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Woord vooraf
Voor u ligt de nieuwe uitgave van het Tarievenoverzicht drinkwater 2018. In samenwerking met de drinkwaterbedrijven is een compleet overzicht samengesteld met daarin opgenomen de per 1 januari 2018 geldende
tarieven voor aansluiting en levering van drinkwater in Nederland. Vewin dankt de drinkwaterbedrijven voor
hun medewerking bij het verzamelen van de gegevens.
De Nederlandse drinkwaterbedrijven leveren betrouwbaar drinkwater voor een lage prijs. In de Drinkwaterwet is verankerd dat de publieke aandeelhouders van de drinkwaterbedrijven (gemeenten en provincies)
eerstverantwoordelijken zijn bij het vaststellen van de tarieven en bij het toezicht op het functioneren van
de drinkwaterbedrijven.
Elk drinkwaterbedrijf stelt voor aanvang van een nieuw kalenderjaar een tarievenregeling op, die ter goedkeuring wordt aangeboden aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA). De AvA, bestaande
uit gemeenten en/of provincies in het voorzieningsgebied, stelt de tarievenregeling vast.
In de Drinkwaterwet is voorgeschreven dat de tarieven van de drinkwaterbedrijven moeten voldoen aan
een aantal eisen. De tarieven moeten kostendekkend en transparant zijn en mogen niet discrimineren. De
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt namens de minister toezicht op dit proces en wordt daarbij
geadviseerd door de Autoriteit Consument en Markt (ACM), die jaarlijks de totstandkoming van de tarieven
onderzoekt. De minister rapporteert over het toezicht op de tarieven aan de Tweede Kamer.
Den Haag, februari 2018

Vewin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in dit overzicht.
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TARIEVEN HUISHOUDENS

Totaaloverzicht drinkwatertarieven huishoudens
In dit hoofdstuk wordt een totaaloverzicht gegeven van de tarieven voor de drinkwaterlevering aan huishoudens,
ontleend aan de afzonderlijke tarievenregelingen verderop in deze uitgave. De prijs die de afnemer voor het
drinkwater betaalt, bestaat naast dit drinkwatertarief uit verbruiksbelastingen.

Drinkwatertarief
De bedrijven brengen een tarief per kubieke meter drinkwater in rekening (variabel tarief) en een vast bedrag
per jaar (vastrecht). Bij bedrijven die drinkwater uit grondwater bereiden, is in het variabel tarief een provinciale
grondwaterheffing inbegrepen. Naast het vastrecht wordt in een aantal gemeenten een extra vast bedrag in
rekening gebracht dat de drinkwaterbedrijven aan deze gemeenten af moeten dragen als vergoeding voor het
hebben van leidingen in de gemeentelijke ondergrond (precario).

Verbruiksbelastingen
Bovenop het drinkwatertarief worden verbruiksbelastingen in rekening gebracht. Dit zijn de Belasting op
Leidingwater (BoL) en de btw. In 2018 bedraagt de BoL 33,9 cent per m3 over de eerste 300 m3 afgenomen
drinkwater. De btw bedraagt 6% van het drinkwatertarief en 6% van het bedrag aan BoL.

Tarievenoverzicht huishoudens
In de tabel op de volgende pagina is in de kolom ‘totaal’ voor elk tariefgebied het drinkwatertarief weergegeven
voor een gemiddeld gezin met een bemeterde woning (exclusief verbruiksbelastingen).
Dit totaaltarief is berekend op basis van:
• de in de tabel aangegeven bedragen voor vastrecht, precario en variabel tarief in het gebied in 2018
volgens de tarievenregeling van het drinkwaterbedrijf;
• een gemiddeld drinkwatergebruik van 94,0 m3 per gezin per jaar in Nederland, berekend op basis
van gemiddeld 2,16 personen per huishouden in Nederland (CBS, cijfer 2017) en het gemiddelde
drinkwatergebruik van 43,5 m3 per persoon per jaar in Nederland volgens het Kantar / Vewin onderzoek
Watergebruik Thuis 2016;
• formule voor de berekening van het totaaltarief:
(vastrecht + extra bedrag precario) / 94,0 + variabel tarief
Het gemiddeld drinkwatertarief inclusief precario in 2018 bedraagt €1,38 per m3 drinkwater. De tarieven
variëren tussen €1,03/m3 bij Vitens (gemeenten zonder precario) en € 2,28/m3 in de gemeente Binnenmaas.
Een groot deel van deze spreiding wordt veroorzaakt door de precariobelasting. Zonder precario bedraagt
het gemiddelde tarief €1,33 per m3 drinkwater, uiteenlopend van €1,03/m3 tot €1,76/m3. In figuur 1 is de
ontwikkeling van het drinkwatertarief in de sector weergegeven bij het gemiddeld gezinsgebruik van 94,0 m3.
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Figuur 1:
Ontwikkeling drinkwatertarief
(exclusief verbruiksbelastingen)
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Overzicht drinkwatertarieven huishoudens 2018 (bemeterd)1)
Tariefgebied

