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Rioolaansluiting aanvragen 

Uw gegevens 

Voor- en achternaam (volledig) 

Straat en huisnummer 

Postcode en woonplaats 

Telefoonnummer (overdag) 

E-mailadres 

Gegevens perceel en aansluiting 
Ik vraag voor het volgende perceel een aansluiting aan op het gemeenteriool zoals bedoeld in de 
bouwverordening. 

Adres perceel in Uitgeest 

Gewenste datum aansluiting 
Doorsnede van de aansluitleiding in 
millimeters (standaard is 125 mm) 

Kosten 
De gemeente verzorgt de rioolaansluiting tot 0,50 meter op het perceel. Daar wordt een ontstoppingsstuk 
geplaatst. De aanvrager van de rioolaansluiting informeert voor de aanleg van de buitenriolering op het 
eigen perceel bij de gemeente naar de aansluithoogte van de rioolleiding ter plaatste van het 
ontstoppingsstuk. Het huishoudelijk afvalwater en het hemelwater moeten apart worden aangeboden.  

De kosten voor de rioolaansluiting zijn de werkelijke kosten voor aanleg van de rioolaansluiting. De kosten 
voor de aanleg van de rioolaansluiting zijn onder andere afhankelijk van de afstand tussen de erfgrens en de 
hoofdriolering, de soort verharding en de eventueel benodigde bronbemaling.  

Na aanleg van de rioolaansluiting worden deze kosten in rekening gebracht bij de aanvrager. De kosten 
moeten binnen een maand na dagtekening van de verstuurde rekening worden voldaan. Door het aanvinken 
van ja op onderstaande vraag verklaart de aanvrager akkoord te gaan met het bovenstaande.  

Als u niet akkoord bent, kunt u geen rioolaansluiting aanvragen. Neemt u bij vragen contact op met de 
afdeling Ruimte, onderdeel Civiele techniek. 

Ik ben akkoord met bovenstaande 
doorberekening van de kosten.  Ja Nee

Overige opmerkingen 
Hebt u nog aanvullingen, vragen of 
opmerkingen? 



Situatieschets 
Let op: Om de aanvraag compleet te maken, stuurt u een situatieschets met de gewenste 
aansluiting mee.  

Ondertekening 

Plaats en datum ondertekening 

Handtekening  

U stuurt het ingevulde en ondertekende formulier bij de bijlage naar info@uitgeest.nl.
Per post stuurt u het naar: Gemeente Uitgeest, Postbus 7, 1910 AA Uitgeest.
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