Tarievenoverzicht drinkwater 2016

Vereniging van waterbedrijven in Nederland

Tarievenoverzicht drinkwater
2016

Tarieven2016-DEFINITIEF.qxp_Opmaak 1 18-02-16 16:12 Pagina 1

Tarievenoverzicht drinkwater
per 1 januari 2016

Tarieven2016-DEFINITIEF.qxp_Opmaak 1 18-02-16 16:12 Pagina 2

TARIEVENOVERZICHT DRINKWATER 2016

Woord vooraf
Voor u ligt de nieuwe uitgave van het Tarievenoverzicht drinkwater 2016. In samenwerking met de
drinkwaterbedrijven is een compleet overzicht samengesteld met daarin opgenomen de per 1 januari 2016
geldende tarieven voor aansluiting en levering van drinkwater in Nederland.
Vewin dankt de drinkwaterbedrijven voor hun medewerking bij het verzamelen van de gegevens.
Den Haag, januari 2016

Vewin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in dit overzicht.
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Voorzieningsgebieden
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TOTAALOVERZICHT 2016

Totaaloverzicht huishoudelijk en bemeterd 2016 1)
Voorzieningsgebied
Waterbedrijf Groningen
• Algemeen (gemeenten zonder precario)
• Delfzijl
• Oldambt
Waterleidingmaatschappij Drenthe
Vitens
• Algemeen (gemeenten zonder precario)
• Dronten
• Lelystad
• Zeewolde
PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
Waternet
Dunea
• Algemeen (gemeenten zonder precario)
• Alphen aan den Rijn (kern Benthuizen)
• Den Haag
• Hillegom
• Katwijk
• Lansingerland
• Leiden
• Leidschendam-Voorburg
• Lisse
• Noordwijk
• Noordwijkerhout
• Oegstgeest
• Pijnacker-Nootdorp
• Rotterdam (Nesselande)
• Rijswijk
• Teylingen
• Voorschoten
• Wassenaar
• Zoetermeer
• Zuidplas (Zevenhuizen-Moerkapelle)
Oasen
• Algemeen (gemeenten zonder precario)
• Alphen aan den Rijn
• Kaag en Braassem
• Leiderdorp
• Zoeterwoude
• Nieuwkoop
• Alblasserdam
Vervolg op pag. 6

Vastrecht 2)
€ / jr

Extra bedrag Variabel tarief
precario € / jr
€ / m3

Totaal 3)
€ / m3

0,648

1,14
1,40
1,38
1,19

45,96
24,80
23,16
60,00

0,55

45,00

0,63
15,18
14,05
24,58

58,80
42,15

1,208
1,24

61,18

1,04

1,69
2,22
1,89
2,24
1,99
1,79
2,03
1,75
2,25
2,31
2,38
2,13
1,85
1,75
1,80
2,25
1,96
2,13
1,75
1,99

0,722

1,48
1,72
2,15
1,63
2,07
1,61
1,65

49,60
18,50
51,80
28,40
9,40
32,30
5,70
53,20
58,00
65,10
41,40
15,20
5,40
10,80
52,70
25,30
41,50
5,50
27,90
71,00

1,11
1,27
1,26
1,37
1,83
1,69

23,34
63,74
14,77
56,40
12,38
16,68

1)

Exclusief btw (6%) en Belasting op Leidingwater (€ 0,335 per m3) over de eerste 300 m3.
Inclusief eventuele meterhuur en toeslag openbare brandblusvoorziening.
3) De totaalprijs per m3 voor een gemiddeld gezin met een watergebruik van 94,2 m3 per jaar.
2)
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Voorzieningsgebied
Oasen (vervolg)
• Hendrik Ido Ambacht
• Zuidplas
• Waddinxveen
• Leerdam
• Gouda
• Zederik
• Bodegraven-Reeuwijk
• Sliedrecht
• Papendrecht
• Zwijndrecht
• Molenwaard
• Gorinchem
• Hardinxveld-Giessendam
Evides Waterbedrijf
• Zeeland en Zuid-Holland
• Algemeen (gemeenten zonder precario)
• Rotterdam
• Vlaardingen
• Maassluis
• Schiedam
• Den Haag (Wateringse Veld)
• Dordrecht
• Hulst
• Noord Brabant
Brabant Water
WML

Vastrecht 2)
€ / jr

Extra bedrag Variabel tarief
precario € / jr
€ / m3
11,83
20,33
11,52
10,81
15,68
22,55
17,29
15,96
16,53
16,38
43,53
5,21
2,45

59,00

1,60
1,69
1,60
1,59
1,64
1,72
1,66
1,65
1,65
1,65
1,94
1,53
1,50

0,90
7,93
10,50
15,09
10,27
3,53
27,08
17,28

59,00
70,44
86,68

Totaal 3)
€ / m3

0,66
0,4615
0,6862

1,53
1,61
1,64
1,69
1,64
1,56
1,81
1,71
1,29
1,21
1,61

Gemiddelde drinkwaterprijs
Per deelgebied is de gemiddelde drinkwaterprijs berekend voor huishoudelijk gebruik in bemeterde woningen.
De uitkomsten hiervan zijn weergegeven in de laatste kolom van het ‘Totaaloverzicht’. Voor de berekening zijn
de volgende gegevens gebruikt:
– het gemiddelde gebruik per persoon per jaar in Nederland van 43,4 m3 volgens de TNS NIPO/Vewin
rapportage Watergebruik Thuis 2013;
– het gemiddeld aantal personen per huishouden in Nederland van 2,17 personen volgens het CBS rapport
Demografische kerncijfers per gemeente 2015;
– het vastrecht in het deelgebied in 2016 (exclusief btw);
– het extra bedrag voor precario in het deelgebied in 2016 (exclusief btw);
– het variabele tarief per m3 in het deelgebied in 2016 (excl. btw en Belasting op Leidingwater).
De formule voor de berekening is als volgt: Vastrecht + extra bedrag precario + (2,17 x 43,4 x variabel tarief)
2,17 x 43,4

Betalingskorting
Eén bedrijf, te weten Dunea, heeft aangegeven dat de klant in 2016 betalingskorting wordt gegeven en wat de
gemiddeld genoten betalingskorting bedraagt. De klant ontvangt elk kwartaal een nota. Indien men meewerkt
aan automatische incasso krijgt men voor elke automatisch geïnde nota € 1,00 korting. Uit ervaring weet het
bedrijf dat 70% van de klanten hiervan gebruik maakt. De gemiddeld genoten betalingskorting bedraagt:
(70% x 4 x € 1,00) / (2,17 x 43,4) = € 0,03 €/m3.
6
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GEMIDDELDE DRINKWATERPRIJS

Hieronder zijn de gemiddelde drinkwaterprijzen van de bedrijven in grafiekvorm weergegeven. In de grafiek
is ook de gemiddeld terug te ontvangen betalingskorting weergegeven. Ter wille van de overzichtelijkheid zijn
in de grafiek de deelgebieden waarin per woning een vast bedrag voor precario wordt doorberekend, buiten
beschouwing gelaten.

Drinkwaterprijs voor gemiddeld huishouden 2016 1)
PWN Waterleidingbedrijf
Noord-Holland

1,83

1,69

Waternet

1,66

Dunea

0,03

1,61

WML

1,53

Evides Waterbedrijf

1,48

Oasen

1,21

Brabant Water
Waterleidingmaatschappij
Drenthe

1,19

1,14

Waterbedrijf Groningen

1,11

Vitens
0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

Bedragen in € per m3
Prijs na aftrek van eventuele betalingskorting
Gemiddelde betalingskorting

1)

Bemeterde woning van gemiddeld gezin van 2,17 personen en gebruik van 43,4 m3 per persoon per jaar;
inclusief vastrecht, meterhuur en provinciale grondwaterheffing; exclusief Belasting op Leidingwater
(eerste 300 m3 à € 0,335/m3) en 6% btw.
7

Tarieven2016-DEFINITIEF.qxp_Opmaak 1 18-02-16 16:12 Pagina 8

TARIEVENOVERZICHT DRINKWATER 2016

Waterbedrijf Groningen
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WATERBEDRIJF GRONINGEN

I.

Tarief voor aansluiting

Voor een aansluiting is de aanvrager een minimum bedrag verschuldigd van € 558,00 per aansluiting, uitgaande van een aansluitleiding in standaarduitvoering voor zover niet wordt overschreden een uitwendige
diameter van 50 millimeter en een lengte van 25 meter, gemeten vanuit de as van de weg, waarin of waarlangs
de hoofdleiding ligt. Voor extra lengte wordt het bedrag verhoogd met € 21,70 per meter. Extra kosten ontstaan
door grotere diameter of bijzondere voorzieningen, welke niet zijn begrepen in de standaarduitvoering en het op
verzoek doen van een aanbieding, komen voor rekening van de aanvrager. Genoemde bedragen zijn excl. btw.

II. Tarief voor waterlevering
Voor de tarieven geldt: inclusief provinciale grondwaterheffing, exclusief 6% btw en exclusief Belasting op
Leidingwater (BoL).
a. Voor huishoudelijk verbruik (onbemeterd): abonnementstarief
Grondslag:
Bedrag in €/ jaar
Minimumtarief per perceel of verbruiksadres
91,32
Ingeval er sprake is van meer dan één (1) vertrek
wordt het bedrag per vertrek verhoogd met
16,20
(maximaal aantal vertrekken bedraagt negen)
N.B. Een vertrek is een ruimte die, met inbegrip van kasten of andere betimmeringen, een vloeroppervlakte
heeft van tenminste 4 m², gemeten naar een stahoogte van tenminste 1,50 meter. Niet als vertrek worden
gerekend keukens, al dan niet van andere ruimten gescheiden, alsmede schuren en ruimten welke als bergplaats zijn ingericht. Wel als vertrek worden gerekend garages, behalve in die gevallen waarin een directe
relatie van de garage met een bepaald perceel niet aanwezig moet worden geacht. Voor niet-woningen geldt
een door het bedrijf vast te stellen en zo nodig te wijzigen bedrag per perceel.
b. Voor kleinverbruik met watermeter
Onder kleinverbruik wordt verstaan elke levering waarbij de volumestroom niet groter is dan 2 m3 per uur.
Vastrechtbedrag in €/jaar
45,96

Bedrag in €/m3
0,648

c. Voor capaciteitsverbruik
Grondslag afnamecapaciteit
in m3/uur
3 t/m 6
7 t/m 14
15 t/m 25
25 t/m 49
50 t/m 99
100 t/m 200
> 200

Vastrecht per jaar
in € per m3/uur
96,50
165,00
285,00
399,50
436,25
514,00
560,00

Metertarief
in €/m3
0,648
0,648
0,648
0,648
0,648
0,648
0,648
9
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III. Garantietarief met meervoudig metertarief
Overeenkomst A
Het vastrechtbedrag per jaar bedraagt bij een volumestroom van:
25 t/m 49 m³ per uur
€ 7.829,50 veelvoud van 5 m³ per uur
50 t/m 99 m³ per uur
€ 8.013,25 veelvoud van 5 m³ per uur
In het vastrechtbedrag is per 5 m³ per uur per jaar 9.000 m³ drinkwater opgenomen.

Overeenkomst B
Het vastrechtbedrag per jaar bedraagt bij een volumestroom van:
100 t/m 200 m³ per uur
€ 8.402,00 veelvoud van 5 m³ per uur
Groter dan 200 m³ per uur
€ 8.632,00 veelvoud van 5 m³ per uur
In het vastrechtbedrag is per 5 m³ per uur per jaar 9.000 m³ drinkwater opgenomen.
Ingeval het werkelijk verbruik uitstijgt boven de gecontracteerde hoeveelheid m³, is de prijs voor meerverbruik
€ 0,648 per m³.
N.B. 1 Het bovenstaande garantierecht kan worden aangegaan voor één der vermelde, door de aangeslotene
vooraf aan te geven bedragen per half jaar. De aangeslotene kan deze bedragen ten hoogste éénmaal
per jaar laten wijzigen, deze wijzigingen hebben geen terugwerkende kracht.
N.B. 2 Vanaf 1 januari 2013 worden geen nieuwe contracten met een garantierechttarief meer aangeboden.
Voor aansluiting met een capaciteit van 50 m³ per uur en groter geldt dat verbruiker een piekheffing is verschuldigd indien in enig jaar het verbruik per uur meer bedraagt dan tweemaal het gemiddeld verbruik per uur
welk in dat jaar is gemeten. De piekheffing wordt als volgt berekend: (het aantal m³ per uur boven tweemaal
het gemeten gemiddeld verbruik per uur) x het piektarief. Het piektarief bedraagt € 750,00 *) per m³ per uur.

IV. Tarief voor blandblussing
t/m 105 mm
Waterrechten in €/jaar
816,00
t/m 150 mm
1.135,00
Voor aansluitingen met een grotere diameter gelden, afhankelijk van de diameter, de prijzen als gesteld in
hoofdstuk III, ‘Garantierecht tarief’.
Aansluiting van onbemeterde brandleidingen

Brandkranen rechtstreeks op het leidingnet 33,35 €/jaar.
N.B. 1 Voor brandkranen of andere toestellen voor brandblussing, aangebracht op de gewone drinkwaterinstallatie, is geen extra vergoeding verschuldigd, indien voor brandblussing kan worden volstaan met
de beschikbare volumestroom.
N.B. 2 Het voor brandblussing te betrekken water wordt niet in rekening gebracht. De gemeente moet zorgen
voor het vorst- en sneeuwvrij houden van de deksels van de brandkraanstraatpotten.
10
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N.B. 3 Een additionele volumestroom voor brandblussing wordt beschikbaar gesteld op een door het waterbedrijf te bepalen wijze. Omtrent de werkelijke omvang van deze volumestroom wordt geen garantie
gegeven. Alle kosten, nodig voor het verschaffen en behouden van de additionele volumestroom
komen voor rekening van de aanvrager, respectievelijk de verbruiker.
N.B. 4 Voor de door het waterbedrijf aangebrachte verzegeling op gesloten afsluiters, die een additionele
volumestroom voor brandblussing kunnen verschaffen, is de verbruiker een vergoeding verschuldigd.
Behoudens bij brand of direct brandgevaar en ingeval van beproeving van brandblusvoorzieningen
mag alleen ontzegeling plaatsvinden.
Beproevingen dienen minimaal drie (3) werkdagen voorafgaand aan de uitvoering schriftelijk te
worden gemeld bij het waterbedrijf.
Verbreking of beschadiging van de verzegeling moet binnen 48 uur ter kennis van het waterbedrijf
worden gebracht.
N.B. 5 Voor het aanbrengen en het herstel van de verzegeling, anders dan na brand of direct brandgevaar,
is € 93,60 verschuldigd voor het eerste zegel en voor elk volgend, gelijktijdig in en/of bij het zelfde
perceel aangebracht zegel € 30,90, onverminderd de overige rechten van het waterbedrijf.
N.B. 6 Ingeval er sprake is van een verbroken of beschadigde zegel anders dan na brand, direct brandgevaar
of schriftelijk gemelde beproeving van de installatie wordt, naast de onder N.B. 5 genoemde herstelkosten, een boete opgelegd afhankelijk van de omvang (inwendige diameter in mm) van de aansluiting,
van € 20,00 per mm. Tevens wordt op basis van een schatting, door het waterbedrijf, de onttrokken
hoeveelheid drinkwater in rekening gebracht.
N.B. 7 Brandkranen in de openbare weg, ten behoeve van de regionale brandweer, worden door het waterbedrijf gratis geleverd en aangebracht, wanneer ze tegelijk met de aanleg van de hoofdleiding worden
ingebouwd. De extra kosten, die door het later aanbrengen ontstaan, zijn voor rekening van de betrokken gemeente.

V. Administratiekosten
Inschrijven nieuwe verbruiker/verhuizing niet via internet
Inschrijven nieuwe verbruiker/verhuizing via internet
Incassokosten dringend betalingsverzoek (tot € 500,00)
Incassokosten laatste betalingsverzoek (tot € 500,00)
Incassokosten vordering > = € 500,00
Onderbreken en herstel levering op verzoek huidige eigenaar/verbruiker
Onderbreken en herstel levering op verzoek nieuwe eigenaar/verbruiker
Geen meterstand voor 3e jaar achtereenvolgend/boete
Toezenden papieren nota incl. acceptgiro per post
Toezenden acceptgiro naar aanleiding betalingsregeling per post
Kopie factuur toezenden

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

19,00
8,00
20,50
19,50
. . . , . . (afhankelijk omvang vordering)
147,00
90,00
112,50
1,50 *)
1,50 *)
5,00

N.B.
*) Administratiekosten zoals vermeld incl. btw, behalve de kosten voor toezenden nota/acceptgiro excl. btw.
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Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD)
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WATERLEIDINGMAATSCHAPPIJ DRENTHE

Artikel 1

Aard van de tarieven
1. De volgende bepalingen vormen de tarieven zoals bedoeld in artikel 14 van de Algemene Voorwaarden
Drinkwater WMD 2012.
2. Indien één of meer van deze bepalingen strijdig mochten blijken met de in lid 1 genoemde Algemene
Voorwaarden Drinkwater WMD 2012 zijn de laatste beslissend.

Artikel 2

Begripsomschrijving
In deze tarievenregeling wordt verstaan onder:
Bedrijf
NV Waterleidingmaatschappij Drenthe, gevestigd te Assen;
Aanvrager
Degene die een aanvraag voor de totstandbrenging, of uitbreiding of wijziging van
een aansluiting bij het bedrijf heeft ingediend;
Verbruiker
Degene die drinkwater van het bedrijf betrekt en/of de beschikking heeft over een
aansluiting;
Perceel
Elk roerende of onroerende zaak, gedeelte of samenstel daarvan, ten behoeve waarvan een aansluiting tot stand is gekomen of zal komen dan wel levering van drinkwater geschiedt of zal geschieden, een en ander ter beoordeling van het bedrijf;
Leidingwaterinstallatie Installatie bestaande uit leidingen fittingen, waterbehandelingstoestellen en andersoortige toestellen waarmee leidingwater wordt afgenomen dan wel ter beschikking
wordt gesteld;
Drinkwaterinstallatie Leidingwaterinstallatie voor de afname van drinkwater;
Hoofdleiding
De leiding van het bedrijf waarop aansluitingen tot stand kunnen worden gebracht;
Aansluiting
De leiding van het bedrijf die de drinkwaterinstallatie met de hoofdleiding verbindt,
met inbegrip van de meetinrichting en alle andere door of vanwege het bedrijf in of
aan die leiding aangebrachte apparatuur, zoals hoofdkranen, keerkleppen,
begrenzers;
Meetinrichting
De apparatuur van het bedrijf bestemd voor het vaststellen van de omvang van de
levering, van de voor de afrekening door het bedrijf nodig geachte gegevens en voor
de controle van het verbruik;
Levering
De levering respectievelijk de terbeschikkingstelling van drinkwater.

Artikel 3

Kosten aansluiting
1. De kosten voor de totstandbrenging of wijziging van een aansluiting komen geheel voor rekening van de
aanvrager. Een opgave van de kosten wordt op aanvraag verstrekt.
2. Voor de aansluiting van woningen is de aanvrager een bedrag van € 603,00 verschuldigd, uitgaande van
een aansluiting met een diameter van 25 mm of kleiner en een lengte van maximaal 25 meter. De lengte
van de aansluiting wordt gemeten vanaf de as van de weg waarlangs de hoofdleiding is gelegen. Extra
kosten ontstaan door meerdere lengte, verzwaarde uitvoering of bijzondere voorzieningen, worden tegen
door het bedrijf vastgestelde prijzen in rekening gebracht.
3. Het bedrijf is bevoegd om, voordat tot aanleg, uitbreiding of wijziging wordt overgegaan, van de aanvrager
en of verbruiker een bankgarantie, automatische incasso machtiging of vooruitbetaling te vragen.