Vastrecht 2)
€ / jr

Extra bedrag Variabel tarief
precario € / jr
€ / m3

Totaal 3)
€ / m3

0,626

1,15
1,35
1,39
1,16

Waterbedrijf Groningen
• Algemeen (gemeenten zonder precario)
48,81
• Delfzijl
• Oldambt
WMD Drinkwater
59,00
Vitens
•
Algemeen (gemeenten zonder precario)
43,00
•
Achtkarspelen
•
De Ronde Venen
•
Dronten
•
Hattem
•
Lingewaard
•
Lelystad
•
Oldebroek
•
Rhenen
•
Tytsjerksteradiel
•
Voorst
•
Wijk bij Duurstede
•
Zeewolde
PWN
48,77
Waternet
71,33
Dunea
• Algemeen (gemeenten zonder precario)
59,21
• Alphen aan den Rijn (kern Benthuizen)
• Den Haag
• Hillegom
• Katwijk
• Lansingerland
• Leiden
• Leidschendam-Voorburg
• Lisse
• Noordwijk
• Noordwijkerhout
• Oegstgeest
• Rotterdam (Nesselande)
• Rijswijk
• Teylingen
• Voorschoten
• Wassenaar
• Zoetermeer
• Zuidplas (Zevenhuizen-Moerkapelle-Niewerkerk a/d IJssel)
Oasen
• Algemeen (gemeenten zonder precario)
71,40
• Alblasserdam
• Alphen aan den Rijn
• Bodegraven-Reeuwijk
• Gorinchem
• Gouda
• Hardinxveld-Giessendam
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19,40
23,28
0,53
0,57
71,48
65,26
14,92
56,91
98,91
12,07
73,54
87,05
93,55
84,34
61,13
23,57
1,24
0,79
1,00

1,63
1,92
1,83
2,05
1,94
1,73
1,95
1,69
2,22
2,20
2,24
2,05
1,66
1,74
2,19
1,86
2,08
1,69
1,93

0,733

1,49
1,67
1,73
1,67
1,55
1,66
1,52

27,50
18,80
39,00
29,50
9,70
30,30
5,80
55,40
53,30
57,70
39,30
3,20
10,60
52,50
21,70
42,50
5,70
28,10

16,51
22,53
16,77
5,56
15,78
2,48

1,03
1,79
1,72
1,19
1,63
2,08
1,16
1,81
1,95
2,02
1,93
1,68
1,28
1,76
1,55

TOTAALOVERZICHT TARIEVEN HUISHOUDENS

Tariefgebied
• Hendrik Ido Ambacht
• Kaag en Braassem
• Leerdam
• Leiderdorp
• Molenwaard
• Nieuwkoop
• Papendrecht
• Sliedrecht
• Waddinxveen
• Zederik
• Zoeterwoude
• Zuidplas (Moordrecht)
• Zwijndrecht
Evides Waterbedrijf
• Algemeen (gemeenten zonder precario)
• Rotterdam
• Vlaardingen
• Maassluis
• Schiedam
• Den Haag (Wateringse Veld)
• Dordrecht
• Zwijndrecht (Heerjansdam)
• Nissewaard
• Binnenmaas
• Korendijk
• Oud Beijerland
• Comstrijen
• Strijen
• Hulst
• Borsele
• Kapelle
• Middelburg
• Noord-Beveland
• Reimerswaal
• Schouwen-Duiveland
• Tholen
• Veere
• Vlissingen
• Terneuzen
• Goes
Brabant Water
WML

Vastrecht 2)
€ / jr

Extra bedrag Variabel tarief
precario € / jr
€ / m3
11,59
56,46
10,71
14,67
42,73
11,80
16,73
14,65
11,17
23,16
55,26
20,96
17,40

Totaal 3)
€ / m3
1,61
2,09
1,60
1,65
1,94
1,62
1,67
1,66
1,61
1,74
2,06
1,71
1,68

0,687

1,61
1,69
1,72
1,76
1,71
1,64
1,91
1,78
1,93
2,28
2,15
2,13
2,04
2,13
1,78
1,77
1,79
1,72
1,75
1,79
1,79
1,77
1,80
1,74
1,78
1,79
1,18
1,56

86,36
7,86
10,53
14,71
10,13
3,05
28,49
16,54
30,33
63,44
51,11
49,41
41,18
49,03
15,87
15,86
16,89
10,77
13,71
17,61
16,89
15,17
18,40
12,24
16,28
17,66
70,44
82,17

