
 

AANVRAAG VOOR EEN RIOOLAANSLUITING 

Terug te zenden naar:  Provinciale directie Oost-Vlaanderen, Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent 

                                   Tel. 09 238 96 99 – Fax 09 222 89 16 – E-mail: info.oost.vlaanderen@dewatergroep.be  
 

GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE RIOOLAANSLUITING 

 NIEUWBOUW        BESTAANDE WONING           APPARTEMENT                       BEDRIJF 

Straat: ______________________________________________________  Nummer: _________  Naast/tegenover:__________ 

Postcode: ______________________  Gemeente:____________________________________________________________ 

Bouwvergunning nr. ________________________________________________________   Datum afgifte: ________________ 

Deze aanvraag dient steeds vergezeld te zijn van een kopie van het rioleringsplan (op privédomein) en een inplantingsplan. 

Zonder deze documenten kan uw aanvraag niet behandeld worden. 

Datum begin van de bouwwerken: ______________________           Zijn de aflopen reeds aangelegd:    ja     neen 

Naam en adres architect: __________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Naam en adres veiligheidscoördinator (*):_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Naam en telefoonnummer aannemer:_________________________________________________________________________ 

Andere nuttige inlichtingen: ________________________________________________________________________________ 

AANVRAGER-EIGENAAR 

Naam en voornaam / Bedrijfsnaam: __________________________________________________________________________ 

Naam verantwoordelijke als het om een bedrijf gaat: ____________________________________________________________ 

Straat: ______________________________________________________        Nummer: ___________       Bus: ______________ 

Postcode: ________________________        Gemeente: _________________________________________________________ 

Telefoon (privé): _______________________    GSM: _________________________Fax: _____________________________ 

Telefoon (kantoor):______________________  Fax:________________________ BTW-nr:____________________________ 

 

KOSTPRIJS RIOOLAANSLUITING 

 De aanvrager verklaart op bovenvermeld aansluitingsadres in een aftakking op het openbaar drinkwaternet te voorzien binnen de 

periode van 6 maand na de datum van huisaansluiting riolering of reeds in een aftakking te zijn voorzien (BTW-tarief 6%).

 De aanvrager verklaart op bovenvermeld aansluitingsadres zelf in te staan voor drinkwaterwinning (BTW-tarief 21% of MC). 

 De aanvrager verklaart op bovenvermeld aansluitingsadres dat woning ouder is dan 5 jaar (BTW-tarief 6%). 

         

VOORWAARDEN TOT AANSLUITING: 

- Gescheiden systeem (DWA - RWA) : ja   neen  

- Aansluiting DWA (droogweerafvoer) : ja   neen  

- Aansluiting RWA (regenweerafvoer): ja   neen  

- Keerklep te voorzien : ja   neen  

- Septische put : ja   neen  

- Andere voorzieningen : ...................................................... 

 

 

 

 

 

Datum:  ___________________________ 

 

Naam en handtekening aanvrager-eigenaar 
(Met vermelding van de functie in geval van een bedrijf) 

 

 

 

 

Bovenstaande gegevens zijn bestemd voor het geïnformatiseerde klantenbestand van De Watergroep. De ondertekenaar verklaart dat deze gegevens juist zijn. Volgens de 

wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 08/12/1992 hebt u recht op inzage en verbetering ervan. (*) Enkel wanneer wettelijk bepaald.                                                                                                                                  