13
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Artikel 4

Levering voor kleinverbruik
1. Algemeen
1.1 Onder kleinverbruik wordt verstaan elke levering waarbij de maximale momentane afname,
uitgedrukt in m3 per uur, kleiner is dan 4 m3.
1.2 Het bedrijf beslist of de levering al dan niet over een watermeter plaats zal vinden.
2. Met watermeter
2.1 Het drinkwater wordt, tenzij 2.2 van dit artikel van toepassing is, tegen een vastrechtbedrag van
€ 60,00 per jaar inclusief meterhuur en een prijs van € 0,55 per m3 geleverd.
2.2 Waar de waterlevering geschiedt via één centrale watermeter vindt de levering plaats tegen een
prijs van € 1,03 per m3.
2.3 Bij een tariefwijziging wordt de afgenomen hoeveelheid water tot aan de datum waarop de
tariefwijziging ingaat naar evenredigheid bepaald uit de laatste meteraflezing voor en de eerste
meteraflezing na de datum van ingang van de tariefwijziging.
3. Zonder watermeter
a. Ongemeten leveringen bij flatwoningen vinden plaats tegen een bedrag van € 95,75 per jaar.
b. Ongemeten leveringen bij overige woningen (zomerhuisjes) vinden plaats tegen € 152,00 per jaar.

Artikel 5

Levering voor grootverbruik
1. Onder grootverbruik wordt verstaan elke levering waarbij de maximale momentane afname, uitgedrukt
in m3 per uur, 4 of meer bedraagt en deze capaciteit door een toestel wordt begrensd of gemeten.
2. De levering aan grootverbruikers geschiedt tegen een tarief, bestaande uit:
a. een vergoeding voor het capaciteitsbeslag
b. een vergoeding voor de afgenomen hoeveelheid
3. Indien de afnamecapaciteit van de verbruiker in overleg met de verbruiker wordt vastgesteld op een
waarde kleiner dan 15 m3 per uur wordt deze afnamecapaciteit door het bedrijf afgesteld door middel
van een begrenzer.
4. Het in lid 2 van dit artikel genoemde tarief is voor grootverbruikers met een afnamecapaciteit tot 15 m3
per uur als volgt:
Vastrecht per m3 afnamecapaciteit/uur: € 181,50
Prijs per m3: € 0,68
De afnamecapaciteit is de nominale doorlaatcapaciteit in m3 per uur van de ter afstelling geplaatste
begrenzer.
5. Indien de afnamecapaciteit van de verbruiker in overleg met deze verbruiker wordt vastgesteld op een
waarde van 15 m3 per uur of meer, wordt door het bedrijf een piekmeter geplaatst, waarmee de in het jaar
optredende maximale uurafname wordt geregistreerd. Voor deze verbruikers wordt de afnamecapaciteit
gelijk gesteld aan de gemeten maximale uurafname, met een minimum van 15 m3 per uur. Het tarief hierbij
is als volgt:
Vastrecht per m3 afnamecapaciteit/uur: € 477,00
Prijs per m3: € 0,72
6. Bij plaatsing van een piekmeter dient de aanvrager of de gebruiker desgewenst op een door het bedrijf
aan te geven plaats een telefoonlijn beschikbaar te stellen.
7. Indien de verbruiker, zoals genoemd in lid 5 van dit artikel, zulks verzoekt plaatst het bedrijf voor rekening
en risico van de verbruiker een begrenzer.

14
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Artikel 6

Levering ten behoeve van reserve aansluitingen
Indien een verbruiker, die beschikt over een eigen watervoorziening, tevens is aangesloten op het leidingnet
van het bedrijf door middel van een aansluiting welke geheel of gedeeltelijk kan dienen als reserve bij storing
in de eigen watervoorziening, kan het bedrijf – naast de uit andere hoofde verschuldigde vergoedingen –
hiervoor nadere voorwaarden stellen en een nader vast te stellen jaarlijkse vergoeding vragen. De nadere
voorwaarden hebben betrekking op volksgezondheidsaspecten.

Artikel 7

Levering aan particulieren voor brandblussing
1. Indien het, ter beoordeling van het bedrijf, niet wenselijk of mogelijk is de bluswatervoorziening via de
meetstraat te realiseren, kan het bedrijf, indien de capaciteit van het leidingnet dat toelaat en de kwaliteit
van het drinkwater niet in het geding komt, op verzoek van de aanvrager een afzonderlijke bluswateraansluiting aanleggen.
2. De kosten van aanleg van genoemde afzonderlijke bluswateraansluiting komen voor rekening van de
aanvrager.
3. Afsluiters, brandkranen en standpijpen in en aan bluswateraansluitingen worden – voor zover het bedrijf
dat nodig oordeelt – door hem in een door hem te bepalen stand verzegeld. Verbreking of beschadiging
van het zegel moet binnen 24 uur ter kennis van het bedrijf worden gebracht.
4. Afzonderlijke brandkranen mogen eenmaal per jaar worden beproefd in tegenwoordigheid van een door
het bedrijf aan te wijzen persoon.
5. Voor het aanbrengen van elk zegel, hetzij na plaatsing, hetzij na verbreking in geval van brand of na verbreking voor het spuien of beproeven van de brandleiding is € 20,00 verschuldigd. Voor het aanbrengen
van elk zegel buiten die gevallen is € 13,75 tot € 46,50 verschuldigd, welk bedrag door het bedrijf voor elk
geval wordt vastgesteld.
6. Het in rekening te brengen tarief is gerelateerd aan de doorlaat van de aftakking van de bluswateraansluiting volgens onderstaande tabel.
Doorlaat
DN 50
DN 80
DN 100
DN 150
DN 200

Capaciteit (m3/uur)
Bestaand
11 - 40
41 - 80
80 - 150
151 - 250

Vergoeding in €
651,00
1.299,00
2.600,00
4.870,00
8.124,00

Artikel 8

Levering aan gemeenten door middel van brandkranen
Per geplaatste brandkraan wordt een bedrag van € 40,30 per jaar in rekening gebracht aan de betrokken
gemeente.
Artikel 9

Levering voor overige doeleinden
Voor de levering van water voor zover in deze Tarievenregeling niet genoemd, wordt het tarief door het bedrijf
bepaald.
15

Tarieven2016-DEFINITIEF.qxp_Opmaak 1 18-02-16 16:12 Pagina 16

WATERLEIDINGMAATSCHAPPIJ DRENTHE

Artikel 10

Kosten wanbetaling
1. In geval en zodra de aanvrager of de verbruiker in gebreke is bij het tijdig betalen van aan het bedrijf verschuldigde bedragen, zoals vermeld in artikel 15 van de Algemene Voorwaarden Drinkwater WMD 2012,
worden hem/haar voor vorderingen tot en met € 500,00 de volgende extra kosten in rekening gebracht:
a. in geval van toezending dringend betalingsverzoek: € 17,50
b. in geval van toezending laatste betalingsverzoek:
€ 22,50
Bij vorderingen boven € 500,00 zijn de incassokosten afhankelijk van de omvang van de vordering.
Artikel 11

Kosten voorbereiding afsluiting watertoevoer wegens wanbetaling
Voor de kosten die voortvloeien uit de voorbereidingen die het bedrijf dient te treffen teneinde de afsluiting
van de watertoevoer wegens wanbetaling mogelijk te maken is, in geval van het persoonlijk bezorgen van de
aanzegging tot afsluiting, een bedrag verschuldigd van € 125,00.
Artikel 12

Kosten hercontrole drinkwaterinstallatie
Indien bij een eerste hercontrole blijkt, dat de bij de controle geconstateerde tekortkomingen niet zijn
verholpen, worden de kosten van de eerste en volgende hercontroles bij de eigenaar in rekening gebracht.
De kosten bedragen dan € 300,00 per hercontrole.
Artikel 13

Administratiekosten entree en verhuizing
1. Voor het inschrijven van een nieuwe klant en/of het administratief verwerken van een verhuizing
wordt € 17,70 administratiekosten in rekening gebracht.
2. Voor de verzending per post van een factuur met acceptgiro wordt € 1,53 per factuur in rekening gebracht.
3. Voor de verzending per post van een acceptgiro naar aanleiding van een overeengekomen betalingsregeling wordt € 1,53 per acceptgiro in rekening gebracht.
Artikel 14

Opgave
Als in een derde achtereenvolgend jaar geen meterstand wordt doorgegeven en het bedrijf door middel van huisbezoek en een brief de klant hierop vergeefs heeft gewezen, wordt een boete van € 110,00 in rekening gebracht.
Artikel 15

Belastingen
De bedragen vermeld in deze Tarievenregeling zijn exclusief de Belasting op Leidingwater (BoL) en de
omzetbelasting (btw) tenzij anders vermeld.
Artikel 16

Slotbepalingen
1. Deze tarievenregeling treedt in werking op 1 januari 2016. Met ingang van die datum vervallen de tot
dan geldende tarieven.
2. Deze tarievenregeling is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Meppel; is via
internet (www.wmd.nl) in te zien en te downloaden en is op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.
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Tarieven consumenten
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

Drinkwatertarief
excl. 6% btw
Drinkwater per m3
0,630
Vastrecht (standaard aansluiting met leveringscapaciteit van max. 2,5 m3 per uur) 45,00
Belasting op leidingwater over de eerste 300 m3 per jaar
0,335
Precarioheffing (Dronten, Lelystad en Zeewolde) zie www.vitens.nl/precario
Afvalstoffenheffing en rioolheffing zie website desbetreffende gemeente
Automatische incasso
gratis
Termijnfactuur per post
1,51
Digitale termijnfactuur
gratis
Aanmelding per telefoon, e-mail of brief
15,57
Aanmelding via internet
gratis

incl. 6% btw
0,668
47,70
0,355

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Incassoprocedure
Herinnering
Aanmaning
Incassokosten
Voorrijkosten
Afsluitkosten

incl. 6% btw
gratis
17,50
22,50
51,50
180,00

excl. 6% btw
17,50
22,50
51,50
180,00

3
3.1

1,60
16,50

Aansluiting voor drinkwater of aanpassen aansluiting
excl. 6% btw
Nieuwe aansluiting met watermeter met een leveringscapaciteit
van maximaal 2,5 m3 per uur (standaard leidinglengte tot en met 25 meter)
652,00
3.2 Bouwaansluiting met een leveringscapaciteit van maximaal 2,5 m3 per uur
(standaard leidinglengte tot en met 25 meter)
653,00
3.3 Meerprijs waterleiding per meter
10,00
3.4 Tijdelijke aansluiting met een leveringscapaciteit van maximaal 2,5 m3 per uur
(standaard leidinglengte tot en met 25 meter)
800,00
3.5 Verleggen of wijzigen aansluiting met een leveringscapaciteit
van maximaal 2,5 m3 per uur (standaardleidinglengte tot en met 2 meter)
601,00
3.6 Verleggen of wijzigen aansluiting met een leveringscapaciteit
van maximaal 2,5 m3 per uur (standaardleidinglengte tussen 2 en 10 meter)
831,00
3.7 Verleggen of wijzigen aansluiting met een leveringscapaciteit
van maximaal 2,5 m3 per uur (standaardleidinglengte langer dan 10 meter) Op aanvraag
3.8 Wijzigen leveringscapaciteit, verkleinen meetstraat
293,00
3.9 Vergroten watermeter en aansluiting
Op aanvraag
3.10 Montage pulsgever
250,00

incl. 6% btw

4
4.1

excl. 6% btw

incl. 6% btw

1.101,00

1.167,06

1.687,00

1.788,22

4.2
4.3
4.4

18

Plaatsen aansluiting voor appartementengebouw
Nieuwe hoofdaansluiting appartementengebouw met een leveringscapaciteit van max. 6 m3 per uur (standaard tot en met 25 meter)
Nieuwe hoofdaansluiting appartementengebouw met een leveringscapaciteit van max. 15 m3 per uur (standaard tot en met 25 meter)
Nieuwe hoofdaansluiting appartementengebouw met een leveringscapaciteit groter dan 15 m3 per uur
Watermeterplaatsing voor een appartement met een leveringscapaciteit van max. 1,5 m3 per uur

691,12
692,18
10,60
848,00
637,06
880,86

310,58
265,00

Op aanvraag
153,00

162,18
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5
5.1
5.2

Overige
Vervangen defecte/verdwenen watermeter (niet veroorzaakt door Vitens)
IJken watermeter op kosten van ongelijk

excl. btw
158,00
285,00

incl. btw
158,00
344,85

excl. 6% btw
0,630
0,600

incl. 6% btw
0,668
0,636

0,550
Op aanvraag

0,583

1.4

Drinkwaterprijs per m3
Aansluiting met een leveringscapaciteit van 4 m3 per uur
Aansluiting met een leveringscapaciteit van 6 m3 per uur
Aansluiting met een leveringscapaciteit vanaf 10 m3 per uur
en kleiner of gelijk aan 250 m³ per uur
Aansluiting met een leveringscapaciteit van groter dan 250 m3 per uur

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22

Vastrecht (capaciteitstarief) drinkwater per jaar
Aansluiting met een leveringscapaciteit van 4 m3 per uur
Aansluiting met een leveringscapaciteit van 6 m3 per uur
Aansluiting met een leveringscapaciteit van 10 m3 per uur
Aansluiting met een leveringscapaciteit van 15 m3 per uur
Aansluiting met een leveringscapaciteit van 20 m3 per uur
Aansluiting met een leveringscapaciteit van 25 m3 per uur
Aansluiting met een leveringscapaciteit van 30 m3 per uur
Aansluiting met een leveringscapaciteit van 40 m3 per uur
Aansluiting met een leveringscapaciteit van 50 m3 per uur
Aansluiting met een leveringscapaciteit van 60 m3 per uur
Aansluiting met een leveringscapaciteit van 70 m3 per uur
Aansluiting met een leveringscapaciteit van 80 m3 per uur
Aansluiting met een leveringscapaciteit van 90 m3 per uur
Aansluiting met een leveringscapaciteit van 100 m3 per uur
Aansluiting met een leveringscapaciteit van 110 m3 per uur
Aansluiting met een leveringscapaciteit van 125 m3 per uur
Aansluiting met een leveringscapaciteit van 150 m3 per uur
Aansluiting met een leveringscapaciteit van 175 m3 per uur
Aansluiting met een leveringscapaciteit van 200 m3 per uur
Aansluiting met een leveringscapaciteit van 225 m3 per uur
Aansluiting met een leveringscapaciteit van 250 m3 per uur
Aansluiting met een leveringscapaciteit groter dan 250 m3 per uur

excl. 6% btw
145,00
472,00
1.298,00
2.636,00
3.943,00
5.389,00
6.955,00
10.404,00
14.220,00
18.354,00
22.775,00
27.457,00
32.379,00
37.525,00
42.881,00
51.285,00
66.198,00
82.143,00
99.028,00
116.780,00
135.341,00
Op aanvraag

incl. 6% btw
153,70
500,32
1.375,88
2.794,16
4.179,58
5.712,34
7.372,30
11.028,24
15.073,20
19.455,24
24.141,50
29.104,42
34.321,74
39.776,50
45.453,86
54.362,10
70.169,88
87.071,58
104.969,68
123.786,80
143.461,46

3
3.1
3.2
3.3

Belasting op Leidingwater (BoL)
excl. 6% btw
Belasting op Leidingwater over de eerste 300 m3 per jaar
0,335
Precarioheffing (Dronten, Lelystad en Zeewolde) zie www.vitens.nl/precario
Afvalstoffenheffing en rioolheffing zie website desbetreffende gemeente

incl. 6% btw
0,355

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Facturering / Aanmeldkosten
Automatische incasso
Termijnfactuur per post
Digitale termijnfactuur
Aanmelding per telefoon, e-mail of brief
Aanmelding via internet

incl. 6% btw

Tarieven zakelijk
1
1.1
1.2
1.3

excl. 6% btw
gratis
1,51
gratis
15,57
gratis

1,60
16,50
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5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Incassoprocedure
Herinnering
Aanmaning
Incassokosten
Voorrijkosten
Afsluitkosten

excl. 6% btw
17,50
22,50
51,50
180,00

incl. 6% btw
gratis
17,50
22,50
51,50
180,00

6
6.1

Nieuwe aansluiting voor drinkwater
Nieuwe aansluiting met een leveringscapaciteit van max. 2,5 m3 per uur
(standaard tot en met 25 meter)
Nieuwe aansluiting met een leveringscapaciteit van max. 4 m3 per uur
(standaard tot en met 25 meter)
Nieuwe aansluiting met een leveringscapaciteit van max. 6 m3 per uur
(standaard tot en met 25 meter)
Nieuwe aansluiting met een leveringscapaciteit van max. 10 m3 per uur
(standaard tot en met 25 meter)
Nieuwe aansluiting met een leveringscapaciteit groter dan 15 m3 per uur

excl. 6% btw

incl. 6% btw

652,00

691,12

787,00

834,22

975,00

1.033,50

1.456,00
Op aanvraag

1.543,36

Plaatsen bouwaansluiting en tijdelijke aansluiting
Bouwaansluiting met een leveringscapaciteit van max. 2,5 m3 per uur
(standaard tot en met 25 meter)
Bouwaansluiting met een leveringscapaciteit van max. 4 m3 per uur
(standaard tot en met 25 meter)
Tijdeljke aansluiting met een leveringscapaciteit van max. 2,5 m3 per uur
(standaard tot en met 25 meter)
Tijdelijke aansluiting met een leveringscapaciteit van max. 4 m3 per uur
(standaard tot en met 25 meter)
Tijdelijke aansluiting met een leveringscapaciteit groter dan 4 m3 per uur

excl. 6% btw

incl. 6% btw

653,00

692,18

784,00

831,04

800,00

848,00

968,00
Op aanvraag

1.026,08

Wijzigen locatie aansluiting en vergroten leveringscapaciteit
excl. 6% btw
Verleggen of wijzigen aansluiting met een leveringscapaciteit
van maximaal 2,5 m3 per uur (standaard leidinglengte tot en met 2 meter)
601,00
Verleggen of wijzigen aansluiting met een leveringscapaciteit
van maximaal 2,5 m3 per uur (standaard leidinglengte tussen 2 en 10 meter)
831,00
Verleggen of wijzigen aansluiting met een leveringscapaciteit
van maximaal 2,5 m3 per uur (langer dan 10 meter)
Op aanvraag
Verleggen of wijzigen aansluiting met een leveringscapaciteit
van maximaal 4 m3 per uur (standaard leidinglengte tot en met 10 meter)
891,00
Verleggen of wijzigen aansluiting met een leveringscapaciteit
van maximaal 4 m3 per uur (langer dan 10 meter)
Op aanvraag
Wijzigen aansluiting met een leveringscapaciteit groter dan 4 m3 per uur Op aanvraag
Wijzigen leveringscapaciteit, verkleinen meterstraat
293,00
Vergroten capaciteit van de watermeter en aansluiting
Zie tarieven 6.1 t/m 6.5

incl. 6% btw

6.2
6.3
6.4
6.5

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
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944,46

