VERGUNNING VOOR AANSLUITING RIOLERING
U kunt dit formulier uitprinten en versturen naar:
Gemeente Bergen,
Postbus 175,
1860 AD Bergen
Aanvrager
Naam :………………………………………………………………...
Contactpersoon (bij bedrijven) :………………………………….....
Adres : ………………………………………………………………...
Postcode/woonplaats : ………………………………………………
Telefoon : ……………………………………………………………….
De aanvrager is tevens de eigenaar of erfpachter van het pand of perceel*):
Ja
Nee
(invullen indien aanvrager niet tevens eigenaar of erfpachter)
Eigenaar / erfpachter perceel
Naam :………………………………………………………………...................................
Contactpersoon (bij bedrijven) :……………………………………………………………….
Adres : ………………………………………………………………..................................
Postcode/woonplaats : ………………………………………………………………...........
Telefoon : ………………………………………………………………..............................
Pand / Perceel
De aanvraag wordt ingediend ten behoeve van het pand/perceel*) gelegen aan de
………………………………. huisnummer ……, kadastraal bekend gemeente ……………,

sectie ……, nummer………. en aangegeven op bijgevoegde situatieschets van tenminste
1:1000.
Soort aanvraag
De aanvraag betreft een*):
nieuwe aansluiting
wijziging ten opzichte van een bestaande aansluiting
tijdelijke aansluiting
Datum gewenste aansluiting : …/…/200..
Datum beëindiging van de aansluiting: …/…/200.. (bij een aanvraag om tijdelijke aansluiting).
Soort afvalwater
Deze aanvraag heeft betrekking op een aansluiting voor de afvoer van**):
hemelwater (regenwater), afkomstig van*) daken van gebouwen / parkeerterreinen /
anderszins namelijk ………………………..
huishoudelijk afvalwater (afvalwater overwegend afkomstig van menselijke stofwisseling en
van huishoudelijke werkzaamheden)
drainagewater (1
koelwater aantal kubieke meter vloeistof per tijdseenheid: …….
industrieel afvalwater aantal kubieke meter vloeistof per tijdseenheid: …….
bronneringswater (2 aantal kubieke meter vloeistof per tijdseenheid: …….
(1

Voor de afvoer van drainagewater op het gemeentelijk rioolstelsel dient meestal tevens een
ontheffing op grond van artikel 10.63 lid 1 van de Wet milieubeheer aangevraagd te worden van
het lozingenverbod van artikel 10.30 lid 1 van de Wet milieubeheer. Dit geldt alleen indien het
afvalwater niet afkomstig is van inrichting in de zin van de Wet milieubeheer met een
milieuvergunning of die valt onder de werking van een algemene maatregel van bestuur op
grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer. Bijvoorbeeld huishoudens, bouwwerkzaamheden,
tijdelijke bodemsaneringen.
(2

Zie voorgaande voetnoot.

Technische gegevens particuliere afvoerleiding***)
Gegevens

Afvalwaterafvoer Hemelwaterafvoer Gemengde
afvoer

Drainage
afvoer

Materiaal
Doorsnede
Kleur

Bruin

Grijs

Symbool ter herkenning
Bij de aanvraag dient een tekening worden gevoegd waarop de volgende gegevens vermeld
staan:








het leidingverloop
de dimensionering
de hoogteligging
het materiaal ter plaatse van het aansluitpunt
het vloerpeil
de hoogte van het maaiveld ten opzichte van het N.A.P.
de door de gemeente verstrekte rioolgegevens.

Ondertekening
Datum

Naam

…………………………….. …………………………………
Handtekening
……………………………...
*) aankruisen wat van toepassing is / doorhalen wat niet van toepassing is.
**) aankruisen wat van toepassing is, meerdere opties zijn mogelijk.
***) het particuliere afvoerleiding is het riool dat binnen de kadastrale grenzen van het aan te
sluiten perceel is gelegen.

