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In te vullen door de dienst: 

Dossiernummer:  
 
……………………………………………… 
Met water:      ja           nee 

Aanvraag van huisaansluiting op 
openbaar rioleringsnet 
 

Tech01-03.2013 

Waarvoor dient dit formulier? 

Met dit formulier vraagt u een aansluiting aan op het openbaar rioleringsnet. Dit kan voor een 
bestaand gebouw, een nieuwbouw of een bouwgrond. 

Voor deze werken (tot de grensscheiding tussen openbaar en privaat domein) rekent de gemeente een 
forfaitaire prijs van 2500 euro (incl. btw) aan. 

Wanneer het bestaande gebouw al op de riolering is aangesloten of wanneer de nieuwbouw wordt 
gerealiseerd op een kavel die al van een wachtaansluiting voorzien is, hoeft u deze aanvraag niet 
opnieuw in te dienen. 

Opgelet: sinds 1 juli 2011 legt de Vlaamse overheid de verplichting op om uw privéwaterafvoer te 
laten keuren. Dit dient te gebeuren in volgende gevallen: vóór de eerste ingebruikname, bij 
belangrijke wijzigingen, bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein, en op verzoek 
van de exploitant (= de gemeente Hoeilaart) na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid (de 
wettelijke voorschriften). Meer info over de verplichte keuring en de lijst van erkende keurders vindt u 
op www.aquaflanders.be. 
 
De gemeente voert de aansluiting op het openbaar rioleringsnet pas uit nadat u het attest 
van een erkend keuringsorganisme aan de technische dienst hebt bezorgd. Dit attest bevestigt 
dat het private rioleringsstelsel voor afvalwater en regenwater conform de richtlijnen is uitgevoerd. 

 

  De aanvrager – de bouwheer 

 
 Voornaam en naam:    

 Straat en nummer:   

 Postnr. en gemeente:   

 Gsm-nummer / telefoonnr:   

 E-mailadres:   

 

  De aansluiting 

  Kruis aan welke aansluiting u aanvraagt: 

  aansluiting van bestaand niet-aangesloten gebouw  

  aansluiting van nieuwbouw, zonder wachtaansluiting  

  wachtaansluiting van bouwgrond  

 Datum aanvang bouwwerken:   

 
 
  De locatie 

 Straat en huisnr of lotnr:   

 

 Datum: dag     maand     jaar          

 
 Handtekening, 
 

  

 

 

Bezorg het ingevulde en ondertekende formulier terug aan de technische dienst (zie bovenaan). 