0,43
0,6866

1)

Exclusief btw (6%) en Belasting op Leidingwater (€ 0,339 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 94,0 m3 per jaar
(2,16 personen per huishouden x 43,5 m3 p.p.).
2)
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In figuur 2 zijn de gemiddelde drinkwatertarieven van de bedrijven in grafiekvorm weergegeven.
Ter wille van de overzichtelijkheid zijn hierin de gemeenten met precario buiten beschouwing gelaten.
Figuur 2: Drinkwatertarief voor gemiddeld huishouden 2018 1)
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Bedragen in € per m
1)
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Bemeterde woning van gemiddeld gezin van 2,16 personen en gebruik van 43,5 m3 per persoon
per jaar; inclusief vastrecht, meterhuur en provinciale grondwaterheffing; exclusief Belasting
op Leidingwater (eerste 300 m3 à € 0,339/m3) en 6% btw.

Belastingdruk drinkwater huishoudens
De belastingen op drinkwater bestaan uit de kostprijsverhogende belastingen (precario en provinciale
grondwaterheffingen) die geïnd worden via het drinkwatertarief en de verbruiksbelastingen die worden
geïnd bovenop het drinkwatertarief. De totale belastingdruk in 2018 bedraagt 27,7%. De opbouw hiervan is
weergegeven in figuur 3. Zoals in voorgaande figuren en tabel zijn de vaste bedragen per jaar (vastrecht
en precario) omgerekend per m3 drinkwater op basis van de gemiddeld in het jaar afgenomen hoeveelheid
van 94 m3 per huishouden.
Figuur 3: Aandeel belastingen in afnemersprijs huishouden
100%
5,7%
Verbruiks90%
belastingen:
18,6%
€ 0,442 / m³
80%
2,9%
70%
0,6%
60%
50%
Drinkwater40%
tarief:
72,3%
30%
€ 1,384 / m³
20%
10%
0%
Opbouw afnemersprijs (€ 1,83 / m³)
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BTW: € 0,103 / m³
BoL: € 0,339 / m³
Precario: € 0,053 / m³
Provinciale grondwaterheffing: € 0,011 / m³
Kosten waterbedrijf: € 1,320 / m³

WATERBEDRIJF GRONINGEN

Waterbedrijf Groningen
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I.

Tarief voor aansluiting

Voor de tarieven geldt: bedragen moeten nog worden verhoogd met omzetbelasting en, indien van toepassing,
met Belasting op Leidingwater (BoL).
a. Uitgaande van een volumestroom van 1,5, 2 of 3 m³ per uur, en voor zover niet wordt overschreden een
uitwendige diameter van 50 mm en een lengte van 25 meter, gemeten vanuit de as van de weg, waarin
of waarlangs de hoofdleiding ligt, onderscheidt het bedrijf een standaard aansluiting en een bedrijfsaansluiting.
b. Voor een standaard aansluiting is de aanvrager een basisvergoeding van € 622,00 verschuldigd. Voor een
bedrijfsaansluiting is de aanvrager een basisvergoeding van € 816,00 verschuldigd. Voor extra lengte
worden deze bedragen verhoogd met:
€ 21,80 per meter voor een HPE-buis met een uitwendige diameter kleiner dan 50 mm;
€ 30,60 per meter voor een SLA-buis met een uitwendige diameter kleiner dan 50 mm;
€ 60,50 per meter voor een SLA-buis met een uitwendige diameter van 63 mm.
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,
volgens de in artikel 3 bedoelde vergoedingsregeling.
c. Voor het wijzigen van een aansluiting tot een uitwendige diameter van 50 mm en een lengte kleiner dan
5 meter wordt – uitgaande dat er geen sprake is van specifieke terreinmoeilijkheden – een bedrag van
€ 322,40 bij de aanvrager in rekening gebracht.
d. Voor een aansluiting die na afloop van de tijdelijke levering (bouwwater) voor een permanente aansluiting
zal worden gebruikt, waarvan de uitwendige diameter maximaal 50 mm en lengte tot 5 meter bedraagt, is
de aanvrager een bedrag van € 333,00 verschuldigd. Voor een aansluiting die na afloop van de tijdelijke levering in z’n geheel verwijderd moet worden, waarvan de uitwendige diameter maximaal 50 mm en lengte
tot 5 meter bedraagt, is de aanvrager een bedrag van € 555,00 verschuldigd. Wanneer de lengte langer
dan 5 meter is, wordt voor de extra lengte een vergoeding berekend overeenkomstig het bepaalde in lid 2
van dit artikel.

