AANVRAAG
VOOR EEN
RIOOLAANSLUITING
Terug te zenden naar:

Technische Dienst stad Wervik: St. Maartensplein 16 - 8940 Wervik
Tel.: 056/95 21 32

GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE RIOOLAANSLUITING
BESTAANDE WONING

NIEUWBOUW

APPARTEMENT

BEDRIJF

Straat: _______________________________________ Nummer: ____________ Naast/Tegenover: ____________
Postnummer: 8940

Gemeente: WERVIK

Is een bouwvergunning vereist?

Ja

Neen

Zo ja, afgiftedatum: __________________________

Datum begin van de bouwwerken: ___________________ Zijn de aflopen reeds aangelegd:

Ja

Neen

Naam en adres van de architect: ___________________________________________________________________
Naam en adres van de veiligheidscoördinator: _________________________________________________________
Naam en telefoonnummer van de aannemer: __________________________________________________________
Andere nuttige inlichtingen: ________________________________________________________________________
AANVRAGER – EIGENAAR
Naam, Voornaam, Rijksregisternummer/Bedrijfsnaam: __________________________________________________
Naam verantwoordelijke als het om een bedrijf gaat: ___________________________________________________
Vennootschapsvorm in geval van een rechtspersoon: ___________________________________________________
Straat: ___________________________________ Nummer: ________________ Bus: ______________________
Postnummer: _____________ Gemeente: ___________________________________________________________
Telefoon (privé): _______________ GSM: _______________ Email: _____________________________________
Telefoon (kantoor): _______________ Email: ______________________________ BTW-Nr.: _________________
VOORWAARDEN TOT AANSLUITING:
- Gescheiden systeem (DWA - RWA):
Ja
Neen
- Keerklep te voorzien:
Ja
Neen
- Septische put aanwezig:
Ja
Neen
- Andere voorzieningen: ___________________________

Datum: ____________________________________
Naam en handtekening aanvrager - eigenaar
(Met vermelding van de functie in geval van een bedrijf)

Volgende documenten bijvoegen bij uw aanvraag a.u.b.:
- Schets met de diepteligging en diameter van de rioolbuizen
- Conform keuringsattest van uw privéwaterafvoer

De aansluiting op het bestaande rioleringsnet wordt binnen de 15 werkdagen na het ontvangen van een schriftelijk akkoord van de klant
gerealiseerd, tenzij anders afgesproken met de klant, en indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
1. Er dient geen uitbreiding van het rioleringsnet te gebeuren.
2. De Watergroep moet binnen de gestelde termijn kunnen beschikken over een vergunning en/of plans om de weg open te breken.
3. De weersomstandigheden moeten de uitvoering der werken toelaten.
4. Tijdens het bouwverlof worden er geen aansluitingen uitgevoerd.
Bovenstaande gegevens zijn bestemd voor het geïnformatiseerde klantenbestand van de Watergroep. De ondertekenaar verklaart dat deze gegevens juist zijn. Volgens
de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 08/12/1992 hebt u recht op inzage en verbetering ervan.

AANVRAAG VAN EEN RIOOLAANSLUITING
Met de Watergroep werd een overeenkomst afgesloten voor het realiseren van rioolaansluitingen op het
grondgebied van de stad Wervik.
Dit betekent dat rioolaansluitingen enkel nog mogen uitgevoerd worden door de Watergroep.
Hoe een rioolaansluiting aanvragen ?
Voor de aanvraag van de rioolaansluiting dient u volgende documenten over te maken aan de technische
dienst van de Stad Wervik, Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik:
-

Dit aanvraagformulier.

-

Een schets die de plaats, diepte en de diameter aangeeft van de afvoerleidingen die moeten worden
aangesloten op de riolering.

-

Een conform keuringsattest van uw privéwaterafvoer.

Uitvoering rioolaansluiting
Door de Watergroep wordt een prijsofferte opgemaakt en aan de aanvrager overgemaakt. Na schriftelijk
akkoord van de aanvrager kan de rioolaansluiting uitgevoerd worden.
De aansluiting wordt gerealiseerd binnen de 15 werkdagen na het ontvangen van het schriftelijk akkoord van
de aanvrager, tenzij een andere termijn met de aanvrager wordt afgesproken.
De garantie is enkel van toepassing indien aan de volgende voorwaarden is voldaan :
1. Er dient geen uitbreiding van het rioleringsnet te gebeuren.
2. De Watergroep moet binnen de gestelde termijn kunnen beschikken over een vergunning en/of
plannen om de weg open te breken.
3. De weersomstandigheden moeten de uitvoering der werken toelaten.
4. Tijdens het bouwverlof worden er geen aansluitingen uitgevoerd.

De Watergroep factureert rechtstreeks aan de aanvrager. De facturen zijn betaalbaar uiterlijk 30 dagen na
factuurdatum.

