
Aanvraag voor het  mogen uitvoeren van herstelwerkzaamheden 
aan huisaansluitleidingen van de gemeente Laarbeek. 
 
 
Naam bewoner: _____________________________________________________ 

Adres: _____________________________________________________ 

Woonplaats: _____________________________________________________ 

Naam ontstoppingsbedrijf: _____________________________________________________ 

Naam monteur: _____________________________________________________ 

Datum: _____________________________________________________ 

Starttijd: _____________________________________________________ 

Eindtijd: _____________________________________________________ 

 
1. Indien gewenst kan van tevoren de ligging van het ontstoppingsstuk1 opgevraagd worden bij 

de gemeente Laarbeek (0492 469 700). Daar is in ongeveer de helft van de gevallen de lig-
ging van het ontstoppingsstuk bekend. De op deze tekening weergegeven maten zijn geba-
seerd op de bij aanleg verstrekte gegevens. Aan afwijkingen kunnen geen rechten worden 
ontleend. 

2. Controleer eerst het hoofdriool of de drukrioolput voor u begint te graven. Staat dit vol, 
neem dan contact op met de gemeente Laarbeek. 

3. Zoek vervolgens het ontstoppingsstuk/put: 
a. Is dit leeg dan moet de verstopping op eigen terrein gezocht worden en zijn de kosten 

van het ontstoppen niet voor rekening van de gemeente Laarbeek.  
b. Staat het ontstoppingsstuk vol dan ligt de verstopping in het gemeentelijke deel van de 

huisaansluitleiding. Indien er alleen maar sprake is van een verstopping ligt de verant-
woordelijkheid daarvoor bij de gebruiker van de woning. Ook in dit geval zijn de kosten 
van het ontstoppen niet voor rekening van de gemeente Laarbeek. 

c. Indien uw poging tot ontstoppen is mislukt en u aanwijzingen heeft dat de verstopping 
wordt veroorzaakt door een technisch mankement of wortelingroei in het gemeentelijk 
deel van de aansluitleiding, staakt de actie van het ontstoppingsbedrijf. Maak een foto 
van het openliggende ontstoppingsstuk en neem op maandag t/m donderdag tussen 
8.00 en 16.30 uur contact op met Rico Gruijters (06 4639 0270). Of bel de calamitei-
tendienst (06 2500 8295, alleen in spoedgevallen). 

d. U mag uw werkzaamheden pas voortzetten nadat het ingevulde formulier is onderte-
kend door een medewerker van de gemeente Laarbeek. Zonder deze toestemming mag 
het bedrag dat u bij de gemeente Laarbeek in rekening brengt niet hoger zijn dan 
€ 100,-. 

  

                                            
1 Het vastleggen van de ligging van het ontstoppingsstuk is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de  

huiseigenaar en de gemeente Laarbeek. 
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4. Bevindingen: 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 Is een foto gemaakt van het ontstoppingspunt?  Ja / nee   (meesturen of mailen2) 
 Is een camera-inspectie gedaan?   Ja / nee 
 Staan er bomen op de leiding?    Ja / nee 
 Zijn er sporen van (frituur)vet aanwezig?  Ja / nee  
 
5. Revisie: (maten aangeven in centimeters ten opzichte van gevel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akkoord namens gemeente Laarbeek: 
 
__________________________________________ 
 

                                            
2 Foto’s kunnen ook gemaild worden naar jan.peters@laarbeek.nl 
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6. Voorwaarden voor vergoeding ontstoppingskosten door de gemeente Laarbeek: 
 Als de verstopping op gemeentelijke grond zit, en niet aan het gebruik van de bewoners 

te wijten is, kunnen de kosten van het ontstopbedrijf ingediend worden bij de gemeente. 
 In eerste instantie mogen de kosten die het ontstoppingsbedrijf bij de gemeente Laar-

beek in rekening brengt niet hoger zijn dan € 100,-. 
 Declaraties worden alleen gehonoreerd, indien het formulier volledig is ingevuld, indien 

een foto van het ontstoppingsstuk is toegevoegd of doorgemaild (punt 4) en indien de 
ligging van het ontstoppingsstuk is vastgelegd (punt 5). 

 Pas na verleende toestemming (punt 3d) mogen vervolgwerkzaamheden worden uitge-
voerd. Dit ter beoordeling van Rico Gruijters of de medewerker van de calamiteiten-
dienst. 