II. Tarief voor waterlevering
Voor de tarieven geldt: inclusief provinciale grondwaterheffing, exclusief 6% btw en exclusief Belasting
op Leidingwater (BoL).
a. Voor levering zonder meetinrichting:
Voor levering zonder meetinrichting is per jaar een standaardvergoeding van € 107,76 verschuldigd.
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
48,81
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Bedrag in €/m3
0,626
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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

Vastrecht per jaar
in € per m3/uur
112,79
212,47
267,77
310,58
425,75
583,81

Metertarief
in €/m3
0,626
0,626
0,626
0,626
0,626
0,626

d. Piekheffing
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.

III. Tarief voor brandblussing
Aansluiting van onbemeterde brandleidingen t/m 105 mm Waterrechten in €/jaar 988,00
t/m 150 mm
1.373,00
t/m 200 mm
2.605,00
Het vastrechtbedrag per brandkraan bedraagt € 34,85 per 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.
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.
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N.B. 5 Voor het aanbrengen en het herstel van de verzegeling, anders dan na brand of direct brandgevaar,
is € 94,00 verschuldigd voor het eerste zegel en voor elk volgend, gelijktijdig in en/of bij het zelfde
perceel aangebracht zegel € 31,10 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 € 20,10 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
Inschrijven nieuwe verbruiker/verhuizing via internet
Incassokosten dringend betalingsverzoek (tot € 500,00)
Incassokosten laatste betalingsverzoek (tot € 500,00)
Onderbreken en herstel levering op verzoek huidige eigenaar/verbruiker
Onderbreken en herstel levering op verzoek nieuwe eigenaar/verbruiker
Toezenden papieren nota
Toezenden papieren nota naar aanleiding betalingsregeling per post
Kopie factuur toezenden

€
€
€
€
€
€
€
€

19,00
gratis
20,50
19,50
147,00
90,00
1,50 *)
1,50 *)
5,00

Bij vorderingen boven € 500,00 zijn de incassokosten afhankelijk van de omvang van de vordering

N.B.
*) Administratiekosten zoals vermeld incl. btw, behalve de kosten voor toezenden papieren nota excl. btw.

12

WMD DRINKWATER

WMD Drinkwater

13

TARIEVENOVERZICHT DRINKWATER 2018

Artikel 1

Aard van de tarieven
1. De volgende bepalingen vormen de tarievenregeling 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
WMD Drinkwater BV, gevestigd te Assen;
Aanvrager
Degene die een aanvraag voor de totstandbrenging, de 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.
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, de uitbreiding 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 een perceel is de aanvrager een bedrag van € 665,00 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 vanuit de as van de weg waarin of 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 incassomachtiging of vooruitbetaling te vragen.
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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 3,5 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
€ 59,00 per jaar en een prijs van € 0,53 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, 3,5 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: € 235,00
Prijs per m3: € 0,54
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 hier bij
is als volgt:
Vastrecht per m3 afnamecapaciteit/uur: € 610,00
Prijs per m3: € 0,54
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.
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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
aansluiting 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 € 20,00 tot € 50,00 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.
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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.
Artikel 10

Incassokosten
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 of leegstand
Voor de kosten die voortvloeien uit de voorbereidingen die het bedrijf dient te treffen teneinde de afsluiting
van de watertoevoer wegens wanbetaling of leegstand 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

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 14

Belastingen
De bedragen vermeld in deze Tarievenregeling zijn excl. de Belasting op Leidingwater (BoL) en de
omzetbelasting (btw) tenzij anders vermeld.
Artikel 15

Slotbepalingen
1. Deze tarievenregeling treedt in werking op 1 januari 2018. Met ingang van die datum vervallen de tot dan
geldende tarieven.
2. Deze tarievenregeling is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen, is via internet
(www.wmd.nl) in te zien en te downloaden en is aldaar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.
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Vitens
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VITENS

Tarieven consumenten 2018
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Drinkwatertarief
excl. 6% btw
Drinkwater per m3
0,570
Vastrecht (standaard aansluiting met leveringscapaciteit van 2,5 m3 per uur)
43,00
Belasting op Leidingwater over de eerste 300 m3 per jaar
0,339
Abonnementstarief (excl. BoL)
105,70
Precarioheffing zie www.vitens.nl/precario
Rioolheffing zie website desbetreffende gemeente

