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2018

GEMEENTE WESTLAND

1. Gegevens aanvrager
Hier worden de gegevens gevraagd zoals die bekend zijn bij de Basisregistratie Personen (BRP).
Gehuwde vrouwen en weduwen dienen (ook) hun meisjesnaam te vermelden.
burgerservicenummer (BSN)
voorletter(s) en achternaam
geboortedatum
Indien aanvrager een niet-natuurlijk persoon is:
vertegenwoordiger rechtspersoon
(voorletter(s) en achternaam)
Kamer van Koophandel vestigingsnr.
statutaire naam
handelsnaam

2. Contactgegevens aanvrager
telefoonnummer
e-mailadres

3. Gegevens aansluiting
a. Indien bestaande aansluiting(en):
straatnaam en huisnummer(s)
postcode en plaats
b. Indien nieuwe aansluiting(en):
straatnaam en huisnummer(s)
postcode en plaats
kavelnummer en bouwnummer
naam uitbreidingsplan
naam bouwkundig aannemer
straatnaam en huisnummer
postcode en plaats
naam uitvoerder
telefoonnummer uitvoerder
e-mailadres uitvoerder

div060-150114 IBORBB

4. Soorten afvalwater
huishoudelijk afvalwater

ja

nee

huishoudelijk bedrijfsafvalwater

ja

nee

hemelwater en drainwater

ja

nee
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5. Planning
streefdatum waarop de aansluiting
moet zijn aangebracht:

Indien er sprake is van een tijdelijke lozing van drainwater of bronneringswater:
startdatum lozing
einddatum lozing
maximale lozing (m3/uur)
totale lozing (m3)

6. Tarieven 2018
Het recht voor het maken van een aansluiting op de gemeentelijke druk- of vacuümriolering bedraagt per eigendom
€ 4.048,00;
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning voor het maken of
wijzigen van een aansluiting op de gemeentelijke riolering per directe of indirecte aansluiting, per eigendom € 282,95;
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van toestemming voor het tijdelijk lozen
van grondwater (onder andere bronwater, bemaling, sanering en drainage) op de gemeentelijke riolering per directe of indirecte
aansluiting, per eigendom € 282,95.
De door de gemeente te maken kosten komen voor rekening van:
de belanghebbende

7. Ondertekening
plaats
datum
handtekening belanghebbende
gezien:

handtekening aannemer
gezien:

.
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Let op: U dient bij het inleveren van dit formulier een bouwtekening of situatieschets bij te voegen
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