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ZEKER VAN WATER

WATER-LINK
zeker van water
De wereld kan niet zonder water. Zowel de mens, als zijn
bedrijf en zijn leefomgeving moeten te allen tijde beschikken
over water van de juiste kwaliteit, op het juiste moment en in
de juiste hoeveelheid. Dit water moet geleverd worden binnen
de veiligheid van weldoordachte infrastructuren voor aan- en
afvoer.
Water-link biedt die zekerheid door de productie, distributie
en reclycling van water. Water-link ontwikkelt kennis, deelt ze
en werkt aan intelligente oplossingen om iedereen en alles,
altijd, veilig van water te voorzien. Zo wil water-link iedereen
inspireren om de kracht van water écht te benutten.

Uw gemeente/stad heeft water-link aangesteld als uw rioolbeheerder.
Als gemeentelijke rioolbeheerder is het de taak om de riolering
in uw gemeente/stad verder uit te bouwen, te onderhouden en
te vernieuwen.
Water-link heeft hiervoor een partnership aangegaan met
Aquafin.

DRINKWATERAANSLUITING
Wat doet water-link voor u?
Water-link plaatst de wateraansluiting tot in de meterruimte
gelegen aan de straatkant van uw gebouw of tot in de meterput. Bij meerdere wooneenheden is plaatsing van individuele
watermeters tegenwoordig standaard. Daardoor kunnen we
afzonderlijke facturen aanbieden.

Wat doet u zelf?
U voorziet een gladde mantelbuis van de rooilijn tot in de
meterruimte en reserveert voldoende plaats voor de wateraftakking in deze ruimte.
U zorgt voor de conformiteit van uw binneninstallatie aan de
voorschriften. Het keuringsattest, afgeleverd na keuring door
water-link of door een andere gecertificeerde keurder, is een
absolute voorwaarde om het zegel te laten verwijderen en de
hoofdkraan te openen.

U wil een drinkwateraansluiting aanvragen?
U dient uw aanvraag online in te vullen via onze website
www.water-link.be. Op basis van uw aanvraag maakt water-link een offerte voor de aansluiting.
Hier vindt u ook meer informatie zoals instructies, voorwaarden en concrete voorbeelden.
Voor een kleine aansluiting krijgt u onmiddellijk een offerte
en kan u vervolgens de bestelling plaatsen.
Voor een grote aansluiting krijgt u een offerte via e-mail die u
ons ondertekend dient terug te sturen.
Indien er nog onduidelijkheden zijn, zal één van onze inspecteurs u contacteren.

Doe uw aanvraag tijdig
Hou er rekening mee dat wij uw aansluiting moeten inplannen en de nodige vergunningen moeten aanvragen.
Kleine aansluitingen moeten daarom minstens 1 maand en
grote aansluitingen minstens 3 maanden voor de gewenste
uitvoeringsdatum aangevraagd worden.

RIOOLAANSLUITING
Wat doet water-link voor u?

Belangrijke opmerking inzake specifieke
aansluitingsvoorwaarden

Water-link is verantwoordelijk voor het gedeelte van de rioolaansluiting dat in het openbaar domein ligt. Dit is het gedeelte van
de hoofdriool tot aan de rooilijn.

Daarnaast kunnen bijkomende stedelijke of gemeentelijke bepalingen van toepassing zijn (b.v. bouwcode, bouwverordening,
watertoets, ...) of opgenomen zijn in de bouw- of in de milieuvergunning. Wij raden aan om u bij het begin van de werken
grondig te informeren over deze aansluitingsvoorwaarden (o.m.
toegestane diepte en tussenafstand leidingen, noodzaak septische put, ...).

Water-link zorgt dus voor de aansluiting op de riolering (zowel
afvalwater als regenwater) en voor het latere onderhoud en herstelling.
Bij nieuwbouw of vernieuwbouw is een gescheiden afvoer verplicht, tenzij er geen regenwaterafvoer in het gebouw is.

Wat doet u zelf?

U wil een rioolaansluiting aanvragen?

U staat zelf in voor de aanleg van de gescheiden riolering (regenwater en vuil water apart) tot aan de rooilijn. De netto afstand
tussen de twee afvoerbuizen bedraagt minimum 20 cm en maximum 50 cm. De diepte is maximum 80 cm, tenzij anders meegedeeld door de technische werkvoorbereider van water-link.

U dient uw aanvraag online in te vullen via onze website www.
water-link.be. Op basis van uw aanvraag maakt rio-link een offerte voor de aansluiting. Indien er nog onduidelijkheden zijn, zal
één van onze inspecteurs u contacteren.
Wij plannen uw aansluiting in van zodra u voldoet aan de opgelegde aansluitingsvoorwaarden en wij in het bezit zijn van:

Bij woningen met een oprit, voortuin of zijtuin plaatst u op elke
afvoerbuis een inspectieput op privédomein en dit ter hoogte
van de rooilijn. De inspectieputten zijn voorzien van een aansluitmof met diameter 160 mm.

•
•

de door u goedgekeurde offerte
een positief keuringsattest van uw privé-riolering.

Doe uw aanvraag tijdig

Bij woningen zonder oprit, voortuin of zijtuin maar met een kelder, wordt een toezichtsmogelijkheid in de kelder voorzien.

Hou er rekening mee dat wij uw aansluiting moeten inplannen
en de nodige vergunningen moeten aanvragen.

U laat uw private binneninstallatie keuren.

Een kleine aansluiting moet daarom minstens 1 maand en een
grote aansluiting minstens 3 maanden voor de gewenste uitvoeringsdatum aangevraagd worden.

Sinds 1 juli 2011 is een keuring van uw privérioleringsstelsel verplicht vooraleer een aansluiting op de riolering gemaakt wordt.
Bij deze keuring wordt de correcte scheiding van het afvalwater
en regenwater gecontroleerd.
Meer info over deze verplichte keuring vindt u in onze folder
‘Keuring - een correcte waterafvoer bij u thuis’.

ENKELE DEFINITIES OP EEN RIJTJE
Hoofdriool

Inspectieput

De leiding van het openbare net waarop de huis(riool)
aansluiting is verbonden.

Constructieonderdeel (het ‘putje’) om inspecties en onderhoud van de aansluiting toe te laten.

Huisaansluiting (riool)

Mantelbuis

De afvoerleidingen voor het huishoudelijk afval- en regenwater van een gebouw dat op de riolering is aangesloten.

Een mantelbuis is een buis bestemd voor de doorvoer van
water- en gasleidingen (vb. door de keldermuur). Meestal
wordt voor een mantelbuis een PVC-leiding gebruikt.

Rooilijn
De scheidingslijn tussen privé en openbaar domein.

GESCHEIDEN HOOFDRIOOL

Hebt u nog vragen?
Neem dan een kijkje op onze website of contacteer ons via www.water-link.be/contact
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