1.7
1.8
1.9
1.10

Hoe kan ik mijn factuur betalen?
Automatische incasso
Termijnfactuur per post
Digitale termijnfactuur
Aanmeldkosten via internet of telefoon

gratis
1,51
gratis
gratis

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Incassokosten
Herinnering
Aanmaning
Incassokosten
Voorrijkosten
Afsluitkosten

gratis
17,50
22,50
45,00
186,00

17,50
22,50
45,00
186,00

685,00

726,10

642,00

680,52

855,00

906,30

16,00

16,96

685,00

726,10

854,00

905,24

Tarieven voor een nieuwe aansluiting of het aanpassen van een aansluiting
Nieuwe aansluiting met watermeter met een leveringscapaciteit
van maximaal 2,5 m3 per uur (leidinglengte tot en met 25 meter)
3.2 Bouwaansluiting met een leveringscapaciteit *)
van maximaal 2,5 m3 per uur (leidinglengte tot en met 25 meter)
3.3 Tijdelijke aansluiting met een leveringscapaciteit van maximaal 2,5 m3 per uur
(leidinglengte tot en met 25 meter)
3.4 Meerprijs waterleiding per meter
(vanaf 25 meter bij nieuwbouw, bouw en tijdelijk)
3.5 Verleggen of wijzigen aansluiting met een leveringscapaciteit van maximaal
2,5 m3 per uur (leidinglengte tot en met 2 meter)
3.6 Verleggen of wijzigen aansluiting met een leveringscapaciteit van maximaal
2,5 m3 per uur (leidinglengte tussen 2 en 10 meter)
3.7 Verleggen of wijzigen aansluiting met een leveringscapaciteit van maximaal
2,5 m3 per uur (leidinglengte langer dan 10 meter)
3.8 Wijzigen leveringscapaciteit, verkleinen meetstraat
3.9 Vergroten capaciteit watermeter en aansluiting
3.10 Montage pulsgever

incl. 6% btw
0,604
45,58
0,359
112,04

1,60

3
3.1

*)

423,00
314,00

Op aanvraag
448,38
Op aanvraag
332,84

Vitens plaatst een watermeter Q3 2,5, u krijgt een nominale capaciteit 1,5 m3 per uur
met een wettelijke ondergrens van 1 m3 per uur.

19

TARIEVENOVERZICHT DRINKWATER 2018

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

5
5.1
5.2

Plaatsen aansluiting voor appartementengebouw
excl. 6% btw
Nieuwe hoofdaansluiting appartementengebouw
met een leveringscapaciteit van maximaal 6 m3 per uur (tot en met 25 meter)
1.158,00
Nieuwe hoofdaansluiting appartementengebouw
met een leveringscapaciteit van maximaal 15 m3 per uur (tot en met 25 meter) 1.922,00
Nieuwe hoofdaansluiting appartementengebouw
met een leveringscapaciteit groter dan 15 m3 per uur
Watermeterplaatsing voor een appartement
met een leveringscapaciteit van max. 2,5 m3 per uur
161,00
Watermeterplaatsing voor een appartement
met een leveringscapaciteit van max. 4 m3 per uur
229,00
Watermeterplaatsing voor een appartement
met een leveringscapaciteit van max. 6 m3 per uur
459,00
Overige
Vervangen defecte / verdwenen watermeter (niet veroorzaakt door Vitens)
IJken watermeter op kosten van ongelijk (21% btw)

incl. 6% btw
1.227,48
2.037,32
Op aanvraag
170,66
242,74
486,54

164,00
297,00

164,00
359,37

1
1.1
1.2
1.3

Drinkwaterprijs per m3
Aansluiting (kleinverbruik) met een leveringscapaciteit van maximaal 2,5 m3 per uur 0,570
Aansluiting met een leveringscapaciteit ≥ 4 m³ en kleiner dan 225 m³ per uur
0,530
Aansluiting met een leveringscapaciteit ≥ 225 m³ per uur

0,604
0,562
Op aanvraag

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

Vastrecht (capaciteitstarief) drinkwater per jaar
Aansluiting (kleinverbruik) met leveringscapaciteit van 2,5 m3 per uur *)
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 gelijk aan of groter dan 225 m³ per uur

45,50
180,20
424,00
1.084,38
1.912,24
2.860,94
3.910,34
5.046,66
7.550,38
10.319,10
13.318,90
16.527,52
19.924,82
23.497,02
27.231,40
31.118,42
37.217,66
48.039,20
59.610,16
71.863,76
Op aanvraag

*)

Vitens plaatst een watermeter Q3 2,5, u krijgt een nominale capaciteit 1,5 m3 per uur
met een wettelijke ondergrens van 1 m3 per uur.

