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VERZOEK OM AANSLUITING OP DE OPENBARE RIOLERING 

 

Datum: 

 

1. Algemeen 

1.1 Ondergetekende de heer/mevrouw*:  ___________________________________________________  

Adres:  ___________________________________________________________________________  

Postcode en woonplaats:  ____________________________________________________________  

Telefoon:  ________________________________________________________________________  

verzoekt hem/haar* vergunning te verlenen tot het maken van __________ aansluiting(en) 

op de openbare riolering van het perceel/de percelen: 

straat:  _____________________________________ huisnummer: ___________________________  

woonkern:  ________________________________________________________________________  

 

1.2 Gegevens gemachtigde: (alleen invullen indien van toepassing) 

Naam:  _________________________________________________ Voorletters: ________________  

Adres:  ___________________________________________________________________________  

Postcode en woonplaats:  ____________________________________________________________  

Telefoon:  ________________________________________________________________________  

 

.......................................     ........................................…. 

Handtekening aanvrager      Handtekening 
gemachtigde 
 

2. Dit gedeelte niet invullen a.u.b. 

Advies afdeling Openbare Ruimte: 

Bijzonderheden: 

Hemelwaterafvoer wel/niet* toegestaan 

Bijzondere voorwaarden wel/niet* van toepassing 
 
Rioolaansluitrecht: € 525,75 (prijspeil 2023) 
 

*Doorhalen wat niet van toepassing is. 
Dit formulier moet ingediend worden bij de balie Ruimte, Markt 1, 8071 GJ  Nunspeet, waar u ook nadere inlichtingen kunt 
krijgen. 

  

Niet invullen a.u.b. 

DATUM     

BEST.VERANTW    

PRIM.VERANTW.    

CLASS.CODE    

DOC.SOORT    

PRIORITEIT    

DOC.NR     
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TOELICHTING OP HET AANVRAAGFORMULIER ‘VERZOEK OM  

AANSLUITING OP DE OPENBARE RIOLERING 

 
Het aanvraagformulier Verzoek om aansluiting op de openbare riolering moet u indienen bij de 
afdeling Openbare Ruimte, Markt 1, 8071 GJ Nunspeet. Aan het verzoek moet een tekening worden 
toegevoegd. Alleen voor normale woningen en eenvoudige bedrijven kan de tekening op de 
achterzijde van het aanvraagformulier worden aangegeven. Voor grotere gebouwen moet een 
afzonderlijke tekening ingediend worden. 
 
De tekening moet een plattegrond van het erf en het hele gebouw bevatten (begane grond en zo 
nodig verdiepingen). 
 
Op deze plattegrond staan aangegeven: 
 alle sanitaire toestellen; 
 alle lozingstoestellen; 
 alle ontvangsttoestellen; 
 de riolering zowel binnenshuis met vermelding van soort, materiaal, diameter, diepte en verloop 

van de leidingen (op schaal 1:100). 
 
Als de aanvraag betrekking heeft op aansluiting van bestaande gebouwen, moet de bestaande 
riolering eveneens op de tekening aangegeven worden. De nieuw te maken toestand moet voldoen 
aan de eisen die gesteld worden in de Bouwverordening. Op de achterzijde van deze toelichting is 
een model van een tekening aangegeven. 
 
Volgens de Verordening Rioolaansluitrecht 2023 wordt  voor  het  hebben  van  een  of  meer 
aansluitingen op de openbare riolering een recht geheven. Dit recht wordt via aanslag geheven en 
bedraagt per aansluiting t/m diameter 160 mm € 525,75* en per aansluiting van diameter 160 mm 
t/m diameter 300 mm € 1.018,55*. 
 
Bovendien wordt jaarlijks van de eigenaar van het aangesloten perceel een rioolrecht geheven. 
 
*Het bedrag is inclusief btw (prijspeil 2023). 
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Naam:       ......................................................................................................................................  
Adres:       ......................................................................................................................................  
Postcode en woonplaats:       ........................................................................................................  
 


