
Ja! Ik wil meewerken aan het afkoppelen van regenpijpen en ik wil dit uitvoeren zoals op dit 

formulier aangegeven. Verder verklaar ik (ondergetekende): 

AAnvrAAgformulier

Afkoppelsubsidie

• Dit formulier en de daarbij behorende bijlagen naar waarheid te hebben ingevuld.

•  Verantwoordelijk te zijn voor het goed functioneren en onderhouden van het afkoppelsysteem; 

dit geldt ook voor schade aan derden, bijvoorbeeld aangrenzende percelen.

•  Bij verhuizing de nieuwe bewoners te wijzen op de aanwezigheid van het regenwatersysteem en 

hun verantwoordelijkheid om dat goed te onderhouden.

•  De gemeente toestemming te geven om op afspraak het afkoppelproject ter plekke te 

inspecteren.

•  Af te zien van aansprakelijkstelling van de gemeente of het waterschap voor schade als gevolg 

van het afkoppelproject.

Naam aanvrager    

Naam eigenaar    

Naam buren (indien mee afgekoppeld) 

uw gegevens:

Naam 

Adres 

Postcode 

Woonplaats 

Rekeningnummer  □ Bank □ Giro

Telefoon 

E-mail 



welke bestAAnde dAkoppervlAkken worden Afgekoppeld vAn de riolering?

 JA NEE

• Woondak    m2

• Dak bedrijfsgebouw    m2

• Garage/ schuifdak    m2 

        totaal  m2

wAAr/ hoe wordt het regenwAter geloosd nAdAt het is Afgekoppeld?

 JA NEE

• Rechtstreeks infiltreren in de tuin    m2

• Ondergronds infiltreren    m2

• Plas of vijver    m2

• Beek of sloot    m2

• Gemeentelijk hemelwater riool    m2

• Totaal te lozen hemelwater        totaal  m2

ondergrondse infiltrAtie vindt plAAts d.m.v.  Oppervlak Inhoud

 JA NEE

• Infiltratiekratten    m2 

 liter

• Grindkoffer    m2 

 liter

• Anders, namelijk    m2 

 liter

        totaal  m2 

 liter

wordt er een overloop of noodoverlAAt AAngebrAcht, en zo jA hoe?

 JA

• Lozing op eigen terrein of vijver 

• Lozing op greppel, sloot of beek   

• Lozing op gemeentelijk regenwater riool   

• Lozing op gemeentelijk gemengd riool   

kwAliteit Af te koppelen hemelwAter

 JA NEE

•  Komt het af te koppelen hemelwater in contact 

met koperen en/of zinken dakoppervlakken    

• Wordt de af te koppelen verharding gebruikt:

 - Voor op- overslag van goederen   

 - Voor reparatie aan motorvoertuigen   

 - Voor andere vervuilende activiteiten   

•  Wordt het hemelwater voor infiltratie 

door een bodemfilter geleid?  



plAnning

Uw werkzaamheden starten op:    

De werkzaamheden zijn vermoedelijk gereed op:  

tijdens de uitvoering vAn de werkzAAmheden dient u foto’s te mAken 

Op de foto’s moeten duidelijk te zien zijn:

• de geplaatste voorzieningen.

• de verbindingen (leidingen, kolken, goten) naar de voorzieningen. 

Deze foto’s dient u bij het verzoek op uitbetaling van afkoppelsubsidie mee te sturen.

in te dienen tekeningen

Bij deze aanvraag voegt u een duidelijk leesbare plattegrond/tekening toe waarop is aangegeven:

• welke verharde oppervlakken worden afgekoppeld.

• welke regenpijpen het hemelwater afvoeren naar de voorziening(en).

• waar eventuele goten liggen die het water afvoeren.

• waar de afkoppelvoorzieningen komen te liggen.

• welke afmetingen elke voorziening heeft.

• waar eventuele noodoverlaten liggen.

bij dit formulier gevoegde bijlAgen betreffen:

1 

2 

3 

4 

5 

6 

verzenden

Datum    Ik ga hierbij accoord met bovenstaande ingevulde gegevens   

gemeente montferland
Sector Ruimte en Samenleving
T.a.v. Afdeling Openbare Werken
Postbus 47, 6940 BA  Didam 

T  (0316) 291391
E  gemeente@montferland.info
I www.gemeentemontferland.info

Vragen over dit formulier of zelf afkoppelen?


	Eigenaar: 
	Buren: 
	Aanvrager: 
	Adres: 
	Woonplaats: 
	Postcode: 
	Bank: Ja
	Giro: Off
	Rekeningnummer: 
	Telefoonnummer: 
	Naam: 
	Email: 
	Woondak: Nee
	Dak bedrijfsgebouw: Nee
	Garage: Nee
	Rechtstreeks: Nee
	Ondergronds: Nee
	Plas: Nee
	Beek: Nee
	Hemelwater: Nee
	Infiltratiekratten: Nee
	Grindkoffer: Nee
	Lozing regenwater riool: Ja
	Contact met dak: Nee
	Opslag goederen: Nee
	Reparatie: Nee
	Andere activiteiten: Nee
	Infiltratie: Nee
	start werkzaamheden: 
	gereed: 
	bijlage 1: 
	bijlage 2: 
	bijlage 3: 
	bijlage 4: 
	bijlage 5: 
	bijlage 6: 
	Datum: 
	Accoord: Ja
	Verzenden: 
	m2 bedrijfsdak: 0
	m2 garage: 0
	m2 totaal: 0
	m2 woondak: 0
	m2 infilt rechtstreeks: 0
	m2 infilt ondergronds: 0
	m2 plas: 0
	m2 beek: 0
	m2 totaal hemelwater: 0
	m2 grindkoffer: 0
	m2 hemelwater: 0
	Anders infiltreren: 
	m2 anders: 0
	m2 totaal infiltratie: 0
	m2 infiltratiekrat: 0
	liter infiltratiekrat: 0
	liter grindkoffer: 0
	liter anders: 0
	liter totaal: 0


