
 
 
 

 
 
AANVRAAG VOOR RIOOLAANSLUITINGEN 
Dit formulier moet in tweevoud worden ingevuld en ingeleverd 
 
De aanvrager :  

…………………………………………………………………………… (naam) 
 

…………………………………………………………………………… (adres) 
 

………………………………………………………………….……. (postcode) 
 

……………..…………………………………………………(telefoonnummer) 
 

……………………………………………………………………..(woonplaats) 
 
verzoekt de riolering(en) van het/de hieronder genoemde perce(e)l(en) aan te sluiten op de riolering van 
Zeehaven IJmuiden NV. 
 
Straatnaam:……………………………………………Perceel…………….t/m………………. 
(Op dit formulier niet meer dan één straat vermelden) 
 
De aan te sluiten afvoer(en) is/zijn ten behoeve van: (aankruisen wat van toepassing is) 

 O Woningen      O Keet (tijdelijk) 
 
O Bedrijfspand(en)     O Keet (later als woonhuis afvoer) 
 
O Kolk(en) (regenwaterafvoer)                  O Drainage 
 
Gewenste datum van uitvoering:……………………………………………………………… 
 
De aanvrager verklaart hierbij dat hij van het gestelde op de volgende bladzijde van deze aanvraag kennis heeft 
genomen. 
 
Datum:………………………………De aanvrager (handtekening)…………………………… 
 
Bijzonderheden: 



 
 
1. Aard van de aansluiting 
Voor alle aansluitingen van een perceel op de riolering van Zeehaven IJmuiden NV of open water worden de 
kosten na aansluiting in rekening gebracht bij de aanvrager. 
 
Een bedrijf wordt niet aangesloten indien het bedrijf onder de wet milieubeheer valt en er nog geen kennisgeving, 
dan wel aanvraag in het kader van deze wet is gedaan. 
 
Afvoeren van dakoppervlakten worden niet op het rioolstelsel aangesloten. Hiervoor dient de aanvrager zelf 
maatregelen te treffen. Indien de mogelijkheid bestaat om deze afvoer op het havenwater te lozen kan dit onder 
bepaalde voorwaarden worden uitgevoerd. 
 
2. Tarieven 
Voor de aansluiting zullen alle werkelijk gemaakte kosten in rekening worden gebracht bij de aanvrager. De 
aansluiting wordt op een zo economisch mogelijke manier tot stand gebracht, een en ander ter beoordeling van 
Zeehaven IJmuiden NV. 
 
Voor de aansluiting op de riolering van Zeehaven IJmuiden NV is een jaarlijkse vergoeding per m2 eigendom, 
erfpacht of huur verschuldigd. Met ingang van 1 maart 2023 bedragen deze tarieven EUR 0,22 per m2 met een 
minimum van EUR 148,40 per jaar. 
 
Naast deze vergoeding is ook de reguliere vergoeding in het kader van het rioolrecht aan de gemeente Velsen 
verschuldigd. 
 
3. Aansluitvoorwaarden 
Bij een gescheiden afvoer moet als volgt onderscheid tussen de leidingen worden gemaakt: 
 
DWA (vuilwaterafvoer) in de kleur rood-bruin 
 
RWA (regenwaterafvoer) in de kleur blauw-grijs 
 
Het verdient de aanbeveling om bij deze aanvraag een situatieschets, met hierop de leidingloop aangegeven, in 
te dienen of contact op te nemen met de technische dienst. 
 
De riolering moet voldoende afschot bezitten, minimaal 1:200 en maximaal 1:50. Ter plaatse van de erfgrens mag 
de riolering niet meer dan 0,50 m1 beneden (toekomstig) maaiveld worden aangeboden. De riolering moet 
worden aangeboden in een diameter van minimaal 125 mm en maximaal 200 mm. 
 
De riolering moet op de erfgrens voor aansluiting worden aangeboden en het werkterrein (stuk grond Zeehaven 
IJmuiden NV voor de leidingen) moet vrij zijn van bouwmaterialen- en puinopslag. 
 
Voordat tot aansluiting op het riool van Zeehaven IJmuiden NV wordt overgegaan moet de kap op het pand zitten 
en de RWA op de grondleidingen zijn aangesloten. 
 
Wanneer de mogelijkheid van zandlozing op het riool van Zeehaven IJmuiden NV bestaat mag lozing op dit riool 
slechts plaatsvinden met gebruikmaking van een zandvanger. 
 
Wanneer de mogelijkheid van olie- of vetlozing op het riool van Zeehaven IJmuiden NV bestaat mag lozing op dit 
riool slechts plaatsvinden met gebruikmaking van een olie- en/of vetafscheider. 
 
Bedrijven die door middel van een zandvanger, olie- of vetafscheider op het riool van Zeehaven IJmuiden worden 
aangesloten verplichten zich tot het overleggen van onderhouds- en schoonmaakrapportages voor 
desbetreffende voorzieningen. Bij gebleken onvoldoende onderhoud met lozing van zand, oliën of vetten in het 
riool van Zeehaven IJmuiden NV als gevolg zullen de kosten voor schoonmaak en/of reparatie die hier uit 
voortvloeien bij de aanvrager in rekening worden gebracht. 
 
Werkzaamheden aan en tijdelijke gebruikmaking van het riool van Zeehaven IJmuiden NV mogen niet 
plaatsvinden zonder overleg of toestemming van de technische dienst. 
 
Bij afwijking van de ingevulde datum van aansluiting wordt u verzocht contact op te nemen met de technische 
dienst. 