310,58
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9
9.1
9.2
9.3

Meerprijzen
Meerprijs per meter bij een leveringscapaciteit van max. 4 m3 per uur
Meerprijs per meter bij een leveringscapaciteit groter dan 4 m3 per uur
Montage pulsgever

excl. 6% btw
10,00
19,00
250,00

incl. 6% btw
10,60
20,14
265,00

10 (Her)controle nieuwe en bestaande aansluiting
10.1 Controle nieuwe aansluiting met een leveringscapaciteit
van max. 6 m3 per uur
10.2 Controle nieuwe aansluiting met een leveringscapaciteit
groter dan 6 m3 per uur en max. 15 m3 per uur
10.3 Controle nieuwe aansluiting met een leveringscapaciteit
groter dan 15 m3 per uur
10.4 Hercontrole bestaande aansluiting

excl. 6% btw

incl. 6% btw

205,00

217,30

299,00

316,94

429,00
194,00

454,74
205,64

11 Brandblusdoeleinden
11.1 Nieuwe aansluiting voor bluswater

excl. btw
Op aanvraag

incl. btw

12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7

Capaciteitstarief bluswater per jaar
excl. 6% btw
Aansluiting met een leveringscapaciteit van 5 tot en met 15 m3 per uur
395,00
Aansluiting met een leveringscapaciteit van 16 tot en met 30 m3 per uur
1.043,00
Aansluiting met een leveringscapaciteit van 31 tot en met 60 m3 per uur
2.753,00
Aansluiting met een leveringscapaciteit van 61 tot en met 90 m3 per uur
4.857,00
Aansluiting met een leveringscapaciteit van 91 tot en met 125 m3 per uur
10.257,00
Aansluiting met een leveringscapaciteit van 126 tot en met 150 m3 per uur
13.240,00
Aansluiting met een leveringscapaciteit groter dan 151 m3 per uur
Op aanvraag

incl. 6% btw
418,70
1.105,58
2.918,18
5.148,42
10.872,42
14.034,40

13
13.1
13.2
13.3

Overige
excl. 6% btw
Vervangen defecte/verdwenen watermeter (niet veroorzaakt door Vitens)
158,00
IJken watermeter op kosten van ongelijk
285,00
Verhuur tijdelijke standpijp (max. 1 week)
419,00

incl. 6% btw
158,00
344,85
444,14

Deze tarievenregeling treedt in werking op 1 januari 2016.
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PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
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Tarief voor leidingaanleg en aansluiting
Voor een (permanente) aansluiting op de hoofdleiding betaalt de aanvrager een bijdrage in de kosten:
Permanente aansluiting
Bijdrage in de kosten excl. btw
Tarief per bemeterde aansluiting (maximale lengte voor standaardtarief 40 m)
Standaardtarief tot 5 m3/uur
852,00
Aansluiting van appartementsgebouwen:
centrale aansluiting van een complex aan het net
852,00
Tarief per bemeterde aansluiting
Doorlaatcapaciteit 5 m3/uur tot 10 m3/uur
1.730,00
Tarief per bemeterde aansluiting
Doorlaatcapaciteit 10 m3 en > 10 m3/uur
d.m.v. offerte

Overschrijdt de aansluiting een lengte van 40 meter of passeert deze het hierna genoemde eindpunt, dan
wordt de meerlengte op basis van een offerte in rekening gebracht. Het eindpunt van de aansluiting wordt
door het bedrijf bepaald en ligt als regel 1 meter binnen de dichtstbijzijnde gevel van het aan te sluiten
perceel.
Indien het aansluiten van een perceel reeds tevoren als niet-permanent dient te worden beschouwd, kan een
bijdrage worden verlangd, gebaseerd op de werkelijke kosten van aansluiten, een en ander ter beoordeling
van het bedrijf.
Indien op verzoek van de aanvrager een zwaardere aansluiting wordt gelegd dan normaal gebruikelijk is,
dan wel dat van het gangbare aansluitmateriaal moet worden afgeweken, worden de kosten van aansluiting
per geval vastgesteld.
Verzoekt de aanvrager een bestaande aansluiting of enig onderdeel daarvan te verzwaren, dan komen de
kosten van die verzwaring voor rekening van de aanvrager of de verbruiker indien de noodzaak daartoe
geen verband houdt met de omvang van de waterlevering.
In bijzondere gevallen en voor de levering van water buiten de provincie Noord-Holland kunnen nadere
voorwaarden worden gesteld.

Tarief voor waterlevering
Voor de tarieven geldt:
inclusief provinciale grondwaterheffing, exclusief 6% btw en exclusief Belasting op Leidingwater (BoL).
a. Klein- en middelgroot verbruik (capaciteit < 3,5 m3/uur)
Vastrecht in €/jaar
Variabel tarief in €/m3
Eigen watermeter
58,80
1,208
Centrale watermeter
47,70
1,208
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b. Grootverbruik
De kosten zijn afhankelijk van het verbruik en van de maximum capaciteit van de aansluiting.
De prijs per m3 geleverd water is variabel; deze daalt naarmate meer water wordt verbruikt.
Voor de aansluiting is jaarlijks een vast bedrag verschuldigd, dat samenhangt met de capaciteit
van de aansluiting.
Tarief per m3 water
Aantal verbruikte m3
0 – 5.000 m3
5.001 – 25.000 m3
> 25.000 m3

Variabel tarief in €/m3
1,208
1,151
1,051

Tarieven aansluitcapaciteit
Capaciteit van de
aansluiting in m3/uur
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
> 16 per m3

Tarief in €
241,00
437,00
836,00
1.242,00
1.645,00
2.005,00
2.335,00
2.848,00
3.796,00
4.896,00
6.131,00
7.301,00
512,00

per m3/uur extra capaciteit

Brandblussing
1. Particulieren
Brandkranen en sprinklerinstallaties worden op de bemeterde drinkwaterinstallatie aangesloten, tenzij het
doorlaatvermogen van de watermeter (+ begrenzer) niet groot genoeg is. In dat geval kunnen zij via een
onbemeten omloopleiding worden aangesloten op de aansluitleiding. Deze omloopleiding wordt verzegeld
en beveiligd door PWN. De kosten voor aanleg en onderhoud komen voor rekening van de aanvrager. Voor
het opnieuw verzegelen van de omloopleiding na brand of beproeving wordt € 74,00 in rekening gebracht.
De maximaal te leveren capaciteit is afhankelijk van de lengte van de aansluitleiding en de grootte van de
normale levering. Voldoende doorstroming in de aansluitleiding is hierin bepalend.
Het jaarlijks verschuldigde vastrecht wordt bepaald door de capaciteit van de omloopleiding, voor 2016
is deze € 21,56 per m3/uur.
2. Overheid
Brandkranen in de openbare weg en de daarvoor te plaatsen hulpstukken en te maken aftakkingen
worden voor rekening van de plaatselijke overheid door PWN geleverd en aangebracht. De brandkranen
c.a. blijven eigendom van PWN.
24
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Kosten, door PWN gemaakt in verband met de aanwezigheid van brandkranen in de openbare weg,
komen, voor zover zij naar het oordeel van PWN niet vallen onder normaal onderhoud of vernieuwing
der brandkranen, voor rekening van de desbetreffende plaatselijke overheid.
Herstelling van bestrating, verharding of bezoding moet in alle gevallen door de overheid betaald worden.
Onbemeterde wateronttrekking uit de brandkranen in de openbare weg is uitsluitend toegestaan voor
brandblussing en voor oefeningen van de brandweer.
Het service abonnement voor het ter beschikking hebben van openbare brandkranen en de levering van
brandbluswater bedraagt per kalenderjaar € 26,68.

Betaling
Het waterverbruik wordt per kwartaal vooruit gefactureerd. Facturatie per maand is alleen mogelijk als
automatisch betaald wordt. Facturen worden alleen verstuurd naar klanten die niet automatisch betalen. De
hoogte van de termijnbedragen wordt gebaseerd op het verbruik in het verleden. Is er geen eerder verbruik
bekend, bijvoorbeeld omdat men voorheen niet in het leveringsgebied van PWN woonde of met het bedrijf
gevestigd was, dan wordt een schatting van het verbruik gemaakt. Bij particuliere afnemers wordt deze
gemaakt op basis van het aantal personen waar het huishouden uit bestaat. Bij zakelijke afnemers vindt eerst
overleg plaats over de aard van het bedrijf en de bedrijfsactiviteiten.
De klant wordt ten minste eenmaal per jaar gevraagd om de meterstand door te geven. Men kan dat doen
via internet, via de telefoon of via een toegezonden meterkaart. Als men niet in staat is om zelf de meter op te
nemen komt PWN deze desgewenst opnemen. Aan de particuliere klant wordt hiervoor geen kosten in
rekening gebracht. Aan de zakelijke klant wordt hiervoor € 91,00 in rekening gebracht. Als geen meterstand
wordt doorgegeven, maakt PWN een schatting van het verbruik.
De prijs van de hoeveelheid water die werkelijk (of naar schatting) is verbruikt, wordt vergeleken met het
bedrag dat via termijnbedragen betaald is. Het verschil wordt verrekend. Het verbruiksjaar kan in iedere
gewenste maand beginnen. De zakelijke afnemer kan de verrekening van het waterverbruik dus afstemmen
op het financiële boekjaar.

25

Tarieven2016-DEFINITIEF.qxp_Opmaak 1 18-02-16 16:12 Pagina 26

TARIEVENOVERZICHT DRINKWATER 2016

Waternet
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Tariefbepalingen, onderdeel van de Algemene Voorwaarden Drinkwater 2013
Artikel 1

Algemeen - Kosten van leidingaanleg en aansluitkosten
1. Voor het maken van een aansluiting voor een woning of bedrijf worden de volgende kosten in rekening
gebracht bij een maximale leidinglengte van 10 meter:
m3/uur
Qn 1,5
Qn 2,5
Qn 3,5
Qn 10

koper
t/m 22 mm
t/m 28 mm
t/m 35 mm
t/m 54 mm

polyetheen
t/m 25 mm
t/m 32 mm
t/m 40 mm
t/m 63 mm

kosten
€ 1.142,00
€ 1.168,00
€ 1.417,00
€ 1.635,00

2. Voor het maken van een aansluiting bij een woongebouw gelden de kosten vermeld in artikel 1.1.
Voor iedere aansluitgarnituur wordt een bedrag van € 80,30 in rekening gebracht.
3. De kosten voor het maken van een aansluiting bij een woonboot bedragen de kosten van leidingaanleg,
plus € 925,00 voor de polyetheen woonbootput.
4. De aansluiting eindigt circa 1 meter over de grens van openbaar en niet-openbaar terrein.
5. De volgende voorzieningen en werkzaamheden, inclusief de materiaalkosten, worden in rekening
gebracht op basis van de te maken kosten:
a) het maken van een aansluiting met een nominale middellijn groter dan 50 mm (54 mm koper / 63 mm
polyetheen);
b) het aansluiten voor tijdelijke doeleinden;
c) het leggen van het deel van de aansluiting voorbij de 10-metergrens;
d) de kosten van benodigde vergunningen bij de werkzaamheden en voorzieningen onder 5;
e) de kosten van bijzondere verkeersmaatregelen bij de werkzaamheden en voorzieningen onder 5;
f) de kosten van het uitspuien en bemonsteren van een aansluitleiding;
g) het maken en het onderhouden van een brugpijp of zinker, met inbegrip van de bescherming tegen
vorst;
h) het leggen en het onderhouden van het verlengde deel van de aansluiting, indien de hoofdkraan met
eventueel toebehoren op een grotere afstand dan circa 1 meter over de grens tussen openbaar en
niet-openbaar terrein wordt geplaatst;
i) het treffen van bijzondere voorzieningen, zoals het aanbrengen van extra afsluiters in het distributienet
om de aansluiting sluitzeker te maken, en het maken van een tweede en volgende aansluiting;
j) het wijzigen, verzwaren of verleggen van een bestaande aansluiting of een deel daarvan.
6. Bij renovatie van een ongemeten woning wordt eenmalig, kosteloos, een watermeterbeugel en watermeter ter beschikking gesteld.
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Artikel 2

Tarieven voor drinkwaterlevering
in Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Heemstede, Muiden en Ouder-Amstel
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Huishoudelijk gebruik
Zakelijk gebruik
Gemengd gebruik
Tijdelijke doeleinden
Brandblusdoeleinden
Verhuur van aansluitstukken op brandkranen en van waterwagens

Het bedrijf bepaalt welk van de hiervoor genoemde tarieven wordt toegepast en vanaf welke datum dit tarief
wordt berekend.

A. Huishoudelijk gebruik
1. Gemeten
De levering voor gemeten huishoudelijk gebruik gebeurt per m3 naar aanwijzing van een meetinrichting
die het bedrijf heeft geplaatst. Het tarief bestaat uit een vastrecht en een gebruiksafhankelijk deel:
– vastrecht per watermeter per jaar € 42,15
– per m3 gebruikt drinkwater
€ 1,24
Overgangsregeling
De overgangsregeling wordt toegepast als het gebruik door het bedrijf wordt gemeten met een meetinrichting
en uit de eerste rekening die volgt op de plaatsing van de meetinrichting blijkt dat het verschuldigde bedrag
hoger is dan in de situatie dat geen meetinrichting zou zijn geplaatst.
De overgangsregeling wordt als volgt toegepast:
– In het eerste jaar na bemetering bestaat het te betalen bedrag voor 75% uit het dan geldende eenhedentarief en voor 25% uit het te betalen bedrag op basis van de gebruikte m3 ’s en vastrecht.
– In het tweede jaar na bemetering bestaat het te betalen bedrag voor 50% uit het dan geldende eenhedentarief en voor 50% uit het te betalen bedrag op basis van de gebruikte m3 ’s en vastrecht.
– In het derde jaar na bemetering bestaat het te betalen bedrag voor 25% uit het dan geldende eenhedentarief en voor 75% uit het te betalen bedrag op basis van de gebruikte m3 ’s en vastrecht.
– Met ingang van het 4e jaar na bemetering wordt het te betalen bedrag volledig gebaseerd op de gebruikte
m3 ’s en vastrecht.
Deze percentages en bedragen gelden voor een geheel jaar, te rekenen vanaf het tijdstip dat de meetinrichting is geplaatst. Als de begin- en/of eindstand niet is afgelezen maar geschat, vervalt de regeling.
De overgangsregeling geldt niet als:
− aan de aanvrager of gebruiker niet ten minste één jaar water werd geleverd in het betreffende perceel op
het moment van plaatsing van de meetinrichting;
− er sprake is van verhuizing.
Vanaf 1 januari 2011 worden ook in Amstelveen, Ouder-Amstel en Heemstede geen gezamenlijke of centrale
meetinrichtingen meer geplaatst in percelen die meerdere zelfstandige woningen omvatten.
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Lekreductie
Als door een lek aan een verborgen leidinggedeelte van de drinkwaterinstallatie een hoeveelheid water
verloren is gegaan die als gebruik is gemeten, kan het bedrijf de berekende hoeveelheid weggelekt water
tegen 50% van het normale tarief in rekening brengen. Voorwaarde is dat de geabonneerde de nodige zorgvuldigheid heeft betracht bij het instandhouden van de betreffende leidingen en voor tijdig en afdoende
herstel van het lek heeft zorg gedragen, dit ter beoordeling van het bedrijf.
2. Ongemeten
De levering voor ongemeten huishoudelijk gebruik gebeurt per abonnement. Het abonnementsbedrag
wordt bepaald door het totaal aantal berekeningseenheden van de woningen in het perceel en is per
vooruitbetaling verschuldigd. Vanaf 1 juli 1999 worden geen nieuwe overeenkomsten aangegaan voor
ongemeten leveringen, tenzij er geen meetinrichting geplaatst kan worden.

–
–
–
–
–

Als berekeningseenheid geldt:
een vertrek van 6 m2 of groter;
een keuken;
een kuipbad;
een tuin groter dan 65 m2;
een garage.

De prijs per berekeningseenheid is per jaar € 39,46. Het maximaal in rekening te brengen aantal eenheden is
met ingang van 1 juli 1999 negen eenheden per woning.
Het bedrijf bepaalt wat bij de toepassing van dit tarief onder de hiervoor genoemde begrippen wordt verstaan.
Een vertrek met een oppervlakte van 30 m2 of groter kan – dit ter beoordeling van het bedrijf – worden berekend
als twee vertrekken. Een keuken die onderdeel vormt van een groter vertrek wordt afzonderlijk berekend als
dit vertrek tevens een woonfunctie heeft.
Voor woongebouwen die, naar het oordeel van het bedrijf, door een centrale warmwatervoorziening met een
afzonderlijke aansluiting op voldoende wijze worden voorzien van warm water voor huishoudelijk gebruik,
wordt het abonnementsbedrag verminderd. Deze vermindering wordt per geabonneerde per centrale warmwatervoorziening vastgesteld. De korting bedraagt 40% van het abonnementsbedrag van de aangesloten
woningen, echter verminderd met € 39,46 per aangesloten woning per jaar. Indien het warme water naar het
oordeel van het bedrijf niet op voldoende wijze ter beschikking wordt gesteld, kan het percentage waarmee de
abonnementsbedragen worden verminderd, lager worden gesteld. De levering ten behoeve van de centrale
warmwatervoorziening geschiedt per m3, naar aanwijzing van de meetinrichting.
Als in een perceel voor een speciaal doel water wordt gebruikt zonder dat het karakter van de bewoning is
aangetast, kan het abonnementsbedrag worden verhoogd met één berekeningseenheid.
De eigenaar van een perceel dat een woonbestemming heeft en dat niet door de eigenaar zelf wordt bewoond,
ontvangt een korting van 2% op het abonnementsbedrag in verband met mogelijke leegstand en wanbetaling.
Als vergoeding voor administratiekosten die voortvloeien uit het innen van watergeld bij huurders ontvangt de
eigenaar jaarlijks 2,5% van het abonnementsgeld (exclusief btw) van Waternet.
Als na afloop van het kalenderjaar 2015 uit gegevens van het bevolkingsregister blijkt dat een woning het
gehele jaar door één persoon is bewoond, ontvangt deze over dat jaar een teruggave van 16,7% van het
betaalde verschuldigde abonnementsgeld voor huishoudelijk ongemeten gebruik.
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B. Zakelijk gebruik
1. De levering voor zakelijk gebruik, waaronder die ten behoeve van een centrale warmwatervoorziening
in woonpercelen, gebeurt per m3 naar aanwijzing van een meetinrichting die het bedrijf heeft geplaatst.
2. Het tarief voor gemeten zakelijk gebruik bestaat uit meteropstellingshuur (zie artikel 3) en een gebruiksafhankelijk deel. De prijs per m3 gebruikt drinkwater bedraagt € 1,24.
3. Waternet is bevoegd om voor drinkwaterlevering aan bepaalde bedrijven of neringen of voor speciale
doeleinden het abonnementstarief toe te passen, zoals vermeld in artikel 2.A.2, eventueel verhoogd met
één extra berekeningseenheid.
4. Bedrijven die drinkwater afnemen van Waternet en dit gebruiken als proces(industrie)water kunnen in
bijzondere gevallen in aanmerking komen voor afzonderlijke prijsstelling. Het is ter beoordeling van
Waternet wanneer er sprake is van een bijzonder geval. De afzonderlijke prijsstelling wordt voorgesteld
aan B&W van Amsterdam.
5. De levering aan bedrijven waar het watergebruik naar het oordeel van het bedrijf gering is of zal zijn,
kan plaatsvinden per abonnement waarvan de prijs € 78,93 per jaar bedraagt. Voorwaarde is dat de
uitwendige middellijn van de aansluiting niet groter is dan 28 mm (materiaal koper) of 32 mm (materiaal
polyetheen). Vanaf 1 juli 1999 worden deze overeenkomsten niet meer aangegaan.
6. Als door een lek aan een verborgen leidinggedeelte van de drinkwaterinstallatie een hoeveelheid water
verloren is gegaan die als gebruik is gemeten, kan het bedrijf de berekende hoeveelheid weggelekt water
tegen 50% van het normale tarief in rekening brengen. Voorwaarde is dat de geabonneerde de nodige
zorgvuldigheid heeft betracht bij het instandhouden van de betreffende leidingen en voor tijdig en afdoende
herstel van het lek heeft zorg gedragen, dit ter beoordeling van het bedrijf.
7. De prijsberekening van collectieve leveringen buiten het distributiegebied is in overeenkomsten vastgelegd.

