Rioolaansluitmelding
Algemeen Plaatselijke Verordening voor Arnhem, artikel 4.3.2 en 4.3.6
In te vullen door de
gemeente

Ω

1. Gegevens van de melder

∏

Naam en voorletters melder
Geen postbus
nummer

Ω

man

∏

Adres
Postcode en plaats
Telefoon (tijdens kantooruren)
E-mail adres

2. Locatie van de rioolaansluiting
Straatnaam en huisnummer(s) aan te
sluiten perceel
Postcode
Aard bebouwing
Type bebouwing

∏
∏

bestaande bebouwing

woning(en)
		

∏
∏

nieuwe bebouwing
bedrijf Ω Wat is de aard van het bedrijf?
(bijv. kantoor, garage, slagerij)

3. De melding betreft aansluiting op gemeentelijke riolering
(Aankruisen indien
van toepassing)

Ω

Voor de afvoer van welk soort (afval)
water wenst u aangesloten te worden
op het gemeentelijke rioolstelsel?

Beschikt het betreffend perceel, op het
moment van deze melding, over één
of meerdere aansluitingen op de
gemeentelijke riolering?

∏
∏
∏
∏
∏

HWA = hemelwater: regenwater, smeltwater, etc.
DWA = vuilwater: water van toiletten, douches, gootstenen, wasmachine,
schrobputten, etc.
HWA + DWA = hemel- en vuilwater (gescheiden tot aan de erfgrensput)
Nee
Ja Ω aantal:

4. Rioolaansluiting bij reconstructie van het gemeentelijke hoofdriool (bv bij BGB projecten)
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(Aankruisen indien
van toepassing)

Ω

∏

De melding betreft de huisaansluiting op de nieuwe rioolaansluiting (uitlegger) vanaf de erfgrens naar het hoofdriool.
De uitlegger wordt door de gemeente aangelegd gelijktijdig met de reconstructie van het hoofdriool in uw straat.

Indien uw rioolaansluiting wordt vernieuwd naar aanleiding van de reconstructie van het gemeentelijke hoofdriool kunt u
punt 5 en 6 overslaan.
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vrouw

5. Opbreken openbaar gebied
Opbreken openbaar gebied

∏

Ja

∏

Nee

6. Bijlagen
Bij deze melding worden de volgende
bescheiden overlegd

∏

Een situatietekening (tenminste schaal 1:250) gebaseerd op door of namens de 		
gemeente aangegeven topografisch kaartmateriaal, waaruit de ligging van het
gebouw op particulier terrein en de ligging van de riolering op particulier terrein blijkt.
U kunt een situatietekening ten behoeve deze melding aanvragen via het mailadres 		
sb-riool@arnhem.nl. U ontvangt dan een tekening waarop u de nieuwe situatie met 		
betrekking tot het riool kunt intekenen.

Ondertekening
Alleen een volledig ingevuld en ondertekend meldingsformulier, voorzien van tekening zoals bedoeld onder 6,
wordt in behandeling genomen.
Hierbij verklaar ik dat ik het formulier naar waarheid heb ingevuld.

Naam melder
Datum

Handtekening melder

Insturen van de melding
Stuur de melding naar:

Gemeente Arnhem
Cluster Openbare Ruimte, afdeling Productbeheer, Beheer Riolering en Water
Postbus 9200
6800 HA Arnhem

Toelichting
Een rioolaansluiting is een verbinding tussen de openbare riolering en de riolering op particulier terrein vanaf de erfgrens.
De werkzaamheden in gemeente-eigendom (het openbaar gebied) voor het tot stand brengen van een rioolaansluiting mogen alleen gedaan
worden door één van de door de gemeente geselecteerde aannemersbedrijven. Een lijst van deze geselecteerde aannemers ontvangt u bij de
ontvangstbevestiging van de rioolaansluitmelding. Ook kunt u deze lijst opvragen via het mailadres: sb-riool@arnhem.nl.
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De kosten voor de rioolaansluiting zijn voor rekening van de aanvrager.

