
Hoe koppel ik mijn 
regenwater af?
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Aanvraagformulier

Subsidie
afkoppelen regenwater
Eijsden-Margraten

Wat zijn uw gegevens?
Naam (perceeleigenaar):

Correspondentieadres:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

BSN of KvK nummer:

Bankrekeningnummer (IBAN):

Naam rekeninghouder:

Waar wilt u afkoppelen?

Straat:

Postcode en woonplaats:

Kadastrale nummer:

Bouwjaar:

Als het dakoppervlak hoort bij een gebouw dat na het jaar 2003 is gebouwd dan komt het oppervlak niet in aanmerking voor 
subsidie. Vanaf 2003 is het al verplicht om hemelwater bij nieuwbouw vast te houden op het eigen perceel.

Wat wilt u afkoppelen?

terras

oprit/parkeerplaats

plat dak

hellend dak

anders, namelijk:



m2

Hoe wilt u afkoppelen? Geef een korte omschrijving
Bijvoorbeeld: Plaatsen van een regenton met overloop op een infiltratievoorziening / over de tuin uitlopen / 
middels een grindkoffer, infiltratiekratten, infiltratievijver / middels een greppel of wadi.

Wat levert u mee met deze aanvraag?
Situatieschets
U voegt bij uw aanvraag een situatieschets (schaal 1:100). Deze schets dient inzicht te geven in het 
te maken systeem. Om deze schets te maken kunt u eventueel de gemeente vragen voor een tekening 
van uw kadastraal perceel (schaal 1:100). Neem hiervoor contact op met de gemeente via
e-mailadres info@.nl. Ook moet uit de omvang van het systeem blijken dat het voldoende groot is zodat
het hemelwater ook daadwerkelijk verwerkt kan worden. Indien u nader advies hierover wenst kunt u
contact opnemen met de gemeente via bovenstaand e-mailadres.

Kostenraming
Indien het af te koppelen oppervlak meer dan 300 m2 bedraagt, stuurt U ook een specificatie mee 
van de verwachte kosten. Dit zijn de uitvoeringskosten die direct zijn toe te rekenen aan het afkoppelen 
(inclusief BTW).
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Aanvraagformulier

Subsidie           
afkoppelen regenwater   
Eijsden-Margraten

Hoeveel m2 wilt u afkoppelen? (Horizontaal gemeten /gemeten in het bovenaanzicht) 

Om in aanmerking te komen voor subsidie dient u minimaal 40 m2 verhard oppervlak af te koppelen.



• U mag door het afkoppelen geen wateroverlast veroorzaken bij aangrenzende percelen.
• U mag afgekoppelde oppervlakken niet meer aansluiten op het gemengde of vuilwaterriool.
• U houdt de afkoppeling na realisatie in stand en onderhoudt de voorziening.
• U zorgt voor overdracht van de gegevens van het afgekoppelde oppervlak en bijbehorende voorzieningen

bij verkoop of overdracht van het particuliere terrein. Zo kan de volgende eigenaar/gebruiker het
noodzakelijke onderhoud voortzetten.

• U zorgt voor controle en zo nodig aanpassingen van de ont- en beluchting van de binnenriolering
(stand- en ontspanningsleiding) conform NEN-voorschriften. Regenpijpen werken mee in de ont- en
beluchting van het rioolsysteem. Slechte ontluchting leidt vaak tot borrelende wc’s en wasbakken bij
regenbuien.

Wanneer kunt u beginnen? 
U kunt pas starten met de werkzaamheden als u het akkoord (de subsidiebeschikking) van de 
gemeente heeft ontvangen. De gemeente Eijsden-Margraten beslist binnen 6 weken na ontvangst van 
de aanvraag. Overschrijding van deze termijn wordt schriftelijk aan u gemeld.

Wat doet u als u klaar bent?
U moet binnen 4 weken na gereedkomen van de voorziening melding doen.

Wanneer krijgt u de subsidie?
De gemeente zal binnen 6 weken na toekenning van de subsidie het overeengekomen bedrag uitkeren.

Hoe koppel ik mijn 
regenwater af?
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Aanvraagformulier

Subsidie             
afkoppelen regenwater    
Eijsden-Margraten

Waar moet u op letten bij het afkoppelen?



• Dat u de gegevens in het aanvraagformulier en bijlagen naar waarheid heeft ingevuld;
• Niet in surseance van betaling of faillissement te zijn;
• Bekend te zijn met de voorwaarden en verplichtingen van de ‘Stimuleringsregeling

afkoppelen regenwater private terreinen gemeente Eijsden-Margraten’.
• De gemeente alle gewenste informatie te verschaffen en eventueel mee te werken aan

controles.

Datum: 

Digitaal retourneren
Sla het ingevulde aanvraagformulier op en verstuur het vervolgens per e-mail naar:
[e-mailadres]

Retourneren per post
Print het ingevulde aanvraagformulier en verstuur het per post naar:

[postadres]

Aanvraagformulier

Subsidie              
afkoppelen regenwater    
Eijsden-Margraten

Met het aankruisen van het vakje, verklaart u:

Hoe koppel ik mijn 
regenwater af?
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