Aanvraagformulier rioolaansluiting op openbaar domein
Naam bedrijf: . (indien van toepassing)………………………………………………………………………………

Btw-nummer bedrijf: …………………............................................................................................................... ......
Naam: ..................................................................................... Voornaam: ......................................................
Straat: ................................................................................................................... nr.: ................ bus: ............
Postcode: .......................... gemeente: ............................................................................................................
Tel.: ................................................................ gsm: ......................................... fax: .........................................

E-mail: ....................................................................................................................................................................
vraagt volgende werken/diensten uit te voeren op volgend adres in Turnhout:

O Rioolaansluiting nieuwbouw (op aanwezige huisaansluitputjes) + keuring
O Rioolaansluiting nieuwbouw (geen aansluiting in straat aanwezig) + keuring
O Rioolaansluiting (enkel regenwater)
O Rioolaansluiting na verbouwing (DWA + RWA) + keuring
O Rioolkeuring (na verbouwing en huisaansluiting herbruikt)
Het betreft een:

O

Dit betreft een:

O open

privéwoning

O bedrijf

O appartement

O half open

O gesloten bebouwing

Aantal (woon)entiteiten: ............................................................................................................. .....................
Kadastraal bekend: ........................................................................ afdeling, sectie .............................. nr(s)
Gelegen in de goedgekeurde verkaveling nr.: ........................................................ lot: ..................................
Indien afwijkend van bovenstaand adres:
Straat: ................................................................................................................ nr.: ................ bus: ............

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.
Mogelijke problemen bij uitvoering (bv. marktdag, smalle straat, …) ? ……………………….
SCHEIDINGSLIJN

SCHEIDINGSLIJN

WONING

ROOILIJN

A

B

C

D

E

Gelieve op de schets aan te duiden waar uw aansluiting gelegen is ter hoogte van de rooilijn.
DWA

 ……………………….

MATERIAAL

 PVC

 GRES

RWA

………………………..

MATERIAAL

 PVC

 GRES

Minstens 1 afstand in te vullen per aan te sluiten buis.
AFSTAND
A
B
C
D
E
F

AFMETING IN METER
DWA

RWA

F

Ondergetekende verzoekt de Stad Turnhout zijn eigendom rechtstreeks aan te sluiten op de openbare riolering
indien de afwateringssituatie of de aard van de toegepaste zuiveringstechnologie dit toelaat.
Ik neem er nota van dat het aanleggen van de leiding op het openbaar domein en het uitvoeren van de verbinding
met de openbare riolering, vanaf de rooilijn (dit is de grens tussen het openbaar domein en mijn privaat
eigendom) uitsluitend door de stadsdiensten of hun aangestelden mogen uitgevoerd worden.
Ondergetekende verklaart op de hoogte te zijn van het reglement betreffende de aansluiting op de openbare
riolering betreffende de aansluiting op de openbare riolering van de stad Turnhout (te raadplegen op de website van
de stad Turnhout).
Ondergetekende heeft kennis genomen van het algemeen waterverkoopreglement en verklaart zich akkoord met de
daarin vermelde voorwaarden (te raadplegen op de website van Aquafin).
Aansluitingskost:
 Voor een nieuwbouw die aansluit op bestaande huisaansluitputjes bedraagt het aansluitrecht 500 euro incl.
BTW.
 Het tarief voor het aansluiten van een (woon)entiteit wanneer er geen aansluiting in straat aanwezig is,
bedraagt 623,00 euro incl. BTW voor de eerste vijf strekkende meters en een bijkomend bedrag van 80,00
euro incl. BTW per begonnen strekkende meter vanaf de zesde meter.
 Voor een regenwateraansluiting in het voetpad, bij renovatie of verbouwing, bedraagt de retributie 312,00 euro
incl. BTW.
Keuring:
Voor de aansluiting kan gebeuren moet de riolering op privé eerst gekeurd worden. Dit is verplicht, zonder een
conform keuringsattest kan er geen aansluiting uitgevoerd worden.
Bij de aanvraag moeten onderstaande documenten bijgevoegd worden (bij voorkeur digitaal):
- een volledig bouwplan van de woning met duidelijk rioleringsplan
- een aankoopfactuur van de regenwaterput met de exacte inhoudsmaat
- als er een voorbehandelinsinstallatie (septische put) moet voorzien worden: een aankoopfactuur van deze put met
de exacte inhoudsmaat
- als er een buffer of infiltratievoorziening aanwezig is: een aankoopfactuur met de exacte inhoudsmaat.
- een kopie van de stedebouwkundige vergunning
- foto’s van het afwateringssysteem
- aanstiplijst voor de controle van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater.
- watermeternummer en klantnummer van pidpa, indien die reeds aanwezig is.
De keuring zal niet worden uitgevoerd als niet alle documenten bij de aanvraag aanwezig zijn.
Zodra wij de aanvraag en de nodige documenten ontvangen hebben, zal de keurder contact opnemen om een
afspraak te maken om de keuring te komen uitvoeren.
Kostprijs keuring:
De kostprijs van een rioolkeuring bedraagt:
- 120€ incl. BTW voor een ééngezinswoning of eerste appartement.
- 80€ incl. BTW per extra wooneenheid
- 80€ incl. BTW per herkeuring
Na ontvangst van de aanvraag worden de werken in de planning opgenomen door Aquafin. Gelieve rekening te
houden met een wachttijd van 6 tot 8 weken.

Optioneel 1: aansluiting regenwater:
Het regenwater dient afzonderlijk aangesloten te worden op de gracht of regenwaterriolering.
Optioneel 2: toepassing van het verlaagde btw-tarief van 6% voor een privéwoning:
De aanvrager verklaart hierbij dat:
de woning waarop de aanvraag betrekking heeft, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning 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.
U zal, nadat de keuring en aansluiting uitgevoerd zijn, een factuur ontvangen van de Stad Turnhout.
Turnhout, ....................................... (datum)
Voor akkoord,

............................................... (handtekening)

Bezorg (bij voorkeur digitaal) het ingevulde formulier + documenten aan:
Aquafin
Binnendienst Dijkstraat 8
2630 Aartselaar
gemeenten@aquafin.be

