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1 Over dit formulier 

 

1.1 Opbouw specificatie Rioolaansluitvergunning aanvragen 

Deze specificatie is opgebouwd uit meerdere blokken, namelijk: 

 

 
Bloknummer Omschrijving 

 

1 Inloggen 

2 De aanvraag voor burger 

3 De aanvraag voor het bedrijf 

4 Toelichting 

5 Afronden 
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2 Uitgewerkt formulier 

2.1 Inloggen 
Hier komt het vaste blok Inloggen Burger en /of Inloggen Bedrijf. 
 

2.2 De aanvraag voor burger 
 Blok 2: De aanvraag voor burger 

Preconditie: Dit blok alleen tonen wanneer is ingelogd als Burger 
 

       

Nr Omschrijving 

 

Voorbeeld Type Waarde Verplicht voor de 

aanvrager 

Logica 

 

1 Welk soort rioolaansluiting wilt u 

aanvragen? 

Een vaste 

rioolaansluiting 

Een tijdelijke 

rioolaansluiting  

enkelvoudige 

keuze 

code  ja  

2 Is voor de rioolaansluiting een adres 

bekend of alleen kadastrale gegevens? 

Adres is bekend 

 

Alleen kadastrale 
gegevens zijn 

bekend  

enkelvoudige 

keuze 

code  ja  

3 Wat is het adres van de aansluiting?   infotekst nvt  nee 
 

conditie: Tonen wanneer vraag 2   = ‘Adres is bekend’ 

4 Postcode 1111AA  postcode 7 ja 
 

Idem         

5 Huisnummer 1  numeriek 5  ja 
 

Idem  

6 Huisletter a  tekst 1  nee 
 

Idem  

7 Huisnummertoevoeging bis  tekst 4  nee 
 

Idem  

8 Straatnaam Diemerkade  tekst 80  ja 
 

conditie: Indien van toepassing: voor invullen op basis van 

postcode en huisnummer (postcodetabel) 

conditie: Tonen wanneer vraag 2   = ' Adres is bekend ' 

9 Woonplaats Diemen  tekst 80  ja 
 

conditie: Indien van toepassing: voor invullen op basis van 

postcode en huisnummer (postcodetabel) 

conditie: Tonen wanneer vraag 2   = ' Adres is bekend ' 

10 Wat zijn de kadastrale gegevens van de 

aansluiting? 

  infotekst nvt  nee 
 

conditie: Tonen wanneer vraag 2   = ' Alleen kadastrale gegevens 

zijn bekend' 

11 Kadastrale gemeente Angerloo (AGL00)  tekst 5  ja 
 

conditie: Tonen wanneer vraag 2   = ' Alleen kadastrale gegevens 

zijn bekend' 

conditie: Toon een lijst met gemeentenamen en daarachter de 

Kadastrale gemeentecode. Als er meer één gemeencode 

is, dan is er geen keuze mogelijkheid. 

12 Kadastrale sectie C  tekst 2  ja 
 

conditie: Tonen wanneer vraag 2   = ' Alleen kadastrale gegevens 

zijn bekend' 

helptekst 

(suggestie): 

Vul een of twee letters in. Een voorbeeld van een 

kadastrale sectie is ‘C’ 

13 Perceelnummer 4550  tekst 5  ja conditie: Tonen wanneer vraag 2   = ' Alleen kadastrale gegevens 

zijn bekend' 
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helptekst 
(suggestie): 

Vul maximaal 5 cijfers in. Een voorbeeld van een 
perceelnummer is 4550. 

14 Indexnummer 00001 tekst 5 ja 
 

conditie: Tonen wanneer vraag 2   = ' Alleen kadastrale gegevens 

zijn bekend' 

  

15 Indexletter A, B, D, F en G tekst 1 ja 
 

conditie: Tonen wanneer vraag 2   = ' Alleen kadastrale gegevens 

zijn bekend' 

16 Waarvoor wilt u een rioolaansluiting 

aanvragen? 

Huishoudelijk 

afvalwater 

Hemelwater 

Drainagewater 

Anders  

enkelvoudige 

keuze 

code  ja  

17 Geef aan waarvoor u de aansluiting ‘anders’ 

wil gebruiken? 

  tekst 500  ja 
 

conditie: Tonen wanneer vraag 16   = 'Anders' 

18 Wat is de doorsnede van het riool? 300 mm  tekst 5  ja  

19 Wat is de gewenste aansluitdatum? 30-06-2015  datum dd-mm-eejj  ja 
 

  

  

 

2.3 De aanvraag voor het bedrijf 
 Blok 3: De aanvraag voor het bedrijf 

Preconditie: Dit blok alleen tonen wanneer is ingelogd als Bedrijf 

 

       

Nr Omschrijving 

 

Voorbeeld Type Waarde Verplicht voor de 

aanvrager 

Logica 

 

1 Welk soort rioolaansluiting wilt u 

aanvragen? 

