
Publiekszaken Vergunningen 
Postbus 5000 - 7400 GC DEVENTER 

  Bezoekadres: Grote Kerkhof 1, DEVENTER 
Telefoon 14-0570 /  publiekscontacten@deventer.nl 

 

januari  2018 

 

Aanvraag aansluiting gemeenteriool  

Naam opdrachtgever (eigenaar/gebruiker) : ………………………………………………………………. 
Adres : ………………………………………………………………. 
Postcode en woonplaats:……………………………………………. Telefoon……………………..……. 

 
Naam gemachtigde (aannemer) : …………………………………………………………………………. 
Adres : ………………………………………………………………. 
Postcode en woonplaats:………………………………………….. Telefoon…………………….…….. 

 

De ondergetekende verzoekt hierbij om ………..aansluiting(en) op het gemeenteriool ten behoeve van 
perce(e)l(en) :……………………………………………………………………………. te Deventer, 
kadastraal bekend sectie ……………………… nr(s)…….……………………………………………… 
Diameter(s) van aansluiting(en):DWA…………… 
HWA………………………………………………… 

 
Het betreft hier een verzoek om 

a. een normale standaard rioolaansluiting ø 125 direct op vrijvervalriolering; 

b. een standaard rioolaansluiting ø 125 mm, direct of indirect, op een drukrioolinstallatie met een 
persleiding van maximaal 25 m lengte, uitsluitend voor afvoer van afvalwater afkomstig uit het 
pand, geen hemelwater (in het algemeen in het buitengebied) 

c. anders    nl.    ……………………………………………………………………………………………….. 
Bijzonderheden       :…………………………………………………………………………………………………. 

 

Situatieschets op de achterzijde van deze aanvraag weergeven of bijvoegen. 

De gemeente zal zo spoedig mogelijk met de aansluiting beginnen nadat de hieraan verbonden 
kosten zijn overgemaakt conform de bij het rioolbesluit mee te zenden factuur. 

 
a. Rioolaansluitingen op het vrijverval riool worden verrekend tegen de werkelijk te maken kosten met 

een minimum van € 698,00 per rioolaansluiting. 
b. Rioolaansluitingen via een nieuw drukriool worden verrekend tegen de werkelijk te maken kosten met 

een minimum van € 5.397,00 per rioolaansluiting. 
c. Rioolaansluitingen via een bestaand drukriool worden verrekend tegen de werkelijk te maken kosten 

met een minimum van € 2159,00 per rioolaansluiting. 

De factuur c.q. het rioolbesluit wordt op naam gesteld van en toegezonden aan de opdrachtgever 

De gemeente zal met de aansluiting beginnen zo spoedig mogelijk nadat de verschuldigde kosten 
zijn voldaan. Daartoe wordt bij de beslissing op uw aanvraag (‘het rioolbesluit’) een factuur meegezonden. 
Het rioolbesluit en de factuur worden op naam gesteld van en toegezonden aan de opdrachtgever. 
De gemachtigde ontvangt een afschrift van het rioolbesluit. 

 
Datum: …………………………… NIET DOOR AANVRAGER IN TE VULLEN 

 

Ondertekening:    …………………………………. 
  Aanlegkosten    …………………………………… 
 

Toezicht …………………………………………. 
Bijkomend materiaal …………………………… 
Deventer,    ………………………………………… 
t.g.v. proj. activiteit ……………………………… 
Paraaf opzichter: 

mailto:publiekscontacten@deventer.nl