C. Gemengd gebruik
Met ingang van 1 januari 1999 worden voor deze levering geen nieuwe overeenkomsten meer aangegaan.

D. Tijdelijke doeleinden (kermis, circus, manifestatie en dergelijke)
De levering van water voor tijdelijke doeleinden heeft plaats tegen het tarief voor gemeten zakelijk gebruik,
vermeld in artikel 2.B.2, exclusief het vastrecht. In bijzondere gevallen is het bedrijf bevoegd deze levering
ongemeten te doen plaatsvinden en een door het bedrijf te schatten hoeveelheid water in rekening te
brengen, verhoogd met de kosten die voor deze levering worden gemaakt.

E. Brandblusdoeleinden
Als een afzonderlijke aansluiting voor een brandblusinstallatie is aangevraagd of voorgeschreven, is de verbruiker – onafhankelijk van het aantal aangesloten kranen of sproeiers – per jaar een vastrecht verschuldigd.
Deze prijs bedraagt inclusief keerklephuur:
Qn 10 m3/uur
€ 75,00
Qn 40 m3/uur
€ 164,00
Qn 60 m3/uur
€ 213,00
Qn 100 m3/uur
€ 276,00
Qn 150 m3/uur
€ 341,00
Qn 250 m3/uur
€ 470,00
30

Tarieven2016-DEFINITIEF.qxp_Opmaak 1 18-02-16 16:12 Pagina 31

WATERNET

Met ingang van 1 januari 2003 worden alleen afzonderlijke aansluitingen voor brandblusinstallaties afgegeven
met een maximale capaciteit van 60 m3 per uur.
Brandkranen, afsluiters voor de sproeiers, aftap- en controlekranen van de op deze aansluiting aangesloten
blusinstallatie moeten door het bedrijf zijn verzegeld. Voor het aanbrengen van een zegel na verbreking bij
brand, die het bedrijf moet worden gemeld, of bij beproeving van de installatie op deugdelijkheid in tegenwoordigheid van het bedrijf, is € 12,50 verschuldigd; voor het aanbrengen van een zegel buiten deze gevallen
is € 12,50 of € 25,00 verschuldigd, dit ter beoordeling van het bedrijf.

F. Verhuur van aansluitstukken op brandkranen en van waterwagens
Verhuur van een aansluitstuk met capaciteit van 2,5 m3/uur
Verhuur van een aansluitstuk met capaciteit van 20 m3/uur
Verhuur van een waterwagen met een inhoud van 450 liter

€ 200,00 per dag
€ 355,00 per dag
€ 100,00 per dag

Aanvragen voor huur dienen minimaal 2 werkdagen vóór aanvang van de gewenste ingangsdatum van de
overeenkomst bij de verhuurder te worden gedaan. Watergelden dienen bij de totstandkoming van de overeenkomst op het kantoor van de verhuurder te worden voldaan. Verhuur vindt plaats op de overeengekomen
tijden tussen 07:30 en 19:00 uur. Aansluitstukken worden uitsluitend geplaatst op de overeengekomen locatie
op de brandkranen van het type BBK (AVK) en OBK. Tussentijdse bijvulling van waterwagens is niet mogelijk.
Plaatsing en verwijdering van de verhuurde zaken geschiedt uitsluitend door de verhuurder.

Artikel 3

Meteropstellingshuur
in Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Heemstede, Muiden en Ouder-Amstel
Bij een levering van water via een watermeter volgens artikel 2.B is voor de meteropstelling (meter en
keerklep) huur verschuldigd. Deze huur bedraagt per jaar voor:
Qn 1,5 m3/uur
Qn 2,5 m3/uur
Qn 3,5 m3/uur
Qn 6 m3/uur
Qn 10 m3/uur
Qn 15 m3/uur
Qn 20 m3/uur
Qn 30 m3/uur
Qn 40 m3/uur
Qn 50 m3/uur
Qn 60 m3/uur
Qn 100 m3/uur
Qn 150 m3/uur
Qn 250 m3/uur
Qn 400 m3/uur
Qn 600 m3/uur

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

42,15
42,15
49,00
59,00
75,00
118,00
135,00
150,00
164,00
195,00
213,00
276,00
341,00
470,00
634,00
793,00

[wordt niet meer geplaatst; in plaats daarvan Qn 10 m3/uur]

In alle gevallen bepaalt het bedrijf welk type watermeter wordt geplaatst.
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Artikel 4

Algemeen - Bijzondere extra kosten
Administratiekosten
Bij het niet tijdig betalen van de verschuldigde bedragen en/of bij onderbreking van de levering wegens
het niet nakomen van de Algemene Voorwaarden Drinkwater 2013 Waterleidingbedrijf Amsterdam zijn de
volgende vergoedingen verschuldigd:
• administratiekosten bij een aanmaning
€ 10,00
• administratiekosten bij een ingebrekestelling € 15,00
• kosten bij een af- en heraansluiting
€ 350,00
Administratiekosten bij verhuizing
Als particulieren een overeenkomst tot waterlevering met Waternet schriftelijk of telefonisch willen aangaan, brengt Waternet € 15,00 administratiekosten in rekening. Een overeenkomst die wordt aangegaan via
Mijn Waternet (online) is kosteloos.
Plaatsing watermeter
Als een watermeter wordt geweigerd of bij herhaling niet wordt gereageerd op verzoeken van het bedrijf een
afspraak te maken voor het plaatsen van een watermeter wordt een boete van € 138,00 in rekening gebracht.
Doorgeven meterstand
Als in een vierde achtereenvolgende jaar geen meterstand wordt doorgegeven en het bedrijf d.m.v. huisbezoek
en een brief de klant hierop vergeefs heeft gewezen wordt een boete van € 138,00 in rekening gebracht.
Andere bijzondere extra kosten
Voor verzegeling van gemeten leveringen wordt een bedrag van € 172,00 in rekening gebracht.
Verzegeling, controle en ontzegeling van ongemeten leveringen
De kosten voor verzegeling bedragen per perceelsgedeelte/etage € 172,00.
Het bedrijf bepaalt of een aanvraag tot verzegeling van een ongemeten levering wordt ingewilligd.
Controle- en hercontrole van de drinkwaterinstallatie
Als de aan te sluiten drinkwaterinstallatie door een ander dan een erkende installateur wordt aangelegd,
worden aan de aanvrager of de verbruiker controlekosten in rekening gebracht van € 86,00 per controle-uur.
Voor elke hercontrole zoals vermeld in artikel 6.2.3 van de Aansluitvoorwaarden Drinkwater 2003 is de
betrokken installateur of aanvrager dan wel verbruiker een bijdrage van € 86,00 per uur verschuldigd.
Artikel 5

Algemeen - Omzetbelastingen en/of heffingen
Als de levering is onderworpen aan de Belasting op Leidingwater (BoL) en/of de omzetbelasting (btw) wordt
deze aan de aanvrager/verbruiker in rekening gebracht. Deze belastingen zijn niet berekend in de bedragen
in deze tariefbepalingen, behalve als dit expliciet wordt vermeld.
Artikel 6

Inwerkingtreding
Deze tariefbepalingen treden in werking op 1 januari 2016.
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Dunea
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I. Tarieven voor waterlevering
Artikel 1

Begripsomschrijvingen
De begripsomschrijvingen zoals opgenomen in artikel 1 van de geldende Algemene Voorwaarden Drinkwater
Dunea zijn, naast onderstaande begrippen, van toepassing op deze Tarievenregeling.
Dunea:
Dunea N.V., statutair gevestigd te Zoetermeer, inschrijving Handelsregister K.v.K. te Den Haag, nr 27122974.
Verbruiksadres:
Een woning of bedrijf waar Dunea drinkwater levert. De woning of het bedrijf kan ook behoren tot een
‘samestel’ zoals verwoord in artikel 16 van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). In dat geval worden
de onderdelen van het ‘samenstel’ als afzonderlijke verbruiksadressen aangemerkt.
Verbruiker:
Een persoon of organisatie die water van Dunea gebruikt en/of beschikt over een aansluiting.
Aanvrager:
Een persoon of organisatie die een aanvraag voor de totstandbrenging, de uitbreiding of wijziging van een
aansluiting bij Dunea heeft ingediend.
Vastrecht:
Een vast bedrag voor ieder verbruiksadres, dat is gebaseerd op de leveringscapaciteit.
Toeslag op het vastrecht voor precario (voorheen ‘precariobijdrage’):
Een toeslag op het vastrecht die per gemeente verschilt. Dit omdat de precariobelasting die Dunea moet
betalen aan een gemeente voor de ligging van waterleidingen in de openbare gemeentegrond, per gemeente
verschilt. In de vastrechttoeslag zijn ook de daarmee samenhangende administratiekosten opgenomen.
Belasting op Leidingwater (BoL):
Een belasting die Dunea voor de overheid heft over het drinkwaterverbruik per verbruiksadres.
Artikel 2

Tarief voor waterlevering
1. Dunea brengt de aanvrager of verbruiker voor elke afgenomen kubieke meter (m³) water € 1,04 (€ 1,10
incl. 6% BTW) in rekening. Een m³ is 1.000 liter. Dit tarief is exclusief Belasting Op Leidingwater (zie hoofdstuk 4, artikel 1).
2. De administratiekosten voor het aanvragen van waterlevering voor bestaande percelen bedragen € 20,00
(€ 21,20 incl. 6% BTW). De kosten voor aanvragen die zijn ingediend en verwerkt via de website
www.dunea.nl bedragen € 15,00 (€ 15,90 incl. 6% BTW).
3. Dunea kan een korting verlenen bij een hoog extra verbruik als gevolg van een lekkage in een woning.
De korting bedraagt 50% over het extra verbruik. De korting wordt alleen toegekend als is voldaan aan de
volgende zeven voorwaarden:
3.1 De lekkage is ondergronds en niet waarneembaar vanuit de woning;
3.2 Het hoge extra verbruik is het verschil tussen het verbruik over het afgelopen jaar en het gemiddelde
verbruik over de voorgaande twee jaren;
3.3 Het ontstaan van het lek is het gevolg van onvoorziene omstandigheden en niet van handelingen die
redelijkerwijs zijn toe te rekenen aan de aanvrager of verbruiker;
3.4 Bij lekkages in loden drinkwaterinstallaties wordt alleen korting verleend nadat de hele loden
drinkwaterinstallatie binnen een jaar na constatering is vervangen;
3.5 Reparatie of vervanging moet zijn uitgevoerd door een persoon die vakbekwaam en met het juiste
materiaal heeft gewerkt. Dit volgens de Aansluitvoorwaarden van Dunea en de NEN 1006.
Meer informatie op: www.infodwi.nl
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3.6 De aanvrager of verbruiker moet schriftelijk om korting vragen en voegt daarbij een factuur met daarop vermeld aan welk deel van de installatie de reparatie is verricht, een specificatie van de gebruikte
materialen en een foto waarop de reparatie en de gebruikte materialen duidelijk herkenbaar zijn. Het
bedrijf behoudt zich het recht voor om een controle uit te voeren op de kwaliteit van de uitgevoerde
reparatie;
3.7 De korting is nog niet eerder toegekend binnen de contractperiode op een verbruiksadres.
De korting is niet van toepassing:
3.8 Als het extra hoge verbruik minder dan 50 m³ is;
3.9 Als de aanvrager of verbruiker de lekkage redelijkerwijs had kunnen constateren;
3.10 Op lekkages in meterputten en toiletten
3.11 Op lekkages in toestellen, leidingen en/of aansluitingen die niet voor huishoudelijke doeleinden
worden gebruikt.
De periode waarover korting wordt verleend is maximaal één verbruiksjaar voorafgaand aan de datum
van constatering.
Artikel 3

Tarieven voor vastrecht en precario
1. Voor ieder verbruiksadres is vastrecht verschuldigd. Dit vastrecht is gebaseerd op de leveringscapaciteit
op het verbruiksadres.
Leveringscapaciteit
1,5
2,5
3,5
6
10
15
40
60
150
250

m3/uur
m3/uur
m3/uur 1)
m3/uur
m3/uur
m3/uur
m3/uur
m3/uur
m3/uur
m3/uur

Vastrecht per jaar
excl. 6% btw
€
61,18
€
213,70
€
315,73
€
590,01
€ 1.067,09
€ 1.707,92
€ 5.328,33
€ 8.528,18
€ 24.686,92
€ 44.648,98

Vastrecht per jaar
incl. 6% btw
€
64,85
€
226,53
1)
€
334,68
Deze capaciteit wordt alleen
€
625,41
geleverd via bestaande aan€ 1.131,12
sluitingen.
€ 1.810,39
€ 5.648,02
€ 9.039,88
€ 26.168,14
€ 47.327,92

2. In het geval van een gezamenlijk centraal bemeterde drinkwaterinstallatie die doorlevert aan particuliere
woningen en/of kantoren, wordt per verbruiksadres vastrecht in rekening gebracht bij de aanvrager of
verbruiker. Het vastrecht per verbruiksadres is minimaal het bedrag voor de leveringscapaciteit van
1,5 m³ per uur.
3. In gemeenten die Dunea precario in rekening brengen, is de aanvrager of verbruiker per verbruiksadres
jaarlijks een toeslag op het vastrecht voor precariobelasting verschuldigd (precariobijdrage). De volgende
bedragen per verbruiksadres zijn van toepassing:
excl. 6% btw
Alphen a.d. Rijn (kern Benthuizen) € 49,60
Den Haag
€ 18,50
Hillegom
€ 51,80
Katwijk
€ 28,40
Lansingerland
€ 9,40

incl. 6% btw
€
52,58
€
19,61
€
54,91
€
30,10
€
9,96

Nevenstaande bedragen zijn
inclusief een opslag van € 1,00
per verbruikersadres voor
administratie- en incassokosten.
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Leiden
Leidschendam-Voorburg
Lisse
Noordwijk
Noordwijkerhout
Oegstgeest
Pijnacker-Nootdorp
Rotterdam (Nesselande)
Rijswijk
Teylingen
Voorschoten
Wassenaar
Zoetermeer
Zuidplas

excl. 6% btw
€ 32,30
€ 5,70
€ 53,20
€ 58,00
€ 65,10
€ 41,40
€ 15,20
€ 5,40
€ 10,80
€ 52,70
€ 25,30
€ 41,50
€ 5,50
€ 27,90

incl. 6% btw
€
34,24
€
6,04
€
56,39
€
61,48
€
69,01
€ 43,88
€
16,11
€
5,72
€
11,45
€
55,86
€
26,82
€
43,99
€
5,83
€
29,57

Artikel 4

Tarief voor wateronderbreking
1. Wanneer – ondanks herhaaldelijk verzoek – de aanvrager of verbruiker niet voldoet aan de verplichting
volgens artikel 9, lid 1 van de Algemene Voorwaarden Drinkwater, is Dunea bevoegd de waterlevering
te onderbreken.
2. Het onderbreken van de waterlevering kost de aanvrager of verbruiker € 117,92 (€ 125,00 incl. 6% btw).
3. Wanneer een nieuwe bewoner zich niet heeft aangemeld als aanvrager of verbruiker, kan Dunea de
watertoevoer afsluiten. De nieuwe bewoner is in dat geval bij aanvraag van waterlevering een bedrag
verschuldigd van € 117,92 (€ 125,00 incl. 6% btw).
4. Het in lid 3 genoemde bedrag is ook verschuldigd als de ‘nieuwe’ bewoner al op hetzelfde adres woonde
samen met de voormalige aanvrager of verbruiker.

Artikel 5

Aansluitingen voor brandblusvoorzieningen
1. Een brandblusvoorziening kan bestaan uit een sprinklerinstallatie en/of een installatie met brandkranen
en/of natte brandleidingen met storzkoppelingen.
2. Bij de aanvraag voor een aansluiting voor een brandblusvoorziening, stelt Dunea vast of deze aansluiting
mogelijk is én onder welke voorwaarden. De werkelijk gemaakte kosten van deze aansluiting en de
eventuele verzwaring van het hoofdleidingnet zijn voor rekening van de aanvrager. Deze aansluitingen
worden niet van een watermeter voorzien.
3. De aanvrager of verbruiker is bij een aansluiting voor een brandblusvoorziening per jaar vastrecht
verschuldigd van € 25,63 (€ 27,17 incl. 6% btw) per m3 per uur capaciteit van de aansluiting.
4. Het testen van een sprinklerinstallatie is alleen toegestaan in aanwezigheid van een medewerker van
Dunea. De kosten voor het testen én het opnieuw verzegelen zijn opgenomen in het tariefbedrag onder
lid 3 van dit artikel.
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II. Werkzaamheden
Artikel 1

Aansluitbijdragen
1. Voor het tot stand brengen van een aansluiting met een leidinglengte van maximaal 40 meter is de aanvrager vooraf een aansluitbijdrage verschuldigd, gebaseerd op de leveringscapaciteit. De aansluitbijdrage
is exclusief de kosten voor sloot- en vaartkruisingen, het opbreken en herstel van asfaltverhardingen,
bodemonderzoek en het werken in verontreinigde bodem. Verontreiniging van de bodem is die in de zin
van de Wet bodembescherming (Wbb) en overige wet- en regelgeving.
Leveringscapaciteit
1,5 en 2,5 m3/uur
6 m3/uur
> 10 m3/uur
15 m3/uur
> 15 m3/uur

Aansluitbijdrage
excl. 6% btw
incl. 6% btw
€
859,00
€
910,54
€
2.450,00
€
2.597,00
€
3.438,00
€
3.644,28
€
4.666,00
€
4.945,96
Kosten op basis van offerte Dunea

Bij een leidinglengte van meer dan 40 meter zal in onderling overleg bekeken worden wat de beste aan
sluitmethodiek is. De kosten worden op basis van een vooraf geaccordeerde offerte in rekening gebracht.
2. Sloot-, vaart- en wegkruisingen met of zonder verharding (uitgezonderd beton en asfalt) kosten € 193,00
(€ 204,58 incl. 6% BTW) per strekkende meter. Bij tijdelijke verwijdering en herstel van gesloten sleufbedekking zoals beton en asfalt, worden de kosten op basis van offerte in rekening gebracht.
3. Als er sprake is van een aansluitleiding waarop meerdere verbruiksadressen met een verdeelstuk zijn
aangesloten, dan betaalt de aanvrager de aansluitbijdrage (genoemd in lid 1) voor een aansluiting met
een frontbeveiliging. Daarbovenop is de aanvrager € 306,00 (€ 324,36 incl. 6% BTW) per geplaatste
watermeter verschuldigd. De aansluitbijdrage voor de aansluiting met de frontbeveiliging, is exclusief
weg- en slootkruising en exclusief het opbreken en herstel van asfalt.
Leveringscapaciteit

Aansluitbijdrage
excl. 6% btw
incl. 6% btw

Aansluiting t/m frontbeveiliging met een
capaciteit van 2,5 m3/uur (minimum bijdrage) €
Aansluiting t/m frontbeveiliging met een
capaciteit van 6 m3/uur
€
Aansluiting t/m frontbeveiliging met een
capaciteit van 10 m3/uur
€
Aansluiting t/m frontbeveiliging met een
capaciteit van 15 m3/uur
€
Vast bedrag per watermeter op verdeelstuk €

859,00

€

910,54

2.450,00

€

2.597,00

3.438,00

€

3.644,28

4.666,00
306,00

€
€

4.945,96
324,36

4. Voor het wijzigen en/of verwijderen van een aansluiting in bestaande bouw worden de kosten op basis
van een offerte van Dunea in rekening gebracht.
5. Voor het tot stand brengen en later weer verwijderen van tijdelijke aansluitingen (zoals bouwaansluitingen)
is de aanvrager een aansluitbijdrage verschuldigd. Deze aansluitbijdrage, inclusief de verwijderbijdrage,
wordt op basis van een offerte van Dunea in rekening gebracht.
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6. Bij graafwerk in gemeentegrond brengt de betreffende gemeente leges- en/of degeneratiekosten in
rekening. Deze kosten worden toegevoegd aan de aansluitbijdragen of ze worden in de offerte
doorberekend. De hoogte van deze kosten verschilt per situatie en gemeente. Nadere informatie is
terug te vinden op de website van de betreffende gemeente.
7. De kosten voor het werken in verontreinigde bodem worden op basis van offerte van Dunea, afzonderlijk
in rekening gebracht. Alle kosten die Dunea maakt in de voorbereiding en uitvoering worden bij de
aanvrager in rekening gebracht. Denk daarbij aan het opvragen van de rapportage bodemonderzoek,
het nemen van grondmonsters en voorzorgsmaatregelen om te kunnen werken in verontreinigde bodem.
8. Kosten voor de tweede afkeuring van een meterkast worden achteraf, op basis van een offerte van Dunea,
bij de aanvrager in rekening gebracht.

