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Aanvraagformulier subsidie afkoppelen dakoppervlak 
 

1. Aanvrager  
1. Woning of bedrijf    

2. Voorletters en achternaam   

3. Straat en huisnummer   

4. Postcode en woonplaats   

5. Telefoonnummer   

 

2. Gegevens van het pand dat u van het gemengde rioolstelsel wilt afkoppelen 
 
1. Adres    

2. Postcode en plaats    

3. Bouwjaar van het pand    

4. Bent u eigenaar van dit pand/perceel?  

□Ja  □Nee, de gegevens van de eigenaar zijn:  

 Naam   

 Straat en huisnummer   

 Postcode en woonplaats   

 Telefoon overdag   

 

3. Gegevens over het dakoppervlak dat u wilt afkoppelen  
Hieronder kunt u het aantal oppervlakken dat u wilt afkoppelen invullen. Het dakoppervlak wordt plat 

gemeten, dus bij een hellend dak meet u het oppervlak dat uw dak overspant. In principe gaat het om 

het oppervlak van uw woning (lengte van de woning x breedte van de woning).  

 

Omschrijving van het af te koppelen oppervlak  
1) dak van woning 

2) dak van garage 

3) dak van schuur  

Categorie  
a) hellend dak  

b) plat dak  

c) groen dak 

Oppervlak, m
2
  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

https://intra.deventer.nl/


181003 Aanvraagformulier subsidie afkoppelen dakoppervlak 
 

4. Manier van afkoppelen  
Let op: maakt u een ondergrondse voorziening? Maak tijdens de aanleg foto's waarop duidelijk 

de verbindingen te zien zijn tussen regenpijp, leidingen, filters en berging. Deze foto's heeft u 

nodig om de subsidie te verkrijgen. 
 
1. Welke manier van afkoppelen gebruikt u?  

□ Berging en infiltratie in de tuin met een infiltratievoorziening, namelijk   

□ Grindkoffer met inhoud van      m
3 
  

(rekenen met 0,03 m
3
 per m

2
 afgekoppeld dakoppervlak)  

□ Infiltratiekrat met inhoud van      m
3
  

(rekenen met 0,01 m
3
 per m

2
 afgekoppeld dakoppervlak)  

□ Infiltratievijver met resterende opvang van    m
3
 

□ Wadi met opvang van      m
3
 

□ Anders, namelijk  

□ Afvoer naar het oppervlaktewater grenzend aan mijn perceel  

□ Anders, namelijk  

2. Door middel waarvan zorgt u ervoor dat het blad uit de afvoerbuis opgevangen wordt? 

Een bladvang zorgt ervoor dat al het blad uit de rioolpijp opgevangen wordt.  

□Bladvanger in regenpijp  □Anders, namelijk 

3. Op welke manier voorkomt u verstopping van uw infiltratie voorziening?  

Een zandvang voorkomt verstopping van uw infiltratievoorziening, doordat zand en ander kleine delen 

uit het regenwater in de zandvang bezinken. Het onderhoud bestaat uit 1 keer per jaar leegscheppen.  

□Zandvang    □Anders, namelijk  

4. Hoe voert u de bovengrondse noodafvoer uit bij zware buien?  

□ Bladvanger    □ Roosterdeksel  

 

5. Bijlagen  
Gelieve met deze aanvraag de volgende bijlagen meesturen:  

- Een foto van de huidige afvoersituatie.  
- Een schets van de aan te leggen infiltratievoorziening.  
 
 

6. Planning van werkzaamheden  
Let op: om in aanmerking te komen voor de subsidie mag u pas afkoppelen als uw aanvraag is 

goedgekeurd. De werkzaamheden moeten binnen 6 maanden na subsidieverlening in 

uitvoering zijn genomen en binnen 1 jaar na subsidieverlening voltooid zijn. 

1. Wanneer is de start van de werkzaamheden gepland?       

2. Wanneer zijn de werkzaamheden waarschijnlijk afgerond?       
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7. Ondertekening 
Met de ondertekening van dit formulier verklaart u dat u alle vragen naar waarheid heeft beantwoord 

en dat u niets heeft verzwegen. 

 
Datum      Handtekening aanvrager  

          

 

Als de aanvrager niet de eigenaar is van het pand waar afgekoppeld wordt: 

Naam eigenaar     Handtekening eigenaar 

          

 

Als u ook het dakoppervlak van uw buren afkoppelt:  

Naam buren     Handtekening buren 

          

 

Verzending van dit formulier  
Stuur het ingevulde formulier met alle noodzakelijke handtekeningen en bijlagen naar 

srm.hulleman@deventer.nl. 

Na ontvangst wordt de aanvraag beoordeeld op volledigheid en juistheid. Na goedkeuring ontvangt u 

binnen 8 weken een email van de gemeente met de vaststelling van het subsidiebedrag.  

Tevens ontvangt u een formulier dat u moet insturen als de werkzaamheden klaar zijn. Dit formulier, 

vergezeld van foto’s van de infiltratievoorziening die tijdens en na de uitvoering zijn genomen, moet u 

binnen 8 weken na het gereedkomen van de werkzaamheden verzenden.  

Subsidie wordt verstrekt na afronding van de werkzaamheden.  

 
 
 

Subsidie: 
 

□ toegekend voor     m
2
  x     euro/m

2
  =     euro 

 

□ afgewezen 

 
Onder nummer: 2018 –    
 
Naam ambtenaar    Handtekening 
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