
 

 

Aanvraagformulier maken, wijzigen of verwijderen rioolaansluiting 
 
Gegevens aanvrager 
Naam en voorletters: 
_____________________________________________________________________________________ 
Adres: _______________________________________________________________________________ 
Postcode en woonplaats:________________________________________________________________ 
Telefoonnummer overdag:_______________________________________________________________ 
E-mailadres:___________________________________________________________________________ 
 
Plaats van de aansluiting 
Adres: _______________________________________________________________________________ 
Postcode en woonplaats:________________________________________________________________ 
 
De aanvraag is voor 
(Aankruisen wat van toepassing is) 

 Het maken van één of meerdere rioolaansluitingen 
 Het wijzigen van één of meerdere rioolaansluitingen 
 Het verwijderen van één of meerdere rioolaansluitingen 
 Het maken en eventueel verwijderen van een tijdelijke rioolaansluiting 

 
Geplande datum waarvoor aansluiting(en) gereed moeten zijn: _________________  
 
Bijlageninstructie 
Een situatietekening van de riolering van het aan te sluiten perceel moet worden bijgevoegd.  
Let op! Zonder tekening nemen we de aanvraag niet in behandeling! 
 
Ondertekening: 
De aanvrager verklaart door ondertekening van het aanvraagformulier dat hij/zij akkoord met op de 
onder dit formulier vermelde voorwaarden is. 
 
Plaats: ___________________________        Datum: ________________________ 
 
 
Handtekening aanvrager: _____________________________ 
 
Verzendinstructie: 
Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: 
Gemeente Súdwest-Fryslân 
Team Openbare Werken 
Postbus 10.000 
8600 HA  Sneek 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Niet door de aanvrager in te vullen (gemeente vult dit in): 
Gecontroleerd: _________________Datum: _____________ Paraaf: _____________ 
Uitgevoerd door: ________________________ Datum: ______________  
Eindbedrag: € ____________ Rekening kan uit! Paraaf: ______________ 
 
 
 
 
 
 



 

 

VOORWAARDEN EN KOSTEN VOOR HET MAKEN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN VAN EEN 
RIOOLAANSLUITING IN BESTAAND GEBIED 
 

1. De aansluiting vanaf de erfscheidingsput tot op het hoofdriool wordt door de gemeente 
Súdwest Fryslân uitgevoerd op kosten van de aanvrager c.q. opdrachtgever. Eveneens 
wordt op of nabij de erfscheiding een erfscheidingsput geplaatst door de gemeente, 
deze gaat na plaatsing in eigendom over naar aanvrager. 

2. Voor ligging, diepte en buisdiameter van het hoofdriool waarop u wilt aansluiten dient 
contact te worden opgenomen met de gemeente Súdwest-Fryslân, team Openbare 
Werken (riolering), Telefoon 14 0515 , E-mailadres info@sudwestfryslan.nl . Postadres: 
Gemeente Súdwest-Fryslân, team Openbare Werken, postbus 10.000, 8600 HA  Sneek. 

3. Het origineel aanvraagformulier en bijbehorende tekening dienen uiterlijk zes weken 
voor de gewenste aansluitdatum te worden ingediend. 

4. Binnen twee weken na indiening van de aanvraag bekijkt de gemeente de situatie ter 
plekke. Op basis van het bezoek en het bestemmingsplan beoordeelt de gemeente of 
aansluiting mogelijk is. Eventueel wordt het waterschap om advies gevraagd. 

5. De werkelijke aansluitkosten worden daarna via een offerte aan de aanvrager bekend 
gemaakt. Indien u deze offerte tekent voor akkoord en aan ons retour zend, inclusief uw 
BSN of KVK nummer, nemen wij binnen twee weken contact met u op. Na het realiseren 
van de aansluiting op het riool in het openbaar gebied ontvangt de aanvrager c.q 
opdrachtgever een factuur van de in de akkoordofferte vermelde kosten. 

6. Het gebruik van de bedoelde aansluiting dient te voldoen aan het bepaalde in de 
gemeentelijke verordeningen en de Wet Milieubeheer. 

7. Indien er een lozing in de bodem of op het oppervlaktewater wordt beëindigd, dient het 
bestaande zuiveringssysteem (septictank, zakput, stapelput, etc.) te worden 
afgekoppeld. Het bestaande zuiveringssysteem dient te worden verwijderd of na 
volledige verwijdering van het aanwezige slib te worden opgevuld met schoon 
bodemmateriaal. 

8. De gemeente neemt de aansluiting na de erfscheidingsput in gronden die eigendom zijn 
van de gemeente Súdwest Fryslân in beheer.   

9. Alle schade aan gemeente-eigendommen door ongeoorloofd gebruik van de aansluiting 
moet door de aanvrager/gebruiker aan de gemeente worden vergoed. 

10. Wanneer de afvoerleiding is verstopt moet de aanvrager/gebruiker eerst de 
erfscheidingsput (laten) opgraven. Staat het vol water, dan zit het probleem 
waarschijnlijk in het openbare riool. Neem dan contact op met de gemeente. 

11. Als blijkt dat de verstopping door onjuist gebruik is veroorzaakt dan zullen de kosten 
voor de aanvrager/gebruiker zijn. Is dit niet het geval dan zijn de kosten uiteraard voor 
rekening van de gemeente. Zie voor uitgebreide info op internetsite van gemeente 
Súdwest-Fryslân. www.sudwestfryslan.nl  

12. Wanneer een verstopping of defect op uw eigen terrein is vastgesteld dan is de 
aanvrager/gebruiker zelf verantwoordelijk voor het herstel. Neemt dan contact op met 
een rioolontstoppingsbedrijf. 

13. De aanvrager dient na het beëindigen van het gebruik van een tijdelijke aansluiting dit 
door te geven aan de gemeente Súdwest Fryslân, team Bestek Ruimtelijk Beheer. 

14. De kosten voor het aanpassen of verwijderen van een bestaande aansluiting zijn voor 
rekening van de aanvrager c.q. opdrachtgever. 
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