Artikel 2

Overige bepalingen
1. Vanaf het moment dat de aansluiting is gerealiseerd, is conform hoofdstuk 1, artikel 3, lid 1 van deze
Tarievenregeling, vastrecht verschuldigd. Wanneer tijdens de realisatie van de aansluiting de definitieve
verbruiker (nog) niet bekend is, treedt de aanvrager van de aansluiting op als verbruiker en draagt zorg
voor regelmatige verversing van het water in de installatie. Op deze wijze wordt de goede kwaliteit van
het drinkwater behouden.
2. Wanneer de aanvrager een opdracht voor het realiseren van een aansluiting annuleert na betaling, is de
aanvrager per geannuleerde opdracht € 79,00 (€ 83,74 incl. 6% btw) administratiekosten verschuldigd.
3. Wanneer Dunea kosten maakt doordat de aanvrager onjuiste of onvolledige (bijv. bouwkundige) informatie
heeft doorgegeven of gemaakte afspraken niet is nagekomen, brengt Dunea deze kosten in rekening.
4. Het verwijderen en/of realiseren van (tijdelijke) aansluitingen moet minimaal 20 werkdagen voor de
geplande uitvoeringsdatum worden aangevraagd via www.mijnaansluiting.nl
5. Wanneer de meetinrichting van een aansluiting niet meer vindbaar en/of bereikbaar is en er is geen
verwijdering van de aansluiting aangevraagd, worden kosten in rekening gebracht bij de aanvrager van de
(tijdelijke) aansluiting. Dit zijn de kosten voor de verloren watermeter én de kosten voor waterverbruik. Dit
verbruik wordt geschat op 300 m3 hoger dan de laatst geregistreerde meterstand. Voor de kosten voor het
verlies van de watermeter gelden de tarieven zoals vermeld in dit hoofdstuk onder artikel 6 lid 1.
6. Wanneer Dunea een factuur op verzoek van de aanvrager van de aansluiting opnieuw moet verzenden
naar een andere ontvanger, rekent Dunea hiervoor per factuur een bedrag van € 26,00 (€ 27,56 incl. 6% btw)
administratiekosten.

Artikel 3

Netuitbreidingen en -wijzigingen
1. Wanneer voor een aansluiting een netuitbreiding of -wijziging van het bestaande leidingnet noodzakelijk
is, worden de kosten voor de verzwaarde leiding in rekening gebracht op basis van een vooraf overlegde
offerte.
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2. Wanneer het noodzakelijk is om bij een netuitbreiding of –wijziging nog niet afgeschreven leidingen
voortijdig te vervangen, brengt Dunea de aanvrager of verbruiker kosten in rekening op basis van de
vervangingswaarde van de leiding.
3.

Wanneer het noodzakelijk is distributieleidingen aan te leggen in gebieden waar geen tot weinig water
wordt afgenomen, brengt Dunea bij de aanvrager of verbruiker kosten in rekening voor het onrendabele
deel van de leiding.

Artikel 4

Brandkranen
1. Op de openbare bluswatervoorziening zijn de Kaders en richtlijnen Brandkranen van toepassing. Deze
staan in het document ‘Brandkranen, kaders & richtlijnen’.
2. Dunea hanteert de volgende tarieven voor het onderhoud en beheer van brandkranen:
Algemene reparatietarieven *)
Inspectie
Onderhoud
Brandkraan vernieuwen of verlagen/ verlengen > 20 cm
Brandkraan opzoeken
Brandkraan verlengen < 20 cm.
Leegloop gangbaar maken
Straatpot vernieuwen / omzetten / stellen
Klauw vernieuwen
Spindelkop plaatsen
Slikdeksel aanbrengen

excl. 21% btw
€
25,00
€
28,00
€
1.161,00
€
386,00
€
380,00
€
337,00
€
191,00
€
184,00
€
112,00
€
108,00

incl. 21% btw
€
30,25
€
33,88
€
1.404,81
€
467,06
€
459,80
€
407,77
€
231,11
€
222,64
€
135,52
€
130,68

*) Deze werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd na schriftelijke opdracht aan Dunea.
Bij werkzaamheden in asfaltverharding geldt een toeslag, afhankelijk van de gemeente waarin de
brandkraan is geplaatst.
3. Voor het plaatsen van een brandkraan in een nieuw aan te leggen leidingnet (diameter < 300 mm)
zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, zijn per brandkraan, afhankelijk van het plaatsingsmoment,
de volgende bedragen verschuldigd:
Kosten plaatsen brandkraan in nieuw leidingnet
Bij nieuwbouwprojecten waarbij in de bouwrijpfase gelijk
met de hoofdleiding ook de brandkraan wordt geplaatst
(inclusief verplicht beschermhek en 10% beheertoeslag)
Bij nieuwbouwprojecten waarbij de hoofdleiding in de
bouwrijpfase en de brandkraan later wordt aangebracht
Bij sanerings- en reconstructiewerkzaamheden en bij
nieuwbouwprojecten waarbij in de woonrijpfase gelijk
met de hoofdleiding ook de brandkraan wordt aangebracht

excl. 21% btw
€
968,00

incl. 21% btw
€
1.171,28

€

1.171,00

€

1.416,91

€

545,00

€

659,45
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4. Voor het plaatsen van een nieuwe brandkraan in een bestaand leidingnet zoals bedoeld in lid 1 van dit
artikel, zijn per brandkraan de volgende bedragen verschuldigd:
excl. 21% btw
incl. 21% btw
Kosten inbouwen brandkraan in bestaand leidingnet
€
2.986,00
€
3.616,06
Kosten verwijderen brandkraan
€
2.009,00
€
2.430,89
Kosten gelijktijdig plaatsen en verwijderen in eenzelfde sectie €
3,988,00
€
4.825,48
Bij werkzaamheden in asfaltverharding geldt een toeslag. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van
de gemeente waarin de brandkraan is geplaatst.
5. Voor het afstoten van een serie brandkranen geldt dat:
– de opdracht tot afstoten van de brandkranen alleen schriftelijk en alleen door de gemeente of het
brandweercorps kan worden gegeven.
– de in rekening te brengen kosten voor de noodzakelijke verwijderingen van brandkranen situatieafhankelijk zijn en daarom per verzoek moeten worden vastgesteld.

Artikel 5

Drinkwaterinstallaties
1. Het controleren van drinkwaterinstallaties in woningen op verzoek van de aanvrager of verbruiker kost
€ 131,00 (€ 138,86 incl. 6% btw) per woning.
2. Drinkwaterinstallaties in andere percelen dan woningen worden gecontroleerd in het kader van de geldende
wet- en regelgeving (zie ook de Inspectierichtlijn van het ministerie van Infrastructuur en Milieu).
Wanneer geconstateerde gebreken na aanschrijving niet zijn verholpen, worden kosten in rekening
gebracht. Deze kosten zijn € 137,00 (€ 145,22 incl. 6% btw). Wanneer de drinkwaterinstallatie op verzoek
wordt gecontroleerd, brengt Dunea de werkelijke kosten in rekening.
3. De in dit artikel genoemde controlekosten worden achteraf gefactureerd.

Artikel 6

Watermeters
1. Voor het plaatsen van een pulse watermeter, het vervangen van een bevroren watermeter of bij
vermissing van een watermeter worden onderstaande kosten achteraf via een afzonderlijke nota
in rekening gebracht.
Leveringscapaciteit
1,5 en 2,5 m³/uur
6 m3/uur
10 m3/uur
15 m3/uur

excl. 6% btw
€
147,00
€
239,00
€
435,00
€
603,00

incl. 6% btw
€
155,82
€
253,34
€
461,10
€
639,18

Bij watermeters met een grotere capaciteit worden de werkelijke kosten in rekening gebracht. Bij afrekening op basis van de werkelijke kosten moet voor aanvang van de werkzaamheden een voorschot worden
betaald. Het voorschot is gelijk aan de begrote kosten.
Bij vermissing van de watermeter brengt Dunea naast bovenstaande kosten ook het waterverbruik in
rekening. Dunea berekent hierbij het watergebruik op basis van geregistreerde verbruiken uit het verleden.
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2. Voor onderzoek van een watermeter worden onderstaande kosten achteraf via een afzonderlijke nota
in rekening gebracht. Als uit het onderzoek blijkt dat de watermeter onregelmatigheden vertoont, is de
aanvrager geen kosten verschuldigd.
Leveringscapaciteit
1,5 en 2,5 m3/uur
6 m3/uur
10 m3/uur
15 m3/uur
> 15 m3/uur

excl. 6% btw
incl. 6% btw
€
222,00
€
235,32
€
350,00
€
371,00
€
381,00
€
403,86
€
463,00
€
490,78
Kosten op basis van offerte Dunea

Artikel 7

Reparaties aan de aansluiting
1. Reparatie aan de hoofdkraan of bediening van de dienstkraan op verzoek van de aanvrager of verbruiker
kost per handeling:
– op werkdagen tussen 7.30 en 18.00 uur kosteloos
– op werkdagen tussen 18.00 uur tot 7.30 uur € 42,00 (€ 44,52 incl. 6% btw)
– van vrijdag 18.00 uur tot maandag 7.30 uur en op feestdagen € 84,00 (€ 89,04 incl. 6% btw)
2. Wanneer de aanvrager of verbruiker een storing meldt en de reparatie hiervan volgens Dunea buiten
de verantwoordelijkheid van Dunea valt, worden voorrijkosten berekend wanneer blijkt dat de storing
inderdaad buiten de verantwoordelijkheid van Dunea valt.
De voorrijkosten bedragen € 67,00 (€ 71,02 incl. 6% btw ), zowel binnen als buiten reguliere werktijden.

Artikel 8

Openbare tapkranen
1. De kosten van het onderhoud en beheer aan een openbare tapkraan van Dunea bedragen € 320,00
(€ 387,20 incl. 21% btw) per kraan per jaar. Het onderhoud en beheer bestaat uit:
− het verhelpen van storingen
− bewaking waterkwaliteit
− het wegnemen en herplaatsen van de tapkraan rond de winterperiode
− en het zo nodig reinigen en opnieuw afstellen van de tapkraan

III. Betaling
Artikel 1

Incasso
De Wet Normering Incassokosten bepaalt, indien er sprake is van een betalingsachterstand, hoeveel
(buitengerechtelijke) incassokosten maximaal bij een schuldenaar in rekening mag worden gebracht.
1. Dunea stuurt de aanvrager of verbruiker kosteloos een eerste herinnering toe wanneer het verschuldigde
bedrag niet binnen drie weken na de factuurdatum op de bankrekening van Dunea is bijgeschreven.
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2. Dunea stuurt een tweede herinnering wanneer het verschuldigde bedrag niet binnen vijf weken na de
factuurdatum op de bankrekening van Dunea is bijgeschreven. Hiervoor wordt € 13,00 administratiekosten
in rekening gebracht. Hierover is geen btw verschuldigd. De oorspronkelijke factuur wordt hierdoor
verhoogd met € 13,00.
3. Wanneer het verschuldigde bedrag niet binnen zeven weken na factuurdatum op de bankrekening van
Dunea is bijgeschreven, volgt incasso aan de deur. Hiervoor wordt € 23,00 kosten in rekening gebracht.
Hierover is geen btw verschuldigd. De oorspronkelijke nota wordt hierdoor verhoogd met € 36,00.
4

Bij het uitblijven van betaling binnen één week na een poging tot incasso aan de deur, wordt de watertoevoer afgesloten en/of incasso overgedragen aan derden. De gemaakte (buitenrechtelijke) kosten en/of
gerechtelijke kosten worden bij de contractant in rekening gebracht.

5. Indien de watertoevoer van het pand wegens wanbetaling dreigt te worden afgesloten kan afsluiting worden voorkomen door ter plekke de uitvoeringskosten die al zijn verricht voor de op handen zijnde afsluiting
en alle openstaande bedragen te voldoen. De uitvoeringskosten bedragen € 67,50. Hierover is geen btw
verschuldigd. De oorspronkelijke factuur wordt hierdoor in totaal verhoogd met € 103,50.
6. Het heropenen van de watertoevoer kost de contractant € 125,00 per (her)aansluiting. Hierover is geen
btw verschuldigd. De oorspronkelijke factuur wordt hierdoor in totaal verhoogd met € 161,00. Dunea
herstelt de watertoevoer pas na voldoening van alle openstaande bedragen.
7. Bij iedere overeenkomst met één of meer natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van een
beroep of bedrijf of rechtspersonen, is Dunea conform de Europese richtlijn bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties verplicht om bij een betalingsachterstand een minimum bedrag van € 40,00
aan (buitengerechtelijke) incassokosten in rekening te brengen.
8. Als een aanvrager of verbruiker in termijnen wenst te betalen en hiervoor met Dunea een betalingsregeling treft, betaalt de aanvrager of verbruiker per regeling € 7,00. Hierover is geen btw verschuldigd.

Artikel 2

Automatisch betalen
Wanneer een aanvrager of verbruiker de voorschotten en jaarafrekening automatisch betaalt, ontvangt
deze een korting van € 1,00 (€ 1,06 incl. 6% btw) per geslaagde incasso met een maximum van € 4,00
(€ 4,24 incl. 6% btw) per jaar. Op de jaarrekening is de btw over de korting opgenomen in het totale
btw-bedrag en niet apart gespecificeerd.

IV. Overig
Artikel 1

Overheidsheffingen
1. Alle bedragen genoemd in deze tarievenregeling worden verhoogd met de wettelijke heffingen en
verschuldigde omzetbelasting (btw). Bij de bedragen is het btw-percentage aangegeven.

42

Tarieven2016-DEFINITIEF.qxp_Opmaak 1 18-02-16 16:12 Pagina 43

DUNEA

2. De Belasting op Leidingwater (BoL) wordt geheven conform de Wet Belastingen op Milieugrondslag, over
elke afgenomen kubieke meter water per jaar per verbruiksadres. Het drinkwaterbedrijf int en draagt af.
Het BoL-tarief per kubieke meter is € 0,335 (€ 0,36 incl. 6% BTW) en geldt tot een maximum van 300 m³
per jaar per verbruiksadres.
Ingeval er sprake is van meer verbruiksadressen bij een aanvrager, is het aantal van die verbruiksadressen
bepalend voor hoeveel keer BoL moet worden berekend. De omvang van de BoL is dan weer afhankelijk
van het verbruik (met een maximum van 300 m³ per verbruiksadres), mits de aanvrager aan Dunea een
verklaring heeft overlegd waaruit het aantal verbruiksadressen blijkt. Indien de aanvrager geen verklaring
overlegt over het aantal onroerende zaken zoals bedoeld in artikel 16 Wet WOZ, zal het waterbedrijf over
het totaal aantal afgenomen kubieke meters water BoL in rekening brengen, zonder rekening te houden
met een maximum. Artikel 14 lid 3 Wet Belastingen op Milieugrondslag bepaalt dit.

Artikel 2

Kosten bij niet-nagekomen afspraken
1. Bezoekt Dunea op afspraak met de aanvrager of verbruiker een verbruiksadres en krijgt Dunea op dat
tijdstip geen toegang tot de locatie, dan is de verbruiker een bedrag van € 30,50 (€ 32,33 incl. 6% btw)
verschuldigd per tevergeefs bezoek.
2. Is Dunea na een schriftelijke afspraak met de aanvrager of verbruiker niet op de afgesproken tijd en
plaats aanwezig, dan ontvangt de aanvrager of verbruiker per afgesproken bezoek een bedrag van
€ 30,50 (€ 32,33 incl. 6% btw).

Artikel 3

Kosten bij het niet-verlenen van toegang
Wanneer Dunea toegang wordt geweigerd of geen reactie krijgt op het verzoek toegang te verlenen voor het
verwisselen van de watermeter, het opnemen van de stand van de watermeter of het vernieuwen van een
aansluiting, dan wordt een bedrag van € 46,50 (€ 49,29 incl. 6% BTW) in rekening gebracht. Daarnaast houdt
Dunea de mogelijkheid om de waterlevering af te sluiten.

Artikel 4

Overige werkzaamheden
Werkzaamheden op verzoek van de aanvrager of verbruiker die niet in deze tarievenregeling staan vermeld,
worden bij de aanvrager of verbruiker in rekening gebracht op basis van een vooraf overlegde offerte.

Artikel 5

Werkzaamheden buiten reguliere werktijd
Reguliere werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 07.30 tot 18.00 uur.
Op nationaal erkende feestdagen is Dunea gesloten, ook op Goede vrijdag en Bevrijdingsdag.
Wanneer op verzoek van de aanvrager of verbruiker werkzaamheden buiten reguliere werktijd worden
uitgevoerd, stijgt het uurtarief op werkdagen na 18 uur met 50%. De aanvrager of verbruiker betaalt dus 150%
van het uurtarief van de Dunea-medewerker.
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Op vrijdag vanaf 18.00 uur tot maandag 7.30 uur en op feestdagen betaalt de aanvrager of verbruiker 200%
van het uurtarief van de Dunea-medewerker. Dit is niet van toepassing op artikel 7 van hoofdstuk 2 van deze
tarievenregeling.

Artikel 6

Slotbepalingen
1.
2.
3.
4.

