Wat je nodig hebt voor de keuring van de afvoeren van je woning (PWA)
Voor de keuring van de PWA heb je een rioleringsplan of –schets nodig en een ingevulde inventaris van de
privéwaterafvoer
Het rioleringsplan of de schets moet de werkelijke situatie weergeven (as built). Je kan dit vb doen door aan het
oorspronkelijke rioleringsplan van je architect de nodige wijzigingen aan te brengen. Op dit plan staan alle
afvoerleidingen met hun vertrek- en eindpunt. Op de website van Aquaflanders vind je in de handleiding een
voorbeeld hiervan.
Een invullijst voor de inventaris is op eenvoudige wijze te downloaden via de website van Aquaflanders.
Eer de keuring kan aanvatten, is er een ondertekende werkopdracht klant – keurder nodig. Hiervoor kan je bij mij
terecht.
Verder is de omgevingsvergunning nodig (zeker bij nieuwbouw en herbouw) en indien van toepassing.
Tevens zullen de bewijsstukken van de gebruikte onderdelen ter beschikking moeten zijn. Dit zijn onder andere
facturen, foto’s, … van de regenwaterput, infiltratievoorziening, septische put, IBA, …
Op het moment van de keuring moeten de aansluitputjes ter hoogte van de rooilijn en de andere controleputjes
nodig voor de keuring zoals de regenwaterput en zijn eventuele filterput vrijgemaakt zijn. Ze mogen dus niet bedekt
zijn met aarde of gras, verharding. Indien dit wel het geval zou zijn, neem je best eerst contact op met mij om te
weten welke controleputjes, naast de aansluitputjes, noodzakelijk zijn voor de keuring.
Tijdens de keuring wordt er nagegaan of de scheiding tussen de afvoeren van het hemelwater (RWA) en het
afvalwater (DWA) conform is. Zo mogen de afvoeren van plaatsen die niet volledig overdekt en afgesloten zijn, niet
aansluiten op de DWA vb. terrassen, overloop van vijvers en buitenzwembaden, onder afdakjes, balkons, …..

Zoals altijd kan je bij mij steeds terecht voor info en zal ik je hierbij helpen.

Aansluitputjes RWA en DWA door de rioolbeheerder geplaatst (voorbeeld)

