
 

 

Aanvraagformulier rioolaansluiting 
Met dit formulier vraagt u een vergunning aan voor een rioolaansluiting. De gemeente legt het riool 
tegen betaling tot de erfgrens voor u aan. 

 

1. Aanvrager particulier 

Naam  

Voorna(a)m(en)  

Straat en huisnummer  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

 

2. Aanvrager bedrijf 

KvK-nummer  

Naam bedrijf/ instelling  

Straat en huisnummer  

Postcode en plaats  

Naam contactpersoon  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

 

3. Gegevens aansluiting 

Soort pand  Bouwkeet 

 Woning 

 Bedrijfspand 

 Anders, namelijk __________________________________________ 
Locatie aansluiting  

Omschrijving soort 
aansluiting 

 

Aantal panden dat 
aangesloten moet worden 

 

Aantal vuil- en 
schoonwateraansluitingen 

____ Vuilwateraansluiting 

____ Schoonwateraansluiting 

Diameter aansluiting  

Verwachte aansluitdatum  

 

 



Verklaring en ondertekening 
 ik verklaar dat alle vragen naar waarheid zijn ingevuld

 ik heb de gevraagde bijlagen toegevoegd

 ik ben bereid alle kosten te betalen

 Ik heb de toelichting gelezen

Ondertekening 
 Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld: 

Datum 

Handtekening 

Toe te voegen bijlage 
 Een situatietekening met een schaal van minimaal 1:500. Daarop het pand(en) staat aangegeven.

Op de situatietekening geeft u aan waar u de vuil- en schoonwateraansluitingen wilt hebben.

Toelichting 
Voor een verleende rioolaansluiting vergunning betaalt u een bedrag voor de uitvoeringskosten. De 
gemeente sluit het riool tot uw erfgrens voor u aan tegen betaling van de uitvoeringskosten. In de 
vergunning staat hoeveel de uitvoeringskosten bedragen. Pas nadat de uitvoeringskosten zijn betaald 
start de gemeente met de uitvoering van de rioolaansluiting. 
Het schoonwaterriool wordt meestal niet aangesloten op het gemeentelijk rioolstelsel, maar legt u aan op 
uw eigen perceel naar het open water. 

Stuur het ingevulde formulier met bijlage naar: 
Gemeente Woerden 
Postbus 45 
3440 AA Woerden 

U kunt het formulier met bijlage ook e-mailen naar: gemeentehuis@woerden.nl. 
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