Deze Tarievenregeling treedt in werking op 1 januari 2016.
Deze Tarievenregeling kan worden vermeld als ‘Dunea Tarievenregeling 2016’.
Voor zover deze regeling niet voorziet, is Dunea bevoegd daarover een besluit te nemen.
Dunea bepaalt op welk moment en over welke periode wordt gefactureerd.

Artikel 7

Overgangsbepaling
Op het waterverbruik na 1 januari 2016 worden de nieuwe tarieven toegepast. Dunea hanteert daarvoor een
rekensleutel op basis van evenredig verbruik gedurende de leveringsperiode. Dunea treft daarvoor de nodige
overgangsmaatregelen.
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Artikel 1

Definities
De begripsomschrijvingen zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden en de Aansluitvoorwaarden van Evides
Waterbedrijf zijn van toepassing op deze Tarievenregeling:
Verbruiksadres

Een (recreatie)woning of bedrijf al dan niet behorend tot een gezamenlijk bewoond of
gebruikt perceel waarin ongemeten of gemeten drinkwater voor huishoudelijk en/of
bedrijfsmatig verbruik wordt geleverd. Voor de vaststelling van een individueel geadresseerde (recreatie)woning of bedrijf is de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
maatgevend.
Vestiging
Een aaneengesloten terrein met één of meer verbruiksadressen in gebruik door één
onderneming of rechtspersoon.
Hoofdkraan
Kraan waarmee de (drink)waterlevering van Evides aan een (drink)waterinstallatie kan
worden afgesloten, tevens het leveringspunt. De Hoofdkraan bevindt zich doorgaans
direct na de gevel – binnen de woning – en voor de watermeter.
Indien er twee hoofdkranen zijn – bijvoorbeeld direct na de gevel en voor de watermeter –
dan is de eerste Hoofdkraan het leveringspunt.
Dienstkraan
Kraan waarmee de (drink)waterlevering aan een aftakking van een hoofdleiding kan
worden afgesloten. De Dienstkraan bevindt zich doorgaans buiten onder de grond.
Stopkraan
Kraan na de watermeter.
Binnenvaartuigen Alle vaartuigen inclusief duwboten, met uitzondering van zeeschepen, schepen bestemd
voor personenvervoer, sleepboten, pontons, drijvende werktuigen en pleziervaartuigen.
Maasgebied
Het gebied van het Scheur, de Nieuwe Maas tot Bolnes, de Oude Maas tot het Spui, alle
met aangrenzende havens en onder verwaarlozing van de binnen dit gebied voorkomende
gemeentegrenzen.
Waterweggebied Het gebied van de Nieuwe Waterweg en de Europoort met aangrenzende havens en onder
verwaarlozing van de binnen dit gebied voorkomende gemeentegrenzen.
Hartelgebied
Het gebied van het Hartelkanaal met aangrenzende havens en onder verwaarlozing van de
binnen dit gebied voorkomende gemeentegrenzen.
Sleuteltappunt
Een aan de openbare weg, in een roestvast stalen kast gelegen regulier afnamepunt voor
drinkwater.
Sleutel
Een door of vanwege Evides verstrekte gecertificeerde sleutel, waarmee toegang kan
worden verkregen tot de standpijp van een sleuteltappunt; zowel de sleuteltappunten als
de sleutels zijn eigendom van Evides.
Opzetstuk
Een mobiele aansluiting met aan- en afsluitkraan en watermeter, die direct op (de brandkranen in) het waterleidingnet van Evides kan worden aangesloten ten behoeve van de
afname van drinkwater op een plaats waar geen aansluiting op het waterleidingnet voor
reguliere waterafname aanwezig is. De opzetstukken zijn voorzien van een registratienummer.
Zeeland
De gemeenten in de provincie Zeeland en op het eiland Goeree-Overflakkee.
Zuid-Holland
De gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Delft, Dordrecht,
’s-Gravenhage (Wateringse Veld), Maassluis, Midden-Delfland, Rotterdam, Schiedam,
Vlaardingen, Westland, Zwijndrecht (Heerjansdam), de gemeenten in de Hoeksche Waard
en op het eiland Voorne-Putten.
West-Brabant
De gemeenten Bergen op Zoom (Halsteren) en Woensdrecht.
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Artikel 2

Grondslag
Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 14 van de Algemene Voorwaarden van Evides Waterbedrijf worden
in deze regeling de tarieven vermeld voor het tot stand brengen, in stand houden, uitbreiden of wijzigen van
een aansluiting, voor de levering van drinkwater en voor overige voorzieningen.

Artikel 3

Levering van drinkwater
1. Tariefklassen:
Kleinverbruik
– Zeeland en Zuid-Holland: verbruik t/m 10.000 m3 per jaar, per Verbruiksadres
– West-Brabant: capaciteit t/m 5 m3 per uur per Verbruiksadres
Grootverbruik
– Zeeland en Zuid-Holland: verbruik van meer dan 10.000 m3 per jaar per Vestiging
– West-Brabant: capaciteit groter dan 5 m3 per uur per Vestiging
2. Evides kan de tariefklasse waarin een verbruiker valt op grond van – door Evides geschat – verbruik
wijzigen. Een verbruiker kan Evides schriftelijk en gemotiveerd verzoeken hem in een andere tariefklasse
in te delen. Veranderingen in de grondslag van de berekeningen gaan in op de eerste dag van een maand
volgend op de maand waarin Evides de wijziging van tariefklasse aan de verbruiker heeft kenbaar
gemaakt. Het wijzigen van een tariefklasse leidt niet tot herberekening van het verbruik over het afgelopen
(verbruiks) jaar/periode.
3. Uitgangspunt is dat ieder Verbruiksadres of Vestiging beschikt over een eigen meetinrichting.
In situaties waarin Evides (individuele) bemetering niet wenselijk acht kan zij van haar beleid afwijken.
4. Indien de bepaling van de omvang van de levering voor Kleinverbruik geschiedt door middel van een
gezamenlijke c.q. centrale meetinrichting, dan wordt het per Verbruiksadres berekende vastrecht, tezamen
met het verbruik, bij de eigenaar/beheerder van het gezamenlijk bewoonde c.q. gebruikte perceel in
rekening gebracht.
5. Een verbruiker die beschikt over een individuele (koud)watermeter en warm drinkwater betrekt via een
onbemeterde centrale warmdrinkwaterinstallatie is – als vergoeding voor het warm drinkwater verbruik –
over het verbruikte aantal m³ (koud) drinkwater aan Evides een extra vergoeding verschuldigd van
€ 0,30 per m3.
6. Voor het op verzoek verwisselen of wijzigen van een capaciteitsbegrenzer is een nader door Evides te
bepalen vergoeding aan Evides verschuldigd.
7. Bij Kleinverbruik is voor de aanwezigheid van een extra meetinrichting per Verbruiksadres aan Evides
een toeslag van € 15,00 per jaar verschuldigd.
8. Voor het verbruik van drinkwater middels bouwaansluitingen, opzetstukken, ten behoeve van spuiwerkzaamheden e.d. is aan Evides het drinkwatertarief per m³ drinkwater, tariefklasse Kleinverbruik, van
desbetreffende regio verschuldigd.
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9. Het vastrecht is verschuldigd vanaf het moment van aansluiting; in geval van leegstand wordt het
vastrecht en het eventueel verbruik aan de eigenaar in rekening gebracht.

Artikel 3.1

Specifiek voor levering in Zeeland en Zuid-Holland
Gemeten levering van drinkwater
1. Voor het beschikken over drinkwater bij Kleinverbruik, is per Verbruiksadres aan Evides een vastrecht
verschuldigd van € 59,00 per jaar en voor het verbruik € 0,90 per m3 drinkwater.
2. Voor het beschikken over en verbruik van drinkwater bij Grootverbruik, is per Vestiging aan Evides de
volgende vergoeding verschuldigd:
Grootverbruik > 10.000 m3 per jaar
Meer dan 10.000 m3 t/m 100.000 m3 per jaar
Meer dan 100.000 m3 t/m 1.000.000 m3 per jaar *)
Meer dan 1.000.000 m3 per jaar *)

Vastrecht per jaar
€
119,00
€
2.019,00
€ 71.019,00

Prijs per m3
€
0,894
€
0,875
€
0,806

*) Bij een Grootverbruik van meer dan 100.000 m³ per jaar is de verbruiker aan Evides, naast de bedragen
uit artikel 3.1 lid 2, een zogenoemde ‘piektoeslag’ verschuldigd ingeval van een ‘piekafname’. Van een
‘piekafname’ is sprake indien het verbruik per uur meer bedraagt dan tweemaal het gemiddelde verbruik
per uur dat in hetzelfde kalenderjaar is gemeten. De piektoeslag wordt vervolgens als volgt berekend:
(a) het verbruik in m³ per uur boven tweemaal het gemeten gemiddeld verbruik in m³ per uur, vermenigvuldigd met (b) het piektarief van € 940,00**) per m³. De piektoeslag wordt na afloop van het kalenderjaar in
rekening gebracht en wordt gebaseerd op het hoogste verbruik per uur dat in het betreffende kalenderjaar
is gemeten.
**) Om de afnemers in Zeeland in de gelegenheid te stellen om (technische) voorzieningen te treffen ter
voorkoming van piekafname, is het jaar 2016 voor Zeeland een introductiejaar en zal het piektarief € 0,00
bedragen. Een dergelijke introductieperiode (met een piektarief € 0,00) was in het jaar 2010 ook van toepassing bij de afnemers in Zuid-Holland.
3. Voor het beschikken over drinkwater bij kleine, niet voor bewoning bestemde percelen, zoals garages en
schuren, en die niet tot een ander Verbruiksadres behoren (d.w.z. die niet gekoppeld kunnen worden aan
de Aansluiting van dat Verbruiksadres), is aan Evides een vastrecht verschuldigd van € 15,00 per jaar en
voor het verbruik € 0,90 per m3 drinkwater.
Ongemeten levering van drinkwater
4. Voor het beschikken over en voor het ongemeten verbruik van drinkwater is per Verbruiksadres aan
Evides een vergoeding van € 14,15 per maand verschuldigd.
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Artikel 3.2

Specifiek voor levering in West-Brabant
Gemeten levering van drinkwater
1. Voor het beschikken over drinkwater bij Kleinverbruik, is per Verbruiksadres aan Evides een vastrecht
verschuldigd van € 59,00 per jaar en voor het verbruik € 0,66 per m3 drinkwater.
2. Voor het beschikken over en verbruik van drinkwater bij Grootverbruik is per Vestiging aan Evides, de
volgende vergoeding verschuldigd:
Grootverbruik > 5 m3 per uur
Capaciteitstarief: Bedrag per jaar per m3 per
uur beschikbaar gestelde leveringscapaciteit
€ 372,12

Vastrecht
per jaar
€ 59,00

Bedrag
per m3
€ 0,485

3. Voor het beschikken over drinkwater bij kleine, niet voor bewoning bestemde percelen, zoals garages en
schuren, en die niet tot een ander Verbruiksadres behoren (d.w.z. die niet gekoppeld kunnen worden aan
de Aansluiting van dat Verbruiksadres), is aan Evides een vastrecht verschuldigd van € 15,00 per jaar en
voor het verbruik € 0,66 per m3 drinkwater.
Ongemeten levering van drinkwater
4. Voor het beschikken over en voor het ongemeten verbruik van drinkwater is per Verbruiksadres aan
Evides een vergoeding van € 14,15 per maand verschuldigd.

Artikel 4

Scheepvaart
1. Kosten drinkwater – bij levering aan Binnenvaartuigen:
Aan Evides is geen vergoeding verschuldigd voor de levering van drinkwater tot en met 6 m3 aan
Binnenvaartuigen die aan het Havenbedrijf Rotterdam havengeld betalen. Bij overschrijding van deze
6 m3 is per m3 drinkwater de volgende vergoeding aan Evides verschuldigd:
– in het Maasgebied, per m3 € 4,762
– in het Hartelgebied, per m3 € 6,993
Bij levering aan Binnenvaartuigen die geen havengeld aan het Havenbedrijf Rotterdam betalen gelden
bovengenoemde tarieven voor iedere m3 drinkwater.
2. Kosten drinkwater - bij levering aan andere dan Binnenvaartuigen:
In het Hartelgebied en het Maasgebied is voor de levering van drinkwater tot en met 10 m3 een vergoeding
van € 55,33 aan Evides verschuldigd. Daarna geldt een tarief van € 4,762 per m3 drinkwater.
Bij levering aan andere dan Binnenvaartuigen met een drinkwatertank < 10 m3 is een vergoeding van
€ 4,762 per m3 drinkwater aan Evides verschuldigd.
3. Naast de verschuldigde kosten voor drinkwater zijn aan Evides de volgende extra kosten verschuldigd:
a. Bij levering op afroep in het Hartelgebied:
− vanaf de Hartelsluizen tot de Harmsenbrug: € 128,00
− vanaf de Harmsenbrug tot de Dintelbrug:
€ 158,50
− ten westen van de Dintelbrug:
€ 190,50
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b. Voor leveringen buiten het vaarschema van Evides, tussen 7.30 uur en 16.00 uur:
€ 104,85 per uur of gedeelte daarvan.
c. Voor de levering op andere tijden dan genoemd onder b: € 137,75 per uur of gedeelte daarvan.
d. Op zaterdagen, zon- en feestdagen: € 170,60 per uur of gedeelte daarvan.
e. Bij ijsgang in de vaarroute worden de extra kosten verhoogd met een toeslag, gelijk aan de toeslag,
bepaald door de sleepbootondernemingen.
f.

Als – in overleg – de hulp van een ijsbreker wordt ingeschakeld, de kosten van deze ijsbreker.

4. Als sprake is van een levering op afroep in het Hartelgebied en er zijn tevens andere extra kosten uit
artikel 4 lid 3 aan Evides verschuldigd, brengt Evides enkel het hoogste tarief in rekening.
Artikel 5

Sleuteltappunten
1. Voor het gebruik van Sleuteltappunten en het verbruik van drinkwater, zijn aan Evides de volgende
vergoedingen verschuldigd:
– Per Sleutel een vergoeding van € 350,00 per jaar en
– Een vaste vergoeding per jaar van:
– € 1.000,00 bij < 20 Sleutels
– € 5.000,00 bij > 20 Sleutels
2. In geval de overeenkomst ingaat gedurende het kalenderjaar wordt het te hanteren tarief naar rato
berekend, met een minimum van € 25,00.
3. Bij beëindiging van de overeenkomst wordt de Sleutel binnen drie dagen aan Evides geretourneerd.
Per dag dat deze termijn wordt overschreden is aan Evides een boete verschuldigd van € 25,00 per Sleutel
per dag, met een maximum van € 1.000,00 per Sleutel.
4. Bij vermissing of diefstal van een Sleutel moet hiervan direct aangifte worden gedaan bij de politie en melding hiervan bij Evides. Voor een vervangende Sleutel is een vergoeding van € 175,00 aan Evides verschuldigd. Reeds betaalde vergoedingen t.a.v. het lopende contractjaar worden door Evides niet gerestitueerd.
Artikel 6

Opzetstukken (niet brandblusdoeleinden)
1. Voor het Opzetstuk is een waarborgsom van € 500,00 aan Evides verschuldigd.
2. Voor het gebruik van een Opzetstuk is een vergoeding van € 5,13 per Opzetstuk per dag aan Evides verschuldigd.
3. Voor het plaatsen en het verwijderen van een Opzetstuk zijn aan Evides de volgende vergoedingen
verschuldigd:
– op werkdagen tussen 07.30 uur en 18.00 uur: € 84,00 per handeling;
– buiten deze uren en op andere dagen: € 168,00 per handeling.
4. Voor het verbruik van drinkwater is aan Evides een vergoeding van € 0,90 per m3 drinkwater verschuldigd.
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Artikel 7

Aansluitingen
1. Voor het maken van een aansluiting met een buiswijdte tot en met 40 mm en met een lengte van maximaal
25 meter gerekend vanuit van het hart van de openbare weg waarin de hoofdleiding ligt, is een vergoeding
van € 1.000,00 aan Evides verschuldigd.
Voor aansluitingen met een wijdte groter dan 40 mm of langer dan 25 meter – e.e.a. ter beoordeling van
Evides – is een nader door Evides te bepalen vergoeding aan Evides verschuldigd.
2. Voor het wijzigen van een (tijdelijke) aansluiting is bij een leiding – tot en met een diameter van 40 mm –
aan Evides een vergoeding verschuldigd van € 565,00. Voor het wijzigingen van leidingen met een grotere
diameter is een nader door Evides te bepalen vergoeding aan Evides verschuldigd.
3. Voor het verwijderen van een (tijdelijke) aansluiting is bij een leiding – tot en met een diameter van 40 mm –
aan Evides geen vergoeding verschuldigd. Voor het verwijderen van leidingen met een grotere diameter is
een nader door Evides te bepalen vergoeding aan Evides verschuldigd.
4. Indien op een aansluiting (waarvoor het aansluittarief geldt uit lid 1) van een collectief leidingnet dat
niet in eigendom is van Evides, meerdere Verbruiksadressen worden aangesloten, is voor het plaatsen
van een watermeter bij elk extra Verbruiksadres een vergoeding van € 111,00 aan Evides verschuldigd.
5. Indien Evides haar werkzaamheden niet op de tevoren overeengekomen datum/tijd kan uitvoeren, is aan
Evides een vergoeding van € 162,00 verschuldigd. Indien het voor het maken of wijzigen van een aansluiting noodzakelijk is het drinkwaternet van Evides uit te breiden of te wijzigen, zullen de kosten voor die uitbreiding of wijziging als volgt tussen Evides en de aanvrager(s) worden verdeeld:
– indien de kosten voor uitbreiding of wijziging van het drinkwaternet een bedrag van € 3.200,00 per te
maken of te wijzigen aansluiting/verbruiksadres niet te boven gaan, worden deze geheel door Evides
gedragen;
– indien deze kosten meer bedragen dan € 3.200,00 per te maken of te wijzigen aansluiting/verbruiksadres, wordt het meerdere als volgt verdeeld: Evides draagt 2/3e deel van het meerdere; de aanvrager
of de verbruiker betaalt een bijdrage ter grootte van 1/3e deel van het meerdere;
– voor het bepalen van het aantal aansluitingen dat op het uit te breiden of te wijzigen deel van het
drinkwaternet moet worden aangesloten, wordt uitgegaan van het aantal aansluitingen op het moment
van uitbreiding of wijziging van het drinkwaternet inclusief de op dat moment bij Evides bekende aanvragen voor het aanleggen van een nieuwe aansluiting/verbruiksadres;
– indien in de toekomst nieuwe aansluitingen/verbruiksadressen worden gerealiseerd, zal dit in geen
geval leiden tot een gehele of gedeeltelijke restitutie van de bijdrage;
– de kosten voor uitbreiden of wijzigen van het drinkwaternet zijn exclusief de kosten voor het maken of
wijzigen van de aansluiting/verbruiksadres;
– dit artikel is niet van toepassing op particuliere leidingen die in eigendom overgaan op Evides.
Artikel 8

Controle drinkwaterinstallatie
1. Voor een (her)controle van een drinkwaterinstallatie, niet zijnde een controle op basis van Evides haar
wettelijke controletaak, is aan Evides een vergoeding van € 81,00 per uur verschuldigd.
2. Indien Evides een (her)controle van een drinkwaterinstallatie niet op de tevoren overeengekomen
datum/tijd kan uitvoeren, is aan Evides een vergoeding van € 162,00 verschuldigd.
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Artikel 9

Brandverbruikersleidingen
1. Afsluiters en brandkranen mogen uitsluitend door Evides worden verzegeld.
2. Afsluiters en brandkranen mogen, behoudens in geval van brand, uitsluitend door Evides worden ontzegeld.
Bij verbreking van de verzegeling moet dit onmiddellijk aan Evides worden gemeld en is, behoudens in
geval van brand, een boete van € 350,00 aan Evides verschuldigd.
3. Voor het verbruik van drinkwater via of ten behoeve van een brandverbruikleiding is aan Evides een
vergoeding van € 0,90 per m3 drinkwater verschuldigd. Evides is bevoegd de omvang van het verbruik te
schatten. Indien Evides dit wenselijk acht kan zij een brandverbruikleiding voorzien van een watermeter.
4. Evides kan verlangen dat brandverbruikleidingen minstens eenmaal per jaar worden gespuid in bijzijn van
een Evides medewerker.
5. Voor het beschikken over een brandverbruikleiding zijn per maand aan Evides de volgende vergoedingen
verschuldigd:
Bij een buiswijdte van de aansluiting
t/m 50 mm
€ 15,12
t/m 80 mm
€ 31,04
t/m 100 mm
€ 51,47
t/m 150 mm
€ 62,61
Voor het beschikken over een reeds bestaande brandverbruikleiding met een buiswijdte tot 200 mm en
tot 250 mm is een vergoeding van respectievelijk € 110,00 en € 180,00 aan Evides verschuldigd. In nieuwe
situaties worden brandverbruikleidingen met deze buiswijdtes niet meer door Evides toegepast.
6. Voor een brandverbruikleiding ten behoeve van een sprinklerinstallatie in West-Brabant met een
capaciteit tot en met 5 m³ per uur is een vergoeding van € 15,12 per maand aan Evides verschuldigd.
Voor een brandverbruikleiding ten behoeve van een sprinklerinstallatie in West-Brabant met een
capaciteit groter dan 5 m³/uur zijn de betreffende capaciteitstarieven van toepassing (respectievelijk
artikel 3.2.2).
Voor brandverbruikleidingen ten behoeve van een sprinklerinstallatie in een vuurwerkopslag in Zeeland
en in West-Brabant met een capaciteit tot en met 18 m³ per uur is een vergoeding van € 52,63 per maand
aan Evides verschuldigd ongeacht de diameter van de aansluiting.

