
ONDERDELENLIJST BIJ DE AANSLUITING VAN DE PRIVÉWATERAFVOER
NAAM AANVRAGER: (* ontvangt de factuur van de keuring)

ADRES: 
            BTW-nummer:  

OPMERKINGEN: Handtekening klant  Handtekening keurder
Datum:

GEKEURDE INSTALLATIE: Adres: Telefoon: Datum: 
(indien huisnummer niet gekend, perceelsnummer vermelden)

De keuring betreft een:  appartementsgebouw (aantal wooneenheden:  eengezinswoning  andere zonder omgevingsvergunning  andere met omgevingsvergunning (datum OV: )
 open bebouwing  halfopen bebouwing  gesloten bebouwing

Omschrijving Aanwezig Factuur Specificaties (werkelijk geplaatst) Aangesloten op inspectiemogelijkheid

1. Uitvoeringsplan 

2. Afvalwater aangeboden voor aansluiting op: 
openbare riolering, IBA of gesloten recipiënt 

 openbare riolering          IBA  gesloten recipiënt
 gravitair  pomp

3. Scheiding RWA van DWA 

4. Inspectiemogelijkh. aansluiting DWA


 wachtbuis tot rooilijn        huisaansluitputje
 gracht / waterloop  IBA  gesloten recipiënt

5. Inspectiemogelijkh. aansluiting RWA


 wachtbuis tot rooilijn        huisaansluitputje
 gracht / waterloop  infiltratie

6. Hemelwaterput voor hergebruik   Inhoud:   l  DWA     RWA/gracht      gemengd     infiltratievoorziening

7. Septische put   Inhoud:  l water aangesloten op septische put:  zwart water en/of  grijs water  DWA     RWA/gracht      gemengd     infiltratievoorziening

8. IBA / KWZI    IE type/merk:  

9. Terugslagklep DWA 

10. Terugslagklep RWA 

11. Kelderaansluiting 

12. Verharde oppervlakte


Aanwezig =                m²     Voorzien =               m² 
Aangesloten op infiltratie (         m²), hemelwaterput herbruik (  m²)

13. Groendak   Opp.:   m²     Groendak: aanwezig  m²     voorzien              m²  DWA     RWA/gracht      gemengd       infiltratie       geen

14. Buffer met vertraagde afvoer hemelwater   Inhoud:             l  knijpopening Ø:  cm         pomp  wervelventiel

15. Infiltratievoorziening
 

 open/bovengronds  gesloten/ondergronds  overloop
     breedte:               cm       hoogte:              cm        lengte:            cm     diameter:            cm

 DWA     RWA/gracht      gemengd       geen

16. Olie-afscheider  

17. Vetvanger  

18. Voorbezinkput    l

19. Zwembadafvoer    binnen  buiten Oppervlakte:   m²  DWA     RWA/gracht      gemengd      infiltratie

23. Aansluiting


Diepte: RWA:   cm DWA:   cm  niet te meten 
Diameter: RWA:   cm DWA:   cm        niet te meten
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