertekening 

U bent als aanvrager bekend met de richtlijnen voor het verkrijgen van goedkeuring en het bepalen van 
de kosten voor een aansluiting op het openbaar riool en de aanleg of wijziging van een aansluitleiding. 

Ik verklaar dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld. 

Plaats: 

Datum: 

mailto:gemeente@haaksbergen.nl

	Huishoudelijk afvalwater: Off
	Bedrijfsafvalwater maximaal aantal m³ per uur: Off
	Hemelwater: Off
	Drainagewater: Off
	Bronneringswater maximaal aantal m³ per uur: Off
	Anders nl: Off
	Nieuwe lozing: Off
	Bestaande lozing: Off
	Permanente aansluiting: Off
	Tijdelijke aansluiting van: Off
	van: 
	tot: 
	Plaats: 
	Datum: 
	Factuuradres: 
	Naam aanvrager: 
	E-mailadres: 
	Telefoonnummer: 
	Contactpersoon: 
	Postcode en plaats: 
	Adres / kadastraal nummer: 
	Anders, nl: 
	Bronneringswater- max: 
	 aant: 
	 m3 p/u: 


	Bedrijfsafvalwater- max: 
	 aant: 
	 m3 p/u: 