Artikel 10

Brandkranen in de openbare weg
1. Voor de aanleg van een ondergrondse brandkraan op een aan te leggen nieuwe leiding is een vergoeding
van € 555,00 aan Evides verschuldigd. Voor het beheer en onderhoud van een ondergrondse brandkraan
is deze vergoeding € 25,47 per brandkraan per jaar.
2. Voor het beheer en onderhoud van een bovengrondse brandkraan is een vergoeding van € 34,55 per
brandkraan per jaar aan Evides verschuldigd.
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Artikel 11

Bemetering
1. Indien de meetinrichting is beschadigd of weggenomen, is aan Evides de volgende vergoeding verschuldigd:
– € 231,00 voor een meetinrichting met een nominaal meetvermogen van ten hoogste 2,5 m3 per uur;
– € 279,00 voor een meetinrichting met een nominaal meetvermogen tussen 2,5 en 10 m3 per uur;
– € 360,00 voor een meetinrichting met een nominaal meetvermogen van 10 m3 per uur.
Voor een meetinrichting met een groter nominaal meetvermogen dan 10 m³ per uur is een nader door
Evides te bepalen vergoeding aan Evides verschuldigd
2. Het – op verzoek van de verbruiker – ijken van een meetinrichting geschiedt op kosten van ongelijk.
De kosten voor het ijken van een meetinrichting met een nominaal meetvermogen van ten hoogste 10 m³
per uur bedragen € 250,00. Voor het ijken van een meetinrichting met een groter nominaal meetvermogen
dan 10 m³ per uur worden de kosten nader door Evides vastgesteld.
3. Voor het wijzigen van het meterkaliber, op verzoek van de klant (verbruiker en/of eigenaar van de aansluiting), kunnen door Evides te bepalen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 12

Betalen
1. Betalingen aan Evides worden verricht door middel van automatische incasso, digitale factuur (ontvangen
per e-mail met link tot betaling) of met behulp van een acceptgiro. Voor de verzending van een acceptgiro
is de verbruiker aan Evides een vergoeding verschuldigd van € 1,00 per acceptgiro.
2. Bij niet (tijdig) betalen zijn tenminste de volgende buitengerechtelijke incassokosten aan Evides
verschuldigd:
– € 17,50 voor een verzonden 2e herinnering;
– € 22,50 voor geleverde inspanning(en) om in persoonlijk contact te treden.
3. Als Evides de levering van drinkwater (tijdelijk) opschort wegens wanbetaling zijn aan Evides de volgende
bedragen verschuldigd:
– € 120,00 voor het afsluiten middels de Hoofdkraan
– € 180,00 voor het afsluiten middels de Dienstkraan
De kosten voor het heropenen van de hoofd- of dienstkraan na betaling zijn inbegrepen in dit tarief.

Artikel 13

Overig
1. Alle bedragen die de aanvrager en de verbruiker ingevolge de Algemene Voorwaarden van Evides, de
Tarievenregeling en nadere bepalingen en voorschriften van Evides verschuldigd zijn, worden verhoogd
met de belastingen (waaronder btw en belasting op leidingwater) en de heffingen, die Evides krachtens
een besluit van de overheid verplicht respectievelijk bevoegd is in rekening te brengen.
2. Tarieven die niet in deze Tarievenregeling zijn vermeld, worden door Evides vastgesteld.
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3. Verbruiker is aan Evides een boete van € 350,00 verschuldigd bij:
a. het veroorzaken van schade of hinder overeenkomstig artikel 17 lid 1 sub a en artikel 18 lid 3 van de
Algemene Voorwaarden;
b. het (doen) verbreken van verzegelingen overeenkomstig artikel 17 lid 1 sub b van de Algemene
Voorwaarden;
c. fraude overeenkomstig artikel 17 lid 1 sub c van de Algemene Voorwaarden;
d. gebruik van het drinkwaternet voor (elektrische) aarding overeenkomstig artikel 17 lid 1 sub d van de
Algemene Voorwaarden;
e. het doorleveren van drinkwater overeenkomstig artikel 17 lid 2 van de Algemene Voorwaarden;
f. het niet direct melden van schade, gebreken of onregelmatigheden aan de Aansluiting of Meetinrichting (verbreking van verzegelingen daaronder begrepen) overeenkomstig artikel 18 lid 2 sub a
van de Algemene Voorwaarden;
g. het niet verlenen van toegang tot het Perceel overeenkomstig artikel 18 lid 2 sub b van de Algemene
Voorwaarden Evides; of
h. een overtreding van de voorwaarden van de Regelingen voor de levering van drinkwater via
opzetstukken anders dan voor brandblusdoeleinden.

Artikel 14

Slotbepalingen
1. Deze Tarievenregeling kan, onverminderd het bepaalde in artikel 23 van de Algemene Voorwaarden
Evides Waterbedrijf, (tussentijds) door Evides worden gewijzigd.
2. Op 1 januari 2016 treedt deze Tarievenregeling in werking en vervalt de ‘Tarievenregeling van Evides voor
de levering van drinkwater’ van januari 2015.
3. Deze Tarievenregeling kan worden aangehaald als ‘Tarievenregeling Evides Waterbedrijf 2016’.
4. Deze Tarievenregeling kan worden gedownload van de website www.evides.nl en zijn op aanvraag
kosteloos verkrijgbaar.
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Oasen
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Onderstaand treft u de prijsgegevens betreffende het jaar 2016 aan. De bedragen voor de niet-waterprijzen
zijn alle per stuk dan wel per meter. Alle bedragen zijn (tenzij anders vermeld) exclusief omzet- en waterbelasting en provinciale grondwaterheffing.

Waterlevering
Staffelprijzen
0 - 1.000 kuub
1.000 - 2.500 kuub
2.500 - 5.000 kuub
5.000 -2 5.000 kuub
25.000 - 50.000 kuub
50.000 - 100.000 kuub
> 100.000 kuub

€
€
€
€
€
€
€

0,710
0,690
0,690
0,683
0,683
0,683
0,683

Blokbemetering tot 180 m3 per jaar
– kleine woning zonder sanitair comfort
– tot 60 m2 oppervlak
– van 60 m2 tot 140 m2 oppervlak
– boven 140 m2 oppervlak
– meerverbruik boven 180 m3, per m3
– afzonderlijk bemeterde percelen, per m3

€
€
€
€
€
€

149,67
161,46
187,14
196,77
0,722
0,722

In de tarieven voor blokbemetering wordt rekening gehouden met de provinciale grondwaterheffing.
In het geval van onbemeterde percelen wordt de verbruiker naast het vastrecht 180 m3 waterverbruik
per jaar in rekening gebracht tegen de prijs voor kleinverbruikers.

Waterbelastingen
Provinciale grondwaterheffing
Belasting op Leidingwater - BoL (over de eerste 300 m3)

€
€

0,012
0,335

Vastrecht
Nominaal meetvermogen Qn (m3 per uur)
– 1,5
– 2,5 consument
– 2,5
– 3,5
– 5
– 10
– 15
– 20
– 25
– 30
– 40
– 50
– 60
– 100
– 150
56

€
71,00
€
71,00
€
166,00
€
434,00
€
832,00
€
2.182,00
€
3.840,00
€
5.748,00
€
7.850,00
€ 10.138,00
€ 15.192,00
€ 20.720,00
€ 26.680,00
€ 54.600,00
Op aanvraag
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Het tarief voor vastrecht is inclusief € 6,79 voor de toeslag openbare brandblusvoorziening en € 0,89
voor de reguliere controle uit hoofde van de wettelijke inspectietaak.
Particuliere brandblusaansluiting
– 30
– 40
– 50
– 60
– 100
– Grotere Qn

€
2.275,00
€
5.090,00
€
8.180,00
€ 11.520,00
€ 27.150,00
Op aanvraag

Meeliften
Rioolheffing
Afvalstoffenheffing

€
€

2,33
2,33

Bestandlevering *)
Initiële levering per aansluiting, bij **)
Minimum bedrag:
– 0 - 10.000 aansluitingen
€
– 10.001 - 25.000 aansluitingen
€ 1.243,20
€
– 25.001 - 50.000 aansluitingen
€ 2.952,25
€
– 50.001 of meer aansluitingen
€ 5.594,00
€
*) tarieven zijn vastgelegd in een convenant voor de periode 2014-2016
**) de maximum vergoeding bedraagt € 10.566,00

0,12432
0,11809
0,11188
0,10566

Jaarlijkse bestandlevering
– eerste levering in een jaar
€
62,00
– volgende levering in een jaar
€
31,00
Betreft de aanlevering van bestandgegevens verbruiken t.b.v. de belastingheffing
door Hoogheemraadschappen en Zuiveringsschappen.

Aansluitingen
Basisprijzen
– dienstleiding tot een lengte van 25 m
– flats per eenheid vastrecht
– toeslag tijdelijk aansluiting, die later definitief wordt
– toeslag aansluiting met ligging in risicogebied verontreiniging

€
€
€
€

Meerkosten meteropstelling
– bij een meteropstelling van Qn 2,5
– bij een meteropstelling van Qn 3,5
– bij een meteropstelling van Qn 5/6
– bij een meteropstelling van Qn 10
– bij een meteropstelling van grotere Qn’s

€
170,58
€
816,10
€
1.989,13
€
2.567,02
Op aanvraag

911,28
459,00
552,14
75,00
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Meerkosten leidinglengte van 25 tot 115 m
– bij een diameter t/m 50 mm *)
– bij een diameter van 63 mm *)
– zinkers tot 6 m1 *)
– meerkosten overlengte zinker
– tegel- of klinkerbestrating *)
– asfaltverharding (per m2))
– wijziging bestaande aansluiting
*) vermelde bedragen zijn per m
Korting bij zelf graven – per m
– alleen voor leidingdeel 25 tot 115 m
Overige tarieven
– bijzondere aansluitingen
– uitzonderlijke gevallen

€
€
€
€
€
€
€

21,87
29,25
232,28
71,92
26,20
748,73
911,28

€

12,00

Voorcalculatie
Nacalculatie

Kaliberwijzigingen
Zonder aanpassing aansluitleiding
– wijziging van Qn 1,5 naar Qn 2,5
– wijziging van Qn 2,5 naar Qn 1,5
– wijziging van Qn 3,5 naar Qn 2,5
– wijziging van Qn 5/6 naar Qn 3,5
– alle overige mutaties

€
359,53
€
242,76
€
299,13
€
796,22
Op aanvraag

Met aanpassing aansluitleiding
– kleine wijziging van Qn 5/6 naar Qn 3,5 *)
€
1.103,30
– alle overige mutaties
Op aanvraag
*) betreft een kleine wijziging voor de gevel bij gebrek aan ruimte in de woning

Watermeter
IJken watermeter zonder telwerk *)
– Qn 1,5
– Qn 2,5
– overige Qn-typen

€
€
€

IJken watermeter met telwerk *)
– Qn 1,5
– Qn 2,5
– Qn 3,5
– Qn 5/6
– Qn 10
– overige Qn-typen

€
418,05
€
418,33
€
490,37
€
543,98
€
766,27
Op aanvraag
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Overige tarieven
– beschadiging bevroren watermeter
– beschadiging bevroren aansluitleiding **)
– verbreking verzegeling door klant

€
€
€

195,00
218,11
300,00

*) afwijking vanaf – 4% t/m +4%
**) indien er sprake is van een tweede bezoek omdat de klant het advies in een eerder
bezoek niet heeft opgevolgd

Pulsgever
Plaatsing van een pulsgever

€

268,39

Standpijpen
Waarborgsom
€
250,00
Plaatsing standpijp
€
251,65
Huurtarief per dag
€
36,00
Waterverbruik per m3 *)
€
0,722
*) in het watertarief wordt rekening gehouden met de provinciale grondwaterheffing

Inspectie
Hercontrole u.h.v. wettelijke inspectietaak

€

250,00

Brandkranen
– onderhoud, controle en afname bluswater per brandkraan, per jaar €
31,00
– plaatsing bij gelijktijdige aanleg met een nieuwe distributieleiding €
550,00
– (ver)plaatsing in een bestaande distributieleiding
Nacalculatie
– verlengen brandkraan
€
600,00
Kosten van brandkranen die voortvloeien uit werkzaamheden, die niet zijn begrepen onder
de onderhoudsregeling, worden op basis van de werkelijke kosten in rekening gebracht.

Inning en aanmaning
Incassokosten
– aanmaning
– boete bij niet-tijdige betaling, basisbedrag
verhoging boete met % factuurbedrag 1)
• € 0 – € 268 euro
• € 268 – € 2.500
• € 2.500 – € 5.000
• € 5.000 – € 10.000
• € 10.000 – € 200.000
• > € 200.000
– boete bij niet aanmelden
– heraansluiting na afsluiting 2)
1)
2)

Conform wetgeving, de boete kan maximaal € 6.775,00 bedragen.
Te verhogen met de aanmaningskosten.

€

€
€

25,00
n.v.t.
0,0 %
12,0 %
10,0 %
5,0 %
1,0 %
0,5 %
80,00
285,00
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Overige tarieven
– administratiekosten bij mutaties
– administratiekosten bij mutaties digitaal 3)
– maken van een correctienota (per nota) 4)
– voorrijkosten bij oneigenlijke melding
– niet thuis/nagekomen afspraak klant
3)
4)

€
€
€
€
€

16,00
6,00
13,50
55,00
55,00

Bijvoorbeeld verhuizingen. Bij het digitaal doorgeven van deze mutaties wordt € 10,00 korting verleend.
Op uitdrukkelijk verzoek van de klant of na in gebreke blijven van de klant inzake de meteropname.

Kosten bij schade
€
€

Monsteropname bij schade (na lekkage)
Spuiwater/lekverlies per m3 *)

49,00
0,722

*) in het watertarief wordt rekening gehouden met de provinciale grondwaterheffing

Bijdrage investeringskosten industriegebieden
Bij investeringen ten behoeve van het hoofdleidingnet in industriegebieden moet door de desbetreffende
gemeente 40% in de aanlegkosten worden bijgedragen. De kosten zullen op basis van voorcalculatie worden
geoffreerd en na uitvoering in rekening gebracht.

Precario
Naast de al eerder vermelde tarieven zijn verbruikers in onderstaande gemeenten een bedrag per
aansluiting verschuldigd wegens door deze gemeenten aan Oasen in rekening gebrachte precarioheffing.

Alphen aan den Rijn
Kaag en Braassem
Leiderdorp
Zoeterwoude
Nieuwkoop
Alblasserdam
Hendrik Ido Ambacht
Zuidplas
Waddinxveen
Leerdam
Gouda
Zederik
Bodegraven-Reeuwijk
Sliedrecht
Papendrecht
Zwijndrecht
Molenwaard
Teylingen
Gorinchem
Hardinxveld-Giessendam
60

excl. 6% btw
€
23,34
€
63,74
€
14,77
€
56,40
€
12,38
€
16,68
€
11,83
€
20,33
€
11,52
€
10,81
€
15,68
€
22,55
€
17,29
€
15,96
€
16,53
€
16,38
€
43,53
€
17,82
€
5,21
€
2,45

incl. 6% btw
€
24,74
€
67,56
€
15,66
€
59,78
€
13,12
€
17,68
€
12,54
€
21,55
€
12,21
€
11,46
€
16,62
€
23,90
€
18,33
€
16,92
€
17,52
€
17,36
€
46,14
€
18,89
€
5,52
€
2,60

Tarieven2016-DEFINITIEF.qxp_Opmaak 1 18-02-16 16:13 Pagina 61

ATARIEVENOVERZICHT DRINKWATER 2016

Brabant Water
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I Tarief voor waterlevering
Onderstaande tarieven zijn inclusief provinciale grondwaterheffing, exclusief de Belasting op
Leidingwater van € 0,333 per m3 (verbruik < 300 m3 per aansluiting/jaar en exclusief btw (6%).
a. Kleinverbruik
Voor waterlevering zonder capaciteitsbegrenzing of met een uurcapaciteit van maximaal 5 m3.
Vastrecht per jaar
€
70,44
Waterverbruik per m3
€
0,4615
N.B. Bij aansluiting met één meetinrichting voor meerdere wooneenheden is per jaar
voor elke wooneenheid een vastrecht van € 60,72 verschuldigd.
b. Tijdelijk kleinverbruik
Vastrecht per jaar
€
70,44
Waterverbruik per m3
€
0,9265
N.B. Bij tijdelijk verbruik wordt altijd BoL berekend.
c. Grootverbruik
Voor waterlevering met een capaciteitsbegrenzing.
Per beschikbare m3-uurcapaciteit, per jaar
Vastrecht per jaar
Waterverbruik per m3

€
€
€

408,36
70,44
0,4132

d. Baarle Hertog
Vastrecht per jaar
€
50,00
Waterverbruik per m3
€
0,99
N.B. Korting op vastrecht is € 10,00 per bewoner, tot een maximum van 5 bewoners.
e. Abonnementstarief
Het abonnementstarief geldt voor klanten waarvan voor de meting van het drinkwaterverbruik geen
(centrale) watermeter beschikbaar is. Het abonnementstarief is € 94,09 per jaar.

