
 
 

 

AANVRAAG SUBSIDIE AFKOPPELEN REGENWATER 
 

Gegevens aanvrager   
 

Vult u deze aanvraag in als bedrijf of instelling ?*    o Ja o Nee 

Organisatienaam *     

KvK registratienummer     

Voorletters *     

Tussenvoegsels    

Achternaam *  

Email *     

Geslacht *  mv  

Geboortedatum (dd-mm-jjjj) *     

Burger Service Nummer (Sofinummer)*     

Straat *     

Huisnummer *     

Postcode * (zonder spatie s.v.p.)     

Woonplaats *     

Land *     

Telefoon  

 



Gegevens van het pand dat u wilt afkoppelen   
 

Adres (straat en huisnr.) *     

Postcode en Plaats *     

Bent u eigenaar van dit pand/perceel? *    o Ja o Nee 

Naam eigenaar     

Adres eigenaar     

Postcode en Plaats     

Telefoon overdag     

Het pand is in gebruik als: *   

 

 o Woning o Bedrijfspand 

 

Wat is de aard van de bebouwing? *   
 o Bestaande bouw 

 o Nieuwbouw 

 

Gegevens over het oppervlak dat u wilt afkoppelen   
 

Betreft de afkoppeling een hellend dak? *    o Ja o Nee 

Hoe groot is het oppervlak van het hellende dak  

(in vierkante meters)?    
 ………….m

2
 

Bij een hellend dak meet u het oppervlak dat uw dak overspant, dus niet het oppervlak van de 

dakdelen. In principe gaat het om het oppervlak van uw woning (lengte van de woning x 

breedte van de woning).   

Betreft de afkoppeling een plat dak? *    o Ja o Nee 

Hoe groot is het oppervlak van het platte dak 

(in vierkante meters) ?     
 ………….m

2
 

Heeft u bestrating in uw tuin of op uw terrein die 

nu aangesloten is op de riolering? *    
 o Ja o Nee 

Betreft dat open verharding (tegels of klinkers?)    o Ja o Nee 

Hoeveel vierkante meter open verharding wilt u 

afkoppelen?    
 ………….m

2
 

Betreft dat gesloten verharding (asfalt of beton)?    o Ja o Nee 



  

Beschrijving en schetsen van het afkoppelen   
 

Beschrijf kort de wijze van afkoppelen: *    

 

 

 

 

 

 

 

Het indienen van een situatietekening is verplicht. 

 

Graag ontvangen wij van u (elektronisch 

of per post) een situatietekening waarop 

aangegeven: minimaal de afmetingen 

van uw woning en/of van de verharding. 

Indien bij u bekend ook graag een 

plaatsaanduiding van de riolering en 

controleput(ten) én, indien van 

toepassing, de aanpassing van uw riool 

 

 

 

 

Situatietekening(en)   

De situatietekening(en) verzend ik: *    

o per post: Gemeente Dalfsen, Waterloket, Postbus 35, 7720 AA Dalfsen 

o als bijlage: digitaal via www.dalfsen.nl (nu nog niet mogelijk) 

  

 

Bijdrage derden   

Heeft u ergens anders een bijdrage in de kosten 

aangevraagd of ontvangen? *  

 

o Nee 

o Ja, namelijk: 

 

 

Ondertekening   

Plaats *     

Datum *    

 


