Bijdrage afkoppelen regenwater

Aanmeldformulier
Aanmelden kan via dit formulier:
Naam:

:

____________________________________

Adres:

:

____________________________________

Postcode

:

____________________________________

Woonplaats

:

____________________________________

Telefoonnr.

:

____________________________________

E-mail

:

____________________________________

Kruis aan wat van toepassing is:
Ik heb een eigen huis:
Ik woon in een huurhuis:

☐
☐

Heeft u ‘huurhuis’ aangekruist, voeg dan ook de toestemming van uw verhuurder toe.
Als u alleen een regenton wilt aanvragen, is deze toestemming niet vereist.
Vul dan het aparte regentonnenformulier in!

Vergeet niet om de “bestellijst afkoppelmateriaal” op de achterzijde in te vullen en een schets
te maken!!

Dit formulier ingevuld versturen aan:
-

gemeente@voorst.nl

-

Gemeente Voorst
P. van Dijk
Postbus 9000
7390 HA Twello

Of u geeft het ingevulde formulier af aan de
balie in het gemeentehuis.

Voorwaarden
•

Het materiaal voor het afkoppelen wordt door
de gemeente ter beschikking gesteld met
inachtneming van het beschikbare budget.

•

U woont in een gebied/woning waar afkoppelen
niet verplicht is.

•

U draagt zelf zorg voor de aanleg.

•

Het materiaal is bedoeld om af te koppelen
volgens de regels van gemeente Voorst.
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•

Bij misbruik van deze regeling worden de
kosten van het materiaal in rekening gebracht.
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Bestellijst afkoppelmaterialen
Omschrijving

Aantal

Opmerkingen

☐

PVC Buis, groen SN8, Ø125 mm

m

☐

PVC overschuifmof, grijs SN8, 125mm

st

☐

PVC T-stuk, grijs SN8, 125 mm 3x mof 45º

st

☐

PVC T-stuk, grijs SN8, 125 mm 3x mof 90º

st

☐

PVC Bocht, grijs SN8, 125mm 2xmof 90º

st

☐

PVC Bocht, grijs SN8, 125mm 2xmof 45º

st

☐

PVC Bocht, grijs SN8, 125mm 2xmof 30º

st

☐

PVC Verloop, grijs spie/mof 125x80mm

st

☐

PVC Verloop, grijs spie/mof 125x100mm

st

☐

PVC uitstroombocht, grijs SN4 80mm mof/spie 67,5º

st

☐

PVC uitstroombocht, grijs SN4 100mm mof/spie
67,5º

st

☐

PVC Bladscheider, grijs 80mm

st

☐

PVC Bladscheider, grijs 100mm

st

☐

Zink, Uitstroombocht, 80mm mof/spie 67,5º

st

☐

Zink Uitstroombocht, 100mm mof/spie 67,5º

st

☐

Zink Bladscheider, 80mm

st

☐

Zink Bladscheider, 100mm

st

☐
☐

Kunststof regenton,
kleur groen, ca. 210ltr incl kraan, vulautomaat, met
st
Maximaal 1 stuk
vuilafscheider
Eikenhouten
regenton
Maximaal 1 stuk en
Helaas valt de eikenhouten regenton (tijdelijk) niet meer onder de afkoppelbijdrage.
met
deksel,
ca.
210
ltr,
incl
koperen
kraan,
st
een eigen
bijdrage
Het is dus niet meer mogelijk deze via gemeente Voorst te bestellen en gedeeltelijk vergoed
te krijgen.
vulautomaat, met vuilafscheider
van €100,00

☐

Infiltratiekrat (L), 288 liter omhult met geotextiel
Afm. 600x1200x400 mm

st

Eigen bijdrage
van €60,00

☐

Infiltratiekrat (XL), 576 liter, omhult met geotextiel
Afm. 1200x1200x400 mm

st

Eigen bijdrage
van €100,00

☐

Infiltratiekrat (XXL), 1152 liter, omhult met geotextiel
Afm. 2400x1200x400 mm

st

Eigen bijdrage
van €150,00

☐

Straatkolk met gietijzeren deksel
Klasse y, Kunststof onderbak ø315mm

st

Maximaal 1 stuk

☐

Lijngoot met rooster

☐

PVC Zandvanger
met schroefdeksel en zandemmer

lengte 1 meter incl. eindkapjes

st
st

De gemeente Voorst behoudt zich het recht voor om van de gewenste aantallen af te wijken.
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Situatieschets
Hieronder kunt u een tekening maken van uw huis en tuin waarop u aangeeft hoe en waar
u graag wilt gaan afkoppelen.
Voeg deze tekening bij uw aanvraag.

-3-