II Tarief voor brandblussing
1. De kosten van aanleg en onderhoud van een brandleiding komen voor rekening van de verbruiker.
2. Voor de zogenaamde brandleidingen en sprinklerleidingen is een bedrag per jaar verschuldigd,
afhankelijk van de diameter van de leiding. Alle bedragen zijn excl. 6% btw.
Ø 50 = €
Ø 75 = €
Ø 80 = €

181,50
290,50
312,50

Ø 100 = € 820,50
Ø 125 = € 1.207,00
Ø 150 = € 1.531,00

Ø 200 = € 3.053,00
Ø 250 = € 4.512,00
Ø 300 = € 5.573,50

3. Het via een brandkraan geleverde water voor brandblussing en brandblusoefeningen is gratis.
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III Tarief voor aansluiting
1. Nieuwe aansluitingen
De kosten voor het aanleggen van een nieuwe wateraansluiting zijn afhankelijk van de capaciteit van de
watermeter (Qn). In onderstaande tabel zijn de verschillende tarieven weergegeven.

1,5 QN woonaansluiting
1,5 QN gestapelde woningbouw
3,5 QN gestapelde woningbouw
3,5 QN MKB aansluiting
10,0 QN
1,5 QN Bouwwateraansluiting

Vaste bijdrage (excl. 6% btw)
€
773,00
€
266,00
€
332,50
€ 1.004,50
€ 1.872,00
€
773,00

Aansluitingen met een capaciteit groter dan Qn 10 en bouwwater > 25 m¹ worden apart in rekening
gebracht, op basis van voorcalculatie.
In bovenstaande tarieven zijn de volgende werkzaamheden begrepen:
– het aanboren op de hoofdleiding;
– het leggen van de aansluitleiding;
– het leveren en aanbrengen van de watermeter.
2. Verleggen of vergroten van een aansluiting
De tarieven voor het verleggen of vergroten van een aansluiting zijn als volgt:
excl. 6% btw
Verleggen van een bestaande aansluiting met een capaciteit van Qn 1,5/ Qn 2,5
of Qn 3,5; ongeacht de lengte van de te verleggen leiding
Aansluitingen met een capaciteit van Qn 10 en groter worden apart in rekening
gebracht op basis van voorcalculatie

€

495,00

Voor het vergroten van een bestaande aansluiting gelden de tarieven voor een nieuwe aansluiting.
3. Bouwwateraansluiting
De kosten voor een bouwwateraansluiting zijn gelijk aan de kosten van een nieuwe aansluiting.
Het verplaatsten van de bouwwateraansluiting naar de definitieve plaats van de watermeter kost
€ 312,50 excl. btw.
4. Tijdelijke onderbreking van de waterlevering op verzoek
Het tijdelijk onderbreken van de waterlevering op verzoek kost € 157,00 excl. btw.
Het herstellen van de levering op verzoek kost € 157,00 excl. btw.
Bij een tijdelijke onderbreking van de waterlevering blijft het vastrecht verschuldigd.
5. IJken van de watermeter op uw verzoek
Het op verzoek laten ijken van een watermeter met een capaciteit van Qn 1,5 / 2,5 of 3,5 kost € 157,00
excl. 21% btw. Het laten ijken van een watermeter met een capaciteit van Qn 10 kost € 260,00 excl. 21% btw.
Deze tarieven gelden als de afwijking van de watermeter binnen de normen blijft volgens artikel 12 van de
Algemene Voorwaarden Drinkwater. Is de afwijking van de watermeter groter dan de gestelde norm dan
is de ijking voor rekening van Brabant Water.
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IV Betaling en incasso
1. Betalingsmogelijkheden
Brabant Water heeft drie betalingsmogelijkheden, te weten automatische incasso,
betaling met acceptgiro en digitaal betalen.
•

Betaling met automatische incasso
Betaalt u via een automatische incasso? Dan betaalt u maandelijks een voorschotbedrag en eenmaal
per jaar ontvangt u een jaarafrekening voor uw waterverbruik. Deze wijze van betalen is gratis.

•

Betaling met acceptgiro
Betaalt u liever niet via een automatische incasso? Dan ontvangt u van ons per kwartaal een schriftelijke
termijnfactuur met een acceptgiro. Hiervoor betaalt u € 2,00 per kwartaalfactuur (€ 2,12 incl. btw).
De kosten van de kwartaalfacturen voorzien van een acceptgiro worden met de jaarafrekening in
rekening gebracht. Dit geldt ook als feitelijk van de acceptgirokaart geen gebruik wordt gemaakt, maar
wordt betaald via internet. Eens per kwartaal ontvangt u van ons een voorschotfactuur en eenmaal per
jaar een jaarafrekening voor uw waterverbruik.

•

Digitaal betalen
U kunt er ook voor kiezen digitaal te betalen. U ontvangt dan ieder kwartaal via de e-mail een termijnfactuur. Ook uw jaarafrekening ontvangt u via de mail. Via iDeal kunt u deze digitale rekening snel en
makkelijk betalen. Kiest u voor deze vorm van digitaal betalen? Dan brengen wij geen administratiekosten
in rekening.

2. Incassoprocedure
Eerste herinnering:
Tweede herinnering:
Overdracht aan incasseerder:
Heraansluiting:
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kosteloos
€ 22,50 (vrij van btw)
€ 17,50 (vrij van btw)
€ 234,00 (vrij van btw)
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Tarievenregeling WML 2016
Aansluitkosten aansluitleiding
1. Tarieven voor het realiseren van een huis- of bedrijfsaansluiting

Basis Pakket
Basis Extra Pakket
Plus Pakket
Pakket C
Maatwerkpakket

Diameter
aansluitleiding
25 mm
50 mm
50 mm
63 mm
(7 m3/uur 50 mm)
> 100 mm

Capaciteit
watermeter
1,5 m3/uur (Qn 1.5)
tot 3 m3/uur (Qn 2.5)
4 - 6 m3/uur
(Qn 3.5 begrensd)
7 -14 m3/uur
(Qn 10 begrensd)
> 14 m3/uur

Tarief
€ 1.053,00
€ 1.376,00

Tarief met
bouwaansluiting
€ 1.503,00
€ 1.831,00

€ 1.611,00

€ 2.066,00

€ 2.503,00
€ 2.987,00
Offerte o.b.v. integrale kosten,
minimaal € 2.503,00

1.1 Bijdrage hoofdleidingnet
De vermelde tarieven zijn inclusief een bijdrage voor het hoofdleidingnet. Indien op een aansluiting meer
dan 1 wooneenheid 1) is aangesloten dan wordt per extra wooneenheid additioneel € 416,00 in rekening gebracht. Indien het aantal wooneenheden per centrale watermeter afwijkt van aantal WOZ-objecten (door
de klant aan te tonen), dan wordt de bijdrage hoofdleidingnet berekend over het aantal WOZ-objecten.
1.2 Meerlengte
Indien per wooneenheid (bij woningbouw) of per aansluiting (bij niet-woningbouw) meer dan 50 meter
hoofdleiding aangelegd of verzwaard dient te worden, dan worden de meerkosten boven deze 50 meter in
rekening gebracht.
Voor alle aansluitleidingen geldt een maximum tracélengte van 25 m gemeten vanaf het hart van de
openbare weg.
– Kosten meerlengte:
aansluitleiding boven 25 m: € 19,40 per meter (25 mm), € 23,60 (50 mm) en € 32,00 (63 mm).
– Korting eigen graafwerk:
bij meerlengte: € 6,60 per meter (na 25 m).
1.3 Bouwaansluiting
In de bouwput wordt een watermeter geplaatst, deze wordt vervolgens doorgetrokken naar een meterkast
binnen. Verbruikt water wordt tegen het normale watertarief in rekening gebracht.
Tarief Bouwaansluiting indien de bouwaannemer aparte verrekening wenst:
– € 450,00 (Basis Pakket)
– € 454,00 (Basis Extra en Plus Pakket)
– € 484,00 (Pakket C)
Tarief ‘Tijdelijke Aansluiting’ bijvoorbeeld voor een bouwkeet = Tarief Basis Pakket.
Zodra een ‘Tijdelijke Aansluiting’ wordt beëindigd, wordt additioneel het tarief voor definitieve afsluiting
(€ 270,00) in rekening gebracht.
1) Wooneenheid: Een woonruimte (bestaande uit één of meerdere kamers) met eigen ingang en eigen
sanitaire voorzieningen en keuken.
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Voor alle vermelde aansluitingen geldt dat bestrating of verharding op eigen terrein door de aanvrager
verwijderd en teruggeplaatst dient te worden. Op verzoek van de klant kan WML hiervoor zorgen.
De offerteprijs is op basis van integrale kosten.
1.4 Keuringskosten van nieuwe aansluitleidingen:
– Basis controle drinkwaterinstallaties huishoudelijk gebruik: € 37,30 per wooneenheid
– Basis controle van drinkwaterinstallaties bedrijfsmatig gebruik: € 288,00 per aansluiting
– Hercontrole: Werkelijke kosten
1.5 Niet-nakoming controleverplichtingen:
Wanneer de installatietekening met de daarbij behorende formulieren niet tijdig wordt aangeleverd, zal er
automatisch een visuele controle plaatsvinden. Het bedrag dat voor deze controle in rekening zal worden
gebracht bedraagt € 136,00.

2. Aansluiting voor meerdere meetinrichtingen
Aansluiting voor meerdere meetinrichtingen of meerdere meetinrichtingen volgens criteria vereist
(o.a.batterij-opstelling)
2.1 Individuele bemetering bij nieuwbouw: kosten bestaan uit het bedrag voor het betreffende aansluitpakket
plus € 568,00 voor iedere additionele wooneenheid die individueel bemeterd wordt.
2.2 Individuele bemetering bij bestaande bouw: € 112,00 per meetopstelling (Qn1.5 )
2.3 Leidingen met tappunten voor algemeen gebruik (poetsvoorzieningen, centrale warmwater voorzieningen,
blusvoorzieningen t.b.v. brandslanghaspels e.d.) dienen voorzien te zijn van een watermeter.
2.4 Ten behoeve van bedrijventerreinen kunnen drink- en bluswaterleidingen op niet-openbaar terrein op
aanvraag gecombineerd worden via één centrale watermeter.

3. Meerdere aansluitingen per adres
Per adres mogen meerdere aansluitingen tot stand gebracht worden, met dien verstande, dat het geen
bedrijf betreft, zonder dat daarvoor aparte huisnummers aangevraagd dienen te worden. De splitsing van
het waterleidingnet, die daar eventueel voor noodzakelijk is, dient zo veel mogelijk in openbare grond of
meterkast te geschieden.

Wijziging aansluitleiding
1. Wijzigen aansluitleiding
1.1 Kosten wijziging aansluitleiding
De kosten van het verplaatsen van een aansluitleiding en/of meetopstelling worden als volgt berekend
aan de klant:
– Wijziging alleen binnen: € 427,00
– Wijziging binnen en/of buiten: € 508,00
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Voor wijzigingen van aansluitleidingen vanaf 7 m³/uur of vanaf 63 mm: maatwerk tegen integrale kosten.
Keuringskosten van gewijzigde aansluitleidingen:
– Basis controle drinkwaterinstallaties huishoudelijk gebruik: € 37,30 per wooneenheid
– Basis controle van drinkwaterinstallaties bedrijfsmatig gebruik: € 288,00 per aansluiting
– Hercontrole: werkelijke kosten
Niet-nakoming controleverplichtingen:
Wanneer de installatietekening met de daarbij behorende formulieren niet tijdig wordt aangeleverd, zal er
automatisch een visuele controle plaatsvinden. Het bedrag dat voor deze controle in rekening zal worden
gebracht bedraagt € 136,00.
1.2 Koppeling meetopstelling
Bij aansluitingen > 2,5 m³/uur kan WML, indien uit schouwing blijkt dat de risico’s beperkt zijn, op verzoek
van de klant bij wijzigingen van aansluitleidingen of capaciteitswijzigingen tegen integrale kostprijs zorgen
voor de koppeling tussen de meetopstelling en de binneninstallatie.
1.3 Tweede aansluiting
Indien ten behoeve van een tweede aansluiting in een na woningsplitsing of anderszins tot stand gekomen
tweede afzonderlijke wooneenheid:
– indien 2e aansluiting van buiten pand aangelegd moet worden: de normale aansluitkosten van het
betreffende pakket worden in rekening gebracht
– indien 2e aansluiting mogelijk is door splitsing binnen het pand: de integrale kosten worden in
rekening gebracht.

2. Capaciteitswijziging
–
–
–

Capaciteitswijziging t/m 14 m³/u met verzwaring aansluitleiding: prijs van nieuwe aansluiting
van betreffende capaciteit.
Capaciteitswijziging t/m 14 m³/u met gelijkblijvende Ø aansluitleiding: integrale kosten aanpassen
meetopstelling.
Capaciteitswijziging > 15 m³/u: maatwerk op basis van integrale kosten.

Waterlevering via watermeter
1. Verbruik
1.1 Tarief van 1-1-2016 tot en met 31-12-2016
– Tarief eerste 300 m3
€ 1,0212 per m3 (ex. btw)
3
– Tarief na 300 m
€ 0,6862 per m3 (ex. btw)
Deze tarieven zijn inclusief € 0,0036 per m3 Milieubelasting, € 0,0154 per m3 Provinciale Belasting en voor
het verbruik van 0 t/m 300 m3 inclusief € 0,335 Belasting op Leidingwater (BoL). De BoL wordt berekend
over de eerste 300 m3 per wooneenheid. Indien het aantal WOZ-objecten per centrale watermeter afwijkt
van het aantal wooneenheden (door de klant aan te tonen), dan wordt de BoL berekend over de eerste
300 m3 per WOZ-object.
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Verbruik t/m 300 m3
Prijs per m3
Provinciale belasting
Milieubelasting
Belasting op leidingwater (BoL)
Totaal bedrag per m3 (ex btw)

€
€
€
€
€

0,6672
0,0154
0,0036
0,335
1,0212

Verbruik > 300 m3
Prijs per m3
Provinciale belasting
Milieubelasting
Belasting op leidingwater (BoL)
Totaal bedrag per m3 (ex btw)

€
€
€
€
€

0,6672
0,0154
0,0036
0,00
0,6862

2. Vastrecht en capaciteitsrecht
Verkochte capaciteit
1,5 m3/uur en centrale watermeters
< 3 m3/uur (Qn 2,5)
4 m3/uur
5 m3/uur
6 - 7 m3/uur
8 - 12 m3/uur
13 - 17 m3/uur
18 - 22 m3/uur
23 - 27 m3/uur
28 - 34 m3/uur
35 - 44 m3/uur
45 - 54 m3/uur
55 - 64 m3/uur
65 m3/uur en hoger

Tarief per jaar
€
83,23 Vastrecht per wooneenheid
€ 130,00 per aansluiting
€
81,10 per m3/uur
€ 104,00 per m3/uur
€ 127,00 per m3/uur
€ 156,00 per m3/uur
€ 186,00 per m3/uur
€ 208,00 per m3/uur
€ 231,00 per m3/uur
€ 249,00 per m3/uur
€ 277,00 per m3/uur
€ 302,00 per m3/uur
€ 324,00 per m3/uur
€ 348,00 per m3/uur

3. Bijdrage kosten Openbare Blusvoorziening
Bijdrage kosten Openbare Blusvoorziening € 3,45 per jaar per wooneenheid.
(Geldt voor elke aansluiting. In geval van drinkwateraansluitingen > 1,5m³/u wordt het aantal
wooneenheden x € 3,45 op de aansluiting in rekening gebracht).

4. Bijdrage kosten wettelijke controle veiligheid drinkwaternet
Bijdrage kosten wettelijke controle veiligheid drinkwaternet € 1,85 per jaar per wooneenheid.
(Geldt voor elke aansluiting. In geval van drinkwateraansluitingen > 1,5m³/u wordt het aantal
wooneenheden x € 1,85 op de aansluiting in rekening gebracht).

Waterlevering via brandkranen
1. Brandblussing
1.1 Het brandkraanrecht bedraagt € 27,25 per brandkraan per jaar.
1.2 Het brandkraanrecht dekt de onttrekking van water aan brandkranen door gemeenten, uitsluitend voor
brandweerdoeleinden, te weten:
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–
–
–

blussen van brand
beproeven van brandkranen
houden van brandweeroefeningen

1.3 De gemeente is verantwoordelijk voor periodieke controle van de brandkranen en brengt eventuele
gebreken onmiddellijk schriftelijk ter kennis van het bedrijf, dat voor herstel zal zorgen. Het onderhoud van
de brandkranen met betrekking tot werking en bereikbaarheid komt ten laste van het bedrijf.

2. Overig gebruik
2.1 Voor het onttrekken van water via brandkranen anders dan de onder 1.2 genoemde doeleinden mag
alleen gebruik worden gemaakt van standpijpen met watermeter die door het bedrijf ter beschikking zijn
gesteld en door het bedrijf worden geplaatst (met uitzondering van jaarhuur). Alle onttrekkingen dienen te
geschieden conform de “Huurvoorwaarden standpijpen”.
2.2 In deze gevallen wordt in rekening gebracht voor:
2.2.1 de gebruiksduur:
Starthuurtarief
€ 200,00 (< 4m³/u)
€ 202,00 (6 m³/u)
€ 207,00 (10 m³/u)
€ 217,00 (16 m³/u)
Toeslag spoedplaatsing: € 53,00
Huurtarief per dag
€ 5,30 (< 4m³/u) vanaf dag 2
€ 10,40 (6 m³/u) vanaf dag 2
€ 15,50 (10 m³/u) vanaf dag 2
€ 20,70 (16 m³/u) vanaf dag 2
Jaarhuur
€ 503,00 (< 4m³/u)
2.2.2 het waterverbruik:
– € 1,0212 per m³ (uitgaande van BoL-tarief van € 0,335 per m³).
2.2.3 herstel van bestratingen of andere additionele WML-werkzaamheden:
– de integrale kosten.

Herstelkosten watermeters
Capaciteit
< 3 m³/u
4 -10 m³/u
>10 m³/u
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Geringe schade
€ 94,00
€ 94,00
€ 94,00

Grote schade
€ 94,00
€ 114,00
€ 161,00
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Af- en aansluitkosten
1. Op verzoek
1.1 Het tarief voor tijdelijk afsluiten op verzoek bedraagt € 89,90 te betalen door de aanvrager.
1.2 Het tarief voor heraansluiting ten gevolge van tijdelijke afsluiting op verzoek bedraagt € 89,90
te betalen door de aanvrager.
1.3 Bij aansluitingen van korte duur, zoals feesttenten e.d.: € 89,90 voor het aansluiten en vervolgens
nogmaals € 89,90 bij afsluiting plus het waterverbruik.

2. In verband met bevuilde meterputten
Dichtdraaien dienstkraan en/of verwijderen watermeter: € 144,00

3. In verband met wanbetaling
Afsluiting vanwege wanbetaling binnen: € 180,00 (incl. heraansluiting)
Afsluiting vanwege wanbetaling buiten: € 359,00 (incl. heraansluiting)

4. Bij definitieve afsluiting
Aansluitleidingen t/m Qn 2,5 en maximaal 25 m lang:
– Afsluiten binnen bij sloop (definitieve afsluiting) € 89,90
– Afsluiten buiten bij sloop (definitieve afsluiting) € 270,00
– Overige aansluitleidingen Integrale kosten
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