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Aanvraag tot aansluiting riolering 
meergezinswoningen/bedrijfsgebouwen

Contactgegevens:  aftakkingen@iwva.be - www.iwva.be - 058 533 833

IWVA Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht 
Maatschappelijke zetel: Doornpannestraat 1 - 8670 Koksijde 
RPR Veurne - BTW BE 0205.264.668 - IBAN BE 97 7380 0744 2649 - BIC KREDBEBB

Straat            Nr.   Bus    Postcode    Gemeente       

Indien het nr. nog niet bekend is:   Naast nr.       Lotnr.        Kadastraal perceelnr.

Adres aansluiting riolering

Offerte en facturatie mag verzonden worden aan

Naam & Voornaam                      Klantnr.        

Straat            Nr.    Bus    Postcode    Gemeente      

Telefoon of gsm           E-mailadres                    

BTW-nr.                  Rekeningnr.               

Rijksregisternr.               BIC

Architect                Aannemer

Naam                  Naam                 

Telefoon of gsm               Telefoon of gsm              

E-mailadres                 E-mailadres               

Aanvrager

Type aanvraag :

 � nieuwbouw   bestaand gebouw   Is er een huisaansluiting aanwezig? ja / nee

Type gebouw :

 � bestaand gebouw     appartementsgebouw: .........  wooneenheden    bedrijf  
 �  carwash     horeca     wassalon    kantoor   andere: ..............................................................

Uitvoering

 � Er is een bouwvergunning aanwezig (riooladvies).
 � Er is een funderings- en rioleringsplan.
 � De standaardaansluiting van diameter 160 mm volstaat.
 � De standaardaansluiting van diameter 160 mm volstaat niet, de hydraulische berekeningsnota zit in de bijlage.

Tarifering voor DWA1- en RWA2-aansluiting

Tarief: volgens raming3

 � RWA
 � DWA

 � DWA-wachtaansluiting reeds voorzien
 � Hergebruik oude aansluiting

 
Gewenste uitvoeringsdatum

Indienststelling

De binneninstallatie kan pas aangesloten of definitief in dienst gesteld worden na het ontvangen van een conform keuringsdossier*.

   Ik wens de folder ‘Keuring van uw privéwaterafvoer’ (tevens digitaal beschikbaar via www.iwva.be).

* Voor een meergezinswoning of appartement is een conform keuringsdossier verplicht voor de algemene delen alsook voor elke woongelegenheid.

Drinkwater

 Er is op hetzelfde verbruiksadres ook een aftakking drinkwater nodig.

   Ik wens een aanvraagformulier ‘Formulier DW02- aanvraag nieuwe aftakking drinkwater appartementsgebouw/bedrijf/instelling’.
1 droogweerafvoer (afvalwater)
2 regenweerafvoer (regenwater) 
3 na uitvoering verrekend volgens effectief uitgevoerde werken/hoeveelheden

Uitvoeringsgegevens

Ik heb kennisgenomen van het Algemeen en Bijzonder Waterverkoopreglement1,  van het Algemeen Reglement Huisaansluitingen IWVA1 en van de Algemene Verkoops- en 
Leveringsvoorwaarden2 en verklaar mij akkoord met deze reglementen, met de voorwaarden en met bovenstaande gegevens.

Naam en handtekening aanvrager/eigenaar

Datum

1 het Algemeen en Bijzonder Waterverkoopreglement en het Algemeen Reglement Huisaansluitingen IWVA zijn te raadplegen via www.iwva.be
2 de Verkoops- en Leveringsvoorwaarden zijn vermeld op de keerzijde

Akkoord

Formulier RW02 - aanvraag tot aansluiting riolering 
meergezinswoningen/bedrijfsgebouwen

2008

C E R T I F I E D

  .  .  /  .  .  /  .  .  .  .    

BE 0 . . .     . . .     . . . IBAN

  



Algemene Verkoops- en Leveringsvoorwaarden

IWVA Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht 
Maatschappelijke zetel: Doornpannestraat 1 - 8670 Koksijde 
RPR Veurne - BTW BE 0205.264.668 - IBAN BE 97 7380 0744 2649 - BIC KREDBEBB

Contactgegevens:  aftakkingen@iwva.be - www.iwva.be - 058 533 833

 > bouwvergunning (riooladvies)

 > grondplan met aanduiding van de DWA- en RWA-riolering op privéterrein tot aan de rooilijn

 > inplantingsplan met aanduiding van de rooilijn 

Verplichte documenten

De keuring van de huishoudelijke binneninstallatie en/of de privéwaterafvoer kan uitgevoerd worden door een erkend keurder van de iwva.

 » Huishoudelijke binneninstallatie (basiskeuring of herkeuring)
 » Privéwaterafvoer (riolering)
 » Synergiekeuring -- gezamenlijk controle (huishoudelijke binneninstallatie & privéwaterafvoer)

 

Alle keuringen gebeuren volgens de richtlijnen van Aquaflanders (www.aquaflanders.be). 
Aanvragen kunnen verstuurd worden naar keuringen@iwva.be

Voor meer info & prijzen: www.iwva.be

Keuring nodig ?

