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RIOOLAANSLUITING AANVRAGEN
U kunt dit formulier invullen, uitprinten, ondertekenen en opsturen of mailen.

* verplicht in te vullen
Vraagt u rioolaansluiting aan als particulier of voor een bedrijf? *

particulier
bedrijf

GEGEVENS AANVRAGER (alleen invullen door particulieren)
Naam en voorletters *
Burgerservicenummer (BSN)*
Straat en huisnummer *
Postcode en woonplaats *
Telefoonnummer *
E-mailadres *

GEGEVENS BEDRIJF (alleen in te vullen door bedrijven)
Bedrijfsnaam *
Straat en huisnummer *
Postcode en plaats *
Naam contactpersoon *
Telefoonnummer *
E-mailadres *

GEGEVENS RIOOLAANSLUITING (voor welk adres vraagt u een rioolaansluiting aan?)
Wat voor gebouw wilt u aansluiten op
het riool? *

bedrijfspand
woning

Straat en huisnummer *
Postcode en plaats *
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Kadastraal nummer *

Soort leiding *

afvoer van schoon water (regenwater)
afvoer van vuil water (water uit douche en wc)
afvoer van schoon en vuil water
afvoer van grondwater

Materiaal afvoerleiding op eigen terrein

pvc
gres
beton

Diameter afvoerleiding
Maakt de rioolaansluiting deel uit van
werkzaamheden waarvoor u een
omgevingsvergunning heeft?

cm
nee, voeg dan een situatietekening bij van het perceel
met daarop de uit te voeren werkzaamheden
ja, kenmerk omgevingsvergunning

OPMERKINGEN

KOSTEN
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor aansluiting op het gemeenteriool worden legeskosten
in rekening gebracht. Voor de hoogte van leges kunt u de verordening rioolaansluitgeld raadplegen op onze
website, verhoogd met de werkelijk gemaakte kosten van de aansluiting. Deze kosten worden vooraf aan de
aanvrager bekendgemaakt.
ONDERTEKENING
Handtekening:*

datum*

(ddmmjjjj)

Door ondertekening verklaart u dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld.
U kunt dit ondertekende formulier en de bijlagen mailen naar vergunningen@zevenaar.nl of opsturen naar:
Gemeente Zevenaar
afdeling PublieksDienstverlening, team Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Antwoordnummer 37
6900 VB Zevenaar
Een postzegel is niet nodig.
Vergeet niet, indien van toepassing, een situatietekening van de werkzaamheden of het kenmerk van
uw omgevingsvergunning mee te sturen!