Een vaste 

rioolaansluiting  
Een tijdelijke 

rioolaansluiting  

enkelvoudige 

keuze 

code  ja  

2 Is voor de rioolaansluiting een adres 

bekend of alleen kadastrale gegevens? 

Adres is bekend 

 

Alleen kadastrale 

gegevens zijn 

bekend  

enkelvoudige 

keuze 

code  ja  

3 Wat is het adres van de aansluiting?   infotekst nvt  nee 
 

conditie: Tonen wanneer vraag 2   = ‘Adres is bekend’ 

4 Postcode 1111AA  postcode 7 ja 
 

Idem         

5 Huisnummer 1  numeriek 5  ja 
 

Idem  

6 Huisletter a  tekst 1  nee 
 

Idem  

7 Huisnummertoevoeging bis  tekst 4  nee 
 

Idem  

8 Straatnaam Diemerkade  tekst 80  ja 
 

conditie: Indien van toepassing: voor invullen op basis van 

postcode en huisnummer (postcodetabel) 

conditie: Tonen wanneer vraag 2   = ' Adres is bekend ' 

9 Woonplaats Diemen  tekst 80  ja 
 

conditie: Indien van toepassing: voor invullen op basis van 

postcode en huisnummer (postcodetabel) 

conditie: Tonen wanneer vraag 2   = ' Adres is bekend ' 

10 Wat zijn de kadastrale gegevens van de 

aansluiting? 

  infotekst nvt  nee 
 

conditie: Tonen wanneer vraag 2   = ' Alleen kadastrale gegevens 

zijn bekend' 

11 Kadastrale gemeente Angerloo (AGL00)  tekst 5  ja conditie: Tonen wanneer vraag 2   = ' Alleen kadastrale gegevens 
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zijn bekend' 
conditie: Toon een lijst met gemeentenamen en daarachter de 

Kadastrale gemeentecode. Als er meer één gemeencode 

is, dan is er geen keuze mogelijkheid. 

12 Kadastrale sectie C  tekst 2  ja 
 

conditie: Tonen wanneer vraag 2   = ' Alleen kadastrale gegevens 

zijn bekend' 

helptekst 
(suggestie): 

Vul een of twee letters in. Een voorbeeld van een 
kadastrale sectie is ‘C’ 

13 Perceelnummer 4550  tekst 5  ja 
 

conditie: Tonen wanneer vraag 2   = ' Alleen kadastrale gegevens 

zijn bekend' 

helptekst 

(suggestie): 

Vul maximaal 5 cijfers in. Een voorbeeld van een 

perceelnummer is 4550. 

14 Indexnummer 00001 tekst 5 ja 
 

conditie: Tonen wanneer vraag 2   = ' Alleen kadastrale gegevens 

zijn bekend' 

  

15 Indexletter A, B, D, F en G tekst 1 ja 
 

conditie: Tonen wanneer vraag 2   = ' Alleen kadastrale gegevens 

zijn bekend' 

16 Waarvoor wilt u een rioolaansluiting 

aanvragen? 

Huishoudelijk 

afvalwater 

Schoon hemelwater 

Vuil hemelwater 

Koelwater 

Industrieel 

afvalwater 

Bronneringswater 
Drainagewater 

Anders  

enkelvoudige 

keuze 

code  ja  

17 Geef aan waarvoor u de aansluiting ‘anders’ 

wil gebruiken? 

  tekst 500  ja 
 

conditie: Tonen wanneer vraag 16  = 'Anders' 

18 Voor hoeveel personen moet de aansluiting 

geschikt zijn? 

150  numeriek 4  ja 
 

conditie: Tonen wanneer vraag 16   = 'Huishoudelijk afvalwater' 

19 Hoe groot is de aan te sluiten oppervlakte? 1000m2  tekst 5  ja 
 

conditie: 

 

toelichting:  

Tonen wanneer vraag 16   = 'Schoon hemelwater' OF 

‘Vuil afvalwater’ 

bedoeld wordt het aantal vierkante meters 
 

20 Wat is de maximale lozing per uur? 30 m3 /per uur  tekst 5  ja 
 

conditie: 

 

toelichting 

Tonen wanneer vraag 16   = ‘Koelwater’ OF ‘Industrieel 

afvalwater’ OF ‘Bronneringswater’ OF ‘Drainagewater’ 

bedoeld wordt het aantal kubieke meters 

21 Wat is de grootte van het riool? 300 mm  tekst 5  ja toelichting:  bedoeld wordt de doorsnede van de rioolbuis 

 22 Wat is de gewenste aansluitdatum? 30-06-2015  datum dd-mm-eejj  ja Logica: de datum mag niet in het verleden liggen 

 

2.4 Toelichting 

Hier komt het vaste blok Toelichting. 
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2.5 Afronden 

Hier komt het vaste blok Afronden. 
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