AANVRAAG VOOR EEN RIOOLAANSLUITING
Naam:………………………………………………. Voornaam:………………………………………………......
Straat: ………………………………………………………………..………

nr.:………..

bus: ……………..

Postcode: ………………………

Gemeente: ………………..…………………………………................

Tel.: ………………………………

GSM.:…………………..…….

E-mail ………………………………………………………………………………………………………………..
Ondernemingsnr. (*) : BE ………. ……………………………………………………………...

verzoekt een rioolaansluiting te verzekeren op volgend uitvoeringsadres :

 eengezinswoning  Meergezinswoning- aantal woonentiteiten :
 nieuwbouw
 bestaande woning
Straat: …………………………………….…….

nr.(+ bus):………….

 bedrijf/ instelling naast / tegenover : …………….

Indien het nummer nog niet bekend is : naast / tegenover nr. ………………. Lot nr. …….Kadastraal nr. ..
Bouwvergunning nr.:…………………………………………………………...van:………………………….....(*)
Naam , E-mailadres en tel of GSM architect (*) :
…………………………………….……………………………………………………………………………………
Naam veiligheidscoördinator (*): ……………………………………………………………………....................
Naam , E-mailadres en tel of GSM Aannemer (*) :
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Gewenste uitvoeringsdatum (*) : ………………………………………….. hou rekening met een tijdige aanvraag !
Andere nuttige inlichtingen :

*Indien van toepassing

In bijlage wordt een schets met de ligging , diepte en diameter van de privaat riolering gevoegd , als ook het keuringsattest.
Ondergetekende heeft kennis genomen van het algemeen waterverkoopreglement , het gemeentelijk reglement en de
technische voorwaarden (zie www.aquafin.be) en verklaart zich akkoord met de daarin vermelde voorwaarden.
Toepassing van het verlaagde BTW-tarief van
6% voor privé-woning ? (hieronder aan te kruisen)
o NEEN
o JA : De aanvrager verklaart hierbij dat:




de woning waarop de aanvraag betrekking heeft,
uitsluitend of hoofdzakelijk als privé-woning
wordt gebruikt;
de woning minstens 10 jaar oud is op het moment van
deze aanvraag;
de woning na de aansluiting verder uitsluitend of
hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt.

Voor akkoord,
Datum :
Naam en handtekening aanvrager / eigenaar

Gelieve het ingevulde document incl. de bijlagen over te maken aan
Aquafin, contactcenter Oostkamp, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar
contact@aquafin.be
tel: 03 450 45 45 (tss. 8 – 19 u)

BIJLAGE
Gelieve onderstaande situatieschets aan te vullen en aan te duiden waar uw aansluitingen gewenst zijn. Gelieve de
locatie op terrein ook zichtbaar te maken door een markeringspaaltje of de put niet dicht te doen.
Gelieve in bijlage ook het funderings- en rioleringsplan of een tekening van het riooltracé te voegen,
bij voorkeur vergezeld met een situatiefoto genomen van op de openbare weg.
Is reeds een bestaande aansluiting aanwezig ? JA / Neen ………
zo JA :
 gelieve deze aan te duiden op het plan
 zijn er toezichtsputjes aanwezig ? JA / Neen ……….
Welke verharding heeft de openbare weg ? (beton, asfalt, klinkers, …) ? ……………………………………………

Perceelsgrens

Perceelsgrens

WONING

Tussenafstand
20 – 50 cm

……. m

……. m

Rooillijn
DWA / RWA *

DWA / RWA *

OPENBARE WEG

*Schrappen wat niet past : DWA = afvalwater , RWA = Regenwater
Mogelijke problemen bij uitvoering (bv. marktdag, smalle straat, …) ? ……………………………………………….

Gelieve het ingevulde document incl. de bijlagen over te maken aan
Aquafin, contactcenter Oostkamp, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar
contact@aquafin.be
tel: 03 450 45 45 (tss. 8 – 19 u)