Tarieven zakelijk 2018
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43,00
170,00
400,00
1.023,00
1.804,00
2.699,00
3.689,00
4.761,00
7.123,00
9.735,00
12.565,00
15.592,00
18.797,00
22.167,00
25.690,00
29.357,00
35.111,00
45.320,00
56.236,00
67.796,00

VITENS

3
3.1
3.2
3.3

Belasting op Leidingwater
Belasting op Leidingwater over de eerste 300 m3 per jaar
Precarioheffing zie www.vitens.nl/precario
Rioolheffing zie website desbetreffende gemeente

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Overige tarieven voor waterlevering
Automatische incasso
Termijnfactuur per post
Digitale termijnfactuur
Aanmeldkosten via internet of per telefoon

gratis
1,51
gratis
gratis

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Hoe verloopt de incassoprocedure bij Vitens?
Herinnering
Aanmaning
Incassokosten
Voorrijkosten
Afsluitkosten

gratis
17,50
22,50
45,00
186,00

17,50
22,50
45,00
186,00

6
6.1

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

685,00

726,10

863,00

914,78

1.141,00

1.209,46

1.685,00

1.786,10
Op aanvraag

642,00

680,52

808,00

856,48

855,00

906,30

1.021,00

1.082,26
Op aanvraag

685,00

726,10

854,00

905,24

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

Plaatsen bouwaansluiting en tijdelijke aansluiting
Bouwaansluiting met een leveringscapaciteit van max. 2,5 m3 per uur
(leidinglengte tot en met 25 meter)
Bouwaansluiting met een leveringscapaciteit van max. 4 m3 per uur
(leidinglengte tot en met 25 meter)
Tijdelijke aansluiting met een leveringscapaciteit van max. 2,5 m3 per uur
(leidinglengte tot en met 25 meter)
Tijdelijke aansluiting met een leveringscapaciteit van max. 4 m3 per uur
(leidinglengte tot en met 25 meter)
Tijdelijke aansluiting met een leveringscapaciteit groter dan 4 m3 per uur
Wijzigen locatie aansluiting en vergroten leveringscapaciteit
Verleggen of wijzigen aansluiting met een leveringscapaciteit
van maximaal 2,5 m3 per uur (leidinglengte tot en met 2 meter)
Verleggen of wijzigen aansluiting met een leveringscapaciteit
van maximaal 2,5 m3 per uur (leidinglengte tussen 2 en 10 meter)
Verleggen of wijzigen aansluiting met een leveringscapaciteit
van maximaal 2,5 m3 per uur (langer dan 10 meter)

excl. 6% btw
0,339

incl. 6% btw
0,359

1,60

Op aanvraag
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8.6
8.7
8.8

Wijzigen locatie aansluiting en vergroten leveringscapaciteit (vervolg) excl. 6% btw
Verleggen of wijzigen aansluiting met een leveringscapaciteit
van maximaal 4 m3 per uur (leidinglengte tot en met 10 meter)
936,00
Verleggen of wijzigen aansluiting met een leveringscapaciteit
van maximaal 4 m3 per uur (langer dan 10 meter)
Wijzigen aansluiting met een leveringscapaciteit groter dan 4 m3 per uur
Wijzigen leveringscapaciteit, verkleinen meterstraat
423,00
Vergroten capaciteit van de watermeter en aansluiting
Zie tarieven 6.1 t/m 6.5

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

10

Hercontrole nieuwe en bestaande aansluiting
aan de hand van wettelijke inspectietaak
Controle nieuwe aansluiting met een leveringscapaciteit van max. 6 m³ per uur
Controle nieuwe aansluiting met een leveringscapaciteit groter dan 6 m³ per uur
en maximaal 15 m³ per uur
Controle nieuwe aansluiting met een leveringscapaciteit groter dan 15 m³ per uur
Hercontrole bestaande aansluiting

8.4
8.5

10.1
10.2
10.3
10.4

Capaciteitstarief bluswater per jaar
Aansluiting met een leveringscapaciteit van 5 tot en met 15 m3 per uur
Aansluiting met een leveringscapaciteit van 16 tot en met 30 m3 per uur
Aansluiting met een leveringscapaciteit van 31 tot en met 60 m3 per uur
Aansluiting met een leveringscapaciteit van 61 tot en met 90 m3 per uur
Aansluiting met een leveringscapaciteit van 91 tot en met 125 m3 per uur
Aansluiting met een leveringscapaciteit van 126 tot en met 150 m3 per uur
Aansluiting met een leveringscapaciteit groter dan 151 m3 per uur

13
13.1
13.2
13.3

Overige
Vervangen defecte / verdwenen watermeter (niet veroorzaakt door Vitens)
IJken watermeter op kosten van ongelijk (21% btw)
Verhuur tijdelijke standpijp (max. 1 week)

Deze tarievenregeling treedt in werking op 1 januari 2018.
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992,16
Op aanvraag
Op aanvraag
448,38

