
   
   
   
   
   

 
Aanvraagformulier privaatrechtelijke overeenkomst aanlevering per as 
 
 
Ondergetekende verzoekt het dagelijks bestuur van Waterschap Hollandse Delta 
om een privaatrechtelijke overeenkomst voor het afvoeren van afvalwater per 
as naar de rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi) Hellevoetsluis. 
 
A. Tenaamstelling 

 
A.1. Gegevens aanvrager (contracthouder) 
Naam (bedrijf, instelling) ……………………………………………………………………………… 
Adres    ……………………………………………………………………………… 
Postcode/Plaats   ……………………………………………………………………………… 
KvK-nummer   ……………………………………………………………………………… 
AMICE-bedrijfsnummer  ……………………………………………………………………………… 
Contactpersoon  ……………………………………………………………………………… 
Telefoon   ……………………………………………………………………………… 
e-mailadres   ……………………………………………………………………………… 
 
A.2. Vertegenwoordiger bedrijf (ondergetekende) 
Naam     ……………………………………………………………………………… 
Functie    ……………………………………………………………………………… 
Telefoon   ……………………………………………………………………………… 
e-mailadres   ……………………………………………………………………………… 
 
 
B. Informatie inzake het af te voeren afvalwater 
 
B.1. Aard van het af te voeren afvalwater 

 Slibstoffen afkomstig van septictanks 
 Huishoudelijk afvalwater afkomstig van (mobiele) toiletunits 
 Anders nl. *  ……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

* Analysegegevens dienen te worden bijgevoegd bij deze aanvraag 
 
B.2. Locatie van herkomst afvalwater* 
Naam (bedrijf, instelling) ……………………………………………………………………………… 
Adres    ……………………………………………………………………………… 
Postcode/Plaats   ……………………………………………………………………………… 
KvK-nummer   ……………………………………………………………………………… 
*NB: alleen afvalwater dat afkomstig is van bedrijven binnen het beheersgebied van 

Waterschap Hollandse Delta mag worden aangeleverd.  

 
B.3. Wat is de reden van het aanvoeren van het afvalwater naar een 

rwzi?  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
B.4. Hoeveelheid afvalwater en leveringsfrequentie 
Wanneer wenst u de aanlevering van het afvalwater te starten: ………………….……. 
Verwachtte hoeveelheid per jaar       ……………….. m3 
Hoeveelheid per vracht   ..…………….. m3/ keer 
NB: Het waterschap hanteert een minimum van 25 m3 per vracht. Indien u van plan bent 

om per vracht minder dan 25 m3 af te voeren, dient u dit hieronder te motiveren  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Aanleverperiode  ……………………………………………………………………………… 
Aanleverfrequentie  …….… maal per week/jaar *  
* doorhalen hetgeen niet van toepassing is 



     
 

C. Vervoerder* 
Naam (bedrijf, instelling) ……………………………………………………………………………… 
Contactpersoon  ……………………………………………………………………………… 
Adres    ……………………………………………………………………………… 
Postcode/Plaats   ……………………………………………………………………………… 
Telefoon   ……………………………………………………………………………… 
e-mailadres   ……………………………………………………………………………… 
VIHB-nummer    ……………………………………………………………………………… 
* In geval van meerdere vervoerders dient u deze op een bijlage te vermelden.  

NB: Het waterschap accepteert alleen aanleveringen van vervoerders die zijn vermeld op 

de landelijke VIHB-lijst. Zonder registratie wordt de aanlevering niet geaccepteerd. 
 

 

D. Overige informatie 
Bij deze aanvraag zijn de volgende bescheiden bijgevoegd: 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
E. Ondertekening 
 
De ondergetekende, gemachtigd als daartoe bevoegd persoon, verklaart dit 
formulier en de eventueel daarbij behorende bescheiden juist en naar waarheid 
te hebben ingevuld. 
 
Plaats    ……………………………………………………………………………… 
Datum    ……………………………………………………………………………… 
Naam    ……………………………………………………………………………… 
 
Handtekening 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