1. Het aansluiten op het openbaar rioleringsnet, impliceert de aanvaarding 
van alle bepalingen vervat in het IWVA-reglement op de waterdistributie en 
sanering en alle bepalingen vervat in het algemeen reglement betreffende de 
rioolaansluitingen, en de wijzigingen ervan opgelegd bij beslissing van de Raad 
van Bestuur van de IWVA.

2. Wanneer in de openbare weg een openbare riolering is aangelegd, moet het 
huishoudelijke afvalwater verplicht geloosd worden in de openbare riolering.

3. Bij nieuwbouw of vernieuwbouw is de bouwheer of de eigenaar van de 
woning verplicht het afvalwater en het hemelwater gescheiden af te voeren. 
Voor de afvoer van het hemelwater dient gezorgd te worden voor de maximale 
afkoppeling en hergebruik, infiltratie en buffering.

4. De IWVA bepaalt de wijze (gescheiden of niet) waarop de rioolaansluiting en 
de aankoppeling van de privé-riolering wordt uitgevoerd. Tevens worden de 
technische voorschriften waaronder de ligging, de doorsnede, de verbinding,… 
door de IWVA bepaald.

De IWVA werkt met een vaste aannemer die volgens de reglementaire 
voorschriften en de code van goede praktijk werkt.

De rioolaansluiting dient dan ook uitgevoerd te worden door deze aannemer.

De kosten voor de aanleg van de nieuwe rioolaansluiting zijn ten laste van de 
aanvrager.

De onderhouds- en herstellingswerken aan de rioolaansluiting op het openbaar 
domein, exclusief het toezichtsputje, gebeuren op kosten van de IWVA behalve 
indien de werken door de klant werden veroorzaakt. Het toezichtsputje dient 
echter te worden onderhouden door de klant met uitzondering van herstellingen.

Alle wijzigingen of veranderingen aan de rioolaansluiting op vraag van de klant 
zijn tevens ten laste van de klant.

In regel, behoudens in uitzonderlijke gevallen, is er slechts één aansluiting voor 
DWA en RWA mogelijk per pand.

5. De privé-riolering wordt geplaatst, gewijzigd, hersteld en onderhouden door de 
klant en dit onder de eigen verantwoordelijkheid en op eigen kosten.

De klant onderhoudt, en wijzigt indien nodig, zijn privé-riolering volgens de 
geldende wettelijke normen en regelgeving. De privé-riolering dient in goede 
staat te worden onderhouden en dient volkomen waterdicht te zijn zowel tegen 
insijpelend grondwater als tegen lekkend afvalwater in de bodem.

De aansluiting van de privé-riolering op de openbare riolering dient op correcte 
wijze te gebeuren. De IWVA voert hierop controles uit. Foutief aangesloten 
privé-rioleringen op de openbare riolering dienen op kosten van de klant 
binnen de 2 weken te worden aangepast. Bij het verstrijken van de termijn 
en na een schriftelijke aanmaning zal de IWVA op kosten van de klant de 
aanpassingswerken zelf uitvoeren.

6. De rioolaansluiting is eigendom van de IWVA. De IWVA staat in voor het 
onderhoud en herstel ervan voor zover dit niet veroorzaakt werd door de klant. 
Indien een mogelijke verstopping van de rioolaansluiting het gevolg is van 
een opzettelijk verkeerde handeling van de klant dan draagt deze laatste de 
kosten van ontstopping. De klant zorgt voor een goed onderhoud van de privé-
riolering alsook van het toezichtsputje. De toezichtsputjes dienen steeds vrij 
toegankelijk te zijn vanaf het openbaar domein.De klant verleent toegang tot 
de privé-riolering voor mogelijks nazicht of onderhoud van de rioolaansluiting. 
De IWVA kan de aanvrager verplichten alle noodzakelijke veranderingen aan 
te brengen om een correcte privé-riolering en rioolaansluiting te verkrijgen. 
Hij brengt de IWVA tevens op de hoogte van onregelmatigheden, storingen of 
beschadigingen die hij vaststelt.

7. Indien de aanvrager zelf de rioolaansluiting uitvoert of laat uitvoeren, en 
hiermee het reglement dus overtreedt, dan zal de IWVA op kosten van de 
aanvrager de degelijkheid van de uitgevoerde rioolaansluiting nagaan en indien 
nodig de aanpassings- en/of herstellingswerken zelf uitvoeren ten laste van de 
aanvrager.

Indien ten gevolge van de foutief uitgevoerde aansluiting schade wordt 
berokkend aan het wegdek of de openbare riolering zijn alle herstellingskosten 
ten laste van de aanvrager.

8. De aannemer dient de werken uit te voeren volgens de door de IWVA opgelegde 
technische specificaties en zijn gebaseerd op ‘het standaardbestek 250 voor de 
wegenbouw’.