16,00
23,00
314,00

16,96
24,38
332,84

211,00

223,66

307,00
441,00
199,00

325,42
467,46
210,94

11 Tarieven voor brandblusdoeleinden
11.1 Nieuwe aansluiting voor bluswater
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7

incl. 6% btw

Op aanvraag

516,00
1.361,00
3.591,00
6.334,00
10.033,00
12.951,00

546,96
1.442,66
3.806,46
6.714,04
10.634,98
13.728,06
Op aanvraag

164,00
297,00
361,00

164,00
359,37
382,66

PWN

PWN
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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/u
866,00
Aansluiting van appartementsgebouwen:
centrale aansluiting van een complex aan het net
866,00
Tarief per bemeterde aansluiting
Doorlaatcapaciteit 5 m3/uur tot 10 m3/u
1.757,00
Tarief per bemeterde aansluiting
Doorlaatcapaciteit 10 m3 en > 10 m3/u
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 1,5 m3/u)
Vastrecht in €/jaar
Variabel tarief in €/m3
Eigen watermeter
48,77
1,24
Centrale watermeter
43,89
1,24
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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
1,24
1,17
1,10

Tarieven aansluitcapaciteit
Capaciteit van de
aansluiting in m3/u
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
23
24
25
26
27
28

Tarief in €
(excl. 6% btw)
220,07
449,92
580,76
1.180,15
1.422,74
1.677,80
1.944,46
2.222,03
3.585,53
4.010,70
4.449,17
4.900,36
5.363,76
5.838,88
6.325,32
7.330,66
7.848,89
8.914,98
9.462,31
10.018,84
10.501,65
10.988,18
11.478,34

Capaciteit van de
aansluiting in m3/u
29
30
33
35
36
37
40
45
50
55
56
60
62
65
77
80
82
90
106
130
134
140
164

Tarief in €
(excl. 6% btw)
11.972,01
12.469,09
13.979,96
15.002,75
15.518,59
16.037,31
17.610,08
20.283,57
23.017,25
25.806,23
26.370,29
28.646,45
29.796,10
31.534,46
38.643,66
40.457,34
41.674,07
46.599,40
56.709,57
72.447,16
75.130,30
79.185,01
95.741,88

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 € 76,00 in rekening gebracht.

25

TARIEVENOVERZICHT DRINKWATER 2018

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 2017
is deze € 22,02 per m3/u.
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.
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 € 27,24.

Betaling
Het waterverbruik wordt per kwartaal vooruit gefactureerd. Facturatie per maand is alleen mogelijk als automatisch betaald wordt. Termijnfacturen 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 € 93,00 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.
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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. De watermeter blijft eigendom van Waternet.
Artikel 2

Tarieven voor drinkwaterlevering
in Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Heemstede, Muiden en Ouder-Amstel
A.
B.
C.
D.
E.
F.
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Huishoudelijk gebruik
Zakelijk gebruik
Gemengd gebruik
Tijdelijke doeleinden
Brandblusdoeleinden
Verhuur van aansluitstukken op brandkranen en van waterwagens

