telefoon:
(0167) 54 34 34
telefax:
(0167) 54 34 99
correspondentie adres:
postbus 6
4650 AA STEENBERGEN

Opdracht voor het maken van een rioolaansluiting
Ondergetekende:
Naam

.................................................................. Tel. .............................

Adres

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

Postcode

................................. Woonplaats ..................................................

Verzoekt de gemeente, ten behoeve van :
het (de) pand(en);

.....................................................................................

De volgende rioolaansluitingen te doen maken:

...... stuk(s) pvc ø 125 mm
...... stuk(s) pvc ø 160 mm

Het leidinggedeelte vanaf de erfscheiding tot en met de hoofdriolering zal tegen betaling door de
gemeente worden aangelegd.
Voor de aanleg van een gebruikelijke huis- of bedrijfsaansluiting met een diameter van 125 mm door
open verharding (bestrating) op een vrijverval hoofdriool, waarbij de afstand tussen de erfscheiding en
het hoofdriool minder dan 10,00 m bedraagt, zijn de kosten € 640,- per aansluiting.
Op de bedrijventerreinen (Reinierpolder en Oliemolen) kan voor de afvoer van hemelwater een
aansluiting met een diameter van 160 mm worden toegepast. De kosten hiervoor bedragen € 710,- per
aansluiting.
Voor alle overige afwijkende aansluitingen zullen de werkelijke kosten in rekening worden gebracht.
Met de aanleg van het leidinggedeelte tussen uw pand(en) en de erfscheiding dient u te wachten totdat
de gemeente het gedeelte tussen de erfscheiding en het hoofdriool heeft aangelegd. Ten behoeve van
eventuele ontstoppingen adviseren wij u nabij de erfscheiding op eigen terrein een ontstoppingsstuk
te plaatsen.
Ondergetekende verklaart met bovenstaande akkoord te gaan en bovengenoemde kosten aan de
gemeente te voldoen.
Datum: .......................................
Handtekening:.....................................
Na ondertekening retour aan de afdeling Realisatie & Beheer,
Postbus 6, 4650 AA Steenbergen.
Voor toelichting zie volgende bladzijde

-2Bij een gemengd rioolstelsel moet ieder perceel met minimaal een aparte aansluiting op de
hoofdriolering worden aangesloten. De hiervoor te gebruiken pvc buis dient de normale grijze kleur te
hebben.
Bij gemeentelijke riolering met een gescheiden rioolstelsel dient vuil - en regenwater apart te worden
afgevoerd naar het daarvoor bestemde hoofdriool. Hierbij dienen dus minimaal twee rioolaansluitingen te
worden gemaakt. De buis voor de afvoer van vuilwater dient, zowel in openbaar als in particulier terrein ,
dan bruin van kleur te zijn, de afvoerbuis voor het hemelwater dient de normale grijze kleur te
hebben.

