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AANVRAAGFORMULIER RIOOLAANSLUITING 
 

 
 
Formulier zenden aan: 
 
College van Burgemeester en Wethouders van Roerdalen 
Afdeling Openbare Werken 
Postbus 6099 
6077 ZH  St. Odiliënberg 
 
 
 
In te vullen door de aanvrager: 
 
Gegevens van de aanvrager: 

 
Naam en voorletters: 
 ______________________________________________ 
Adres:   
 ______________________________________________ 
Postcode en woonplaats:
 ______________________________________________ 
Telefoonnummer: 
 ______________________________________________ 

 
 
Hierbij verzoek ik u om het volgende perceel op de gemeentelijke riolering aan te sluiten en 
verklaar ik mij bereid om te voldoen aan de op de bijlage vermelde bepalingen: 

 
Adres:   
 ______________________________________________ 
Postcode en woonplaats:
 ______________________________________________ 

 
Handtekening aanvrager: 
 

Plaats:    _____________________ 
 
 
Datum:    _____________________ 
 
 
Handtekening:  _____________________ 
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BEPALINGEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN AANSLUITING OP DE 

GEMEENTELIJKE RIOLERING 
 

1. Het verkrijgen van een aansluiting op de gemeentelijke riolering dient met het 
aanvraagformulier rioolaansluiting te worden aangevraagd. 

2. De aanvraag wordt alleen in behandeling genomen indien het aanvraagformulier volledig door 
de aanvrager is ingevuld en ondertekend. 

3. Bij de aanvraag moet een tekening worden gevoegd waarop de rioolaansluiting vanuit de 
woning nader is aangegeven. Indien er geen tekening wordt bijgevoegd, kan de aanvraag niet 
in behandeling worden genomen. 

4. Ten behoeve van het opheffen van verstoppingen en eventuele storingen in de aansluiting 
wordt op het perceel van de aanvrager, in de nabijheid van de perceelsgrens, een 
ontstoppingsmogelijkheid aangebracht. 

5. Bij een eventuele verstopping dient door de gebruiker eerst te worden nagegaan of de leiding 
vanaf het pand tot aan het ontstoppingsstuk, gelegen nabij de perceelsgrens, schoon is. Als 
door de gebruiker, zonder medeweten van de gemeente, een ontstoppingsbedrijf wordt 
ingeschakeld, komen deze kosten te allen tijde voor rekening van de gebruiker. 

6. Indien de storing in de huisaansluiting is veroorzaakt door nalatigheid van de gebruiker, zullen 
de door de gemeente gemaakte kosten bij de gebruiker in rekening worden gebracht. 

7. De hoogteligging van de leiding moet in overleg met de afdeling Openbare Werken worden 
vastgesteld. 

8. Indien door of ten gevolge van verkeerde afvoer door de huisaansluiting storingen mochten 
optreden in het gemeentelijk rioolstelsel, zullen deze op kosten van de gebruiker worden 
hersteld. Burgemeester en wethouders behouden zich het recht voor om van de gebruiker 
maatregelen te eisen ter voorkoming van een dergelijk gebeuren. De te nemen maatregelen 
behoeven goedkeuring van burgemeester en wethouders. De kosten voor de te nemen 
maatregelen komen voor rekening van de gebruiker. 

9. Woonhuizen worden aangesloten met een PVC leiding met een diameter van minimaal 160 
mm. 

10. Bedrijven en appartementen worden aangesloten met een PVC leiding met een diameter van 
minimaal 160 mm. 

11. De rioolaansluiting mag niet door dan wel namens de aanvrager in  eigen beheer 
aangelegd worden. 

 
 
Financiële aspecten: 
 

1. U ontvangt van de afdeling Openbare Werken een offerte voor het maken van de 
rioolaansluiting. Als u hiermee akkoord gaat, zend u een exemplaar van de offerte door u 
ondertekend retour aan de gemeente. Voor het maken van een aansluiting op het 
gemeentelijk riool wordt een aansluitrecht geheven. Per aansluiting dient volgens de 
“Verordening op de heffing en invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht” € 650,- excl. 
BTW vooruit betaald te worden. Hierover ontvangt u van ons een factuur. Na het tot stand 
komen van de rioolaansluiting worden de kosten volgens offerte op basis van nacalculatie 
verrekend. Dit betekent dat u een tweede factuur ontvangt waarin wij de offerte verrekenen 
met de eerste factuur à € 650,- excl. BTW. 

2. Voor een indicatie van de aansluitkosten, zoals benoemd in artikel 1, of voor meer informatie 
kunt u zich richten tot een van de medewerkers van de afdeling Openbare Werken van de 
gemeente Roerdalen, telefoonnummer (0475) 53 88 88. 