WATERNET

Waternet 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 verbruiksafhankelijk vastrecht en een verbruiksdeel. De prijs van het vastrecht wordt per aansluiting bepaald op basis van het jaargebruik dat de meter
aangeeft. Daarbij worden 4 categorieën onderscheiden:
Kleinverbruik
0 – 1.000 m3 €
71,33
Middenverbruik
1.000 – 10.000 m3 €
569,00
Grootverbruik
10.000 – 100.000 m3 € 4.608,00
Megaverbruik
> 100.000 m3 € 37.343,00
3
– Prijs per m geleverd drinkwater
€
0,79
Overgangsregeling
De overgangsregeling wordt toegepast als het verbruik 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.
Lekreductie
Als door een lek aan een verborgen leidinggedeelte van de drinkwaterinstallatie van een klant een hoeveelheid water verloren is gegaan die als verbruik is gemeten, kan het bedrijf de berekende hoeveelheid
weggelekt water tegen 50% van het normale tarief in rekening brengen. Voorwaarde is dat de aangesloten
klant de nodige zorgvuldigheid heeft betracht bij het in standhouden van de betreffende leidingen en voor
tijdig en afdoende herstel van het lek heeft zorg gedragen, dit ter beoordeling van het bedrijf.
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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.
Het tarief bestaat uit een vastrecht en een bepaald aantal berekeningseenheden:
vastrecht per jaar
€ 63,00
prijs per berekeningseenheid per jaar € 24,13
Als berekeningseenheid geldt:
– een vertrek van 6 m2 of groter;
– een keuken;
– een kuipbad;
– een tuin groter dan 65 m2;
– een garage.
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. Een eventuele wijziging van het aantal eenheden wordt doorgevoerd op de eerstvolgende factuur na de datum van de melding.
Het maximaal in rekening te brengen aantal eenheden is met ingang van 1 juli 1999 negen eenheden per woning.
In de volgende situaties wijkt het tarief af van de combinatie vastrecht en bepaald aantal eenheden:
– bij een garage met een afzonderlijke aansluiting wordt vastrecht (€ 63,00) en worden geen eenheden in
rekening gebracht;
– bij een HAT-eenheid met 1 berekeningseenheid wordt ¼ vastrecht (€ 15,75) en een maal het eenhedentarief in rekening gebracht;
– bij een woning, flat of appartement – maar geen HAT-eenheid – waarvoor twee eenheden zijn bepaald,
wordt vastrecht (€ 63,00) en 75% van de twee eenheden (€ 36,20) in rekening gebracht.
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 € 24,13 per aangesloten woning per jaar. Het verschuldigde vastrechtbedrag
(€ 63,00) valt buiten deze regeling. 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.
In 2018 wordt voor het laatst de Korting Alleenwonenden uitbetaald als na afloop van het kalenderjaar 2017
uit gegevens van de Basisregistratie Personen (BRP) blijkt dat een woning het gehele jaar door 1 persoon is
bewoond. De Korting Alleenwonenden bedraagt 16,7% van het betaalde, verschuldigde abonnementsgeld.
Met ingang van 1-1-2018 vervalt de Korting Alleenwonenden.
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B. Zakelijk gebruik
Gemeten
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 verbruik bestaat uit een verbruiksafhankelijk vastrecht en een m3-prijs:
– De prijs van het vastrecht wordt per aansluiting bepaald op basis van het jaargebruik dat de meter aangeeft. Daarbij worden 4 categorieën onderscheiden:
Kleinverbruik
0 – 1.000 m3 €
71,33
Middenverbruik
1.000 – 10.000 m3 €
569,00
Grootverbruik
10.000 – 100.000 m3 € 4.608,00
Megaverbruik
> 100.000 m3 € 37.343,00
3
– Prijs per m geleverd drinkwater
€
0,79
3. Waternet is bevoegd om de aansluiting en/of meteropstelling aan te passen aan het actuele verbruik.
Indien een bedrijf te kennen geeft te willen beschikken over extra capaciteit, bij wijze van reservestelling
of back-up voor een eigen watervoorziening, dan wordt hiervoor een vergoeding in rekening gebracht van
€ 2.000,00 per gereserveerde capaciteit/reservestelling van 100.000 m3 extra op jaarbasis. In alle gevallen
bepaalt Waternet welk type watermeter wordt geplaatst.
4. Bedrijven die drinkwater afnemen van Waternet en dit gebruiken als proces(industrie)water kunnen in
bijzondere gevallen in aanmerking komen voor een afzonderlijke prijsstelling. Het is ter beoordeling van
Waternet wanneer er sprake is van een bijzonder geval. De afzonderlijke prijsstelling wordt voorgelegd
aan B&W van Amsterdam.
5. 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 in standhouden van de betreffende leidingen en voor tijdig en afdoende
herstel van het lek heeft zorg gedragen, dit ter beoordeling van het bedrijf.
6. De prijsberekening van collectieve leveringen buiten het distributiegebied is in overeenkomsten vastgelegd.
Ongemeten
7. Waternet is bevoegd om voor drinkwaterlevering aan bepaalde bedrijven of neringen of voor speciale
doeleinden het abonnementstarief met vastrecht toe te passen, zoals vermeld in artikel 2.A.2, eventueel
verhoogd met één extra berekeningseenheid.
8. De levering aan bedrijven waarvan het waterverbruik naar het oordeel van het bedrijf gering is of zal zijn,
kan plaatsvinden per abonnement met 1 eenheid (€ 24,13) en een ongemeten vastrecht (€ 63,00) per jaar.
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.

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 verbruik,
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.
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E. Brandblusdoeleinden
Als een afzonderlijke aansluiting voor een brandblusinstallatie is aangevraagd of voorgeschreven, is de gebruiker – onafhankelijk van het aantal aangesloten kranen of sproeiers – per jaar een vastrecht verschuldigd.
Deze prijs bedraagt inclusief keerklephuur € 881,00 per jaar.
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
Vervalt
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
• kosten bij een af- en heraansluiting zakelijke leveringen
€ 350,00
• kosten bij een af- en heraansluiting huishoudelijke leveringen € 70,00
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.
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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 achtereenvolgend 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 gebruiker 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 gebruiker 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.

Artikel 6

Inwerkingtreding
Deze tariefbepalingen treden in werking op 1 januari 2018.
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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
‘samenstel’ 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 € 1,00
(€ 1,06 incl. 6% btw) in rekening. Een m³ is 1.000 liter. Dit tarief is exclusief Belasting op Leidingwater
(zie hoofdstuk 4, artikel 1).

Artikel 3

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

m3/uur 1)
m3/uur 1)
m3/uur 2)
m3/uur
m3/uur
m3/uur
m3/uur
m3/uur
m3/uur
m3/uur

Vastrecht per jaar
excl. 6% btw
€
59,21
€
182,17
€
272,79
€
520,86
€
961,48
€ 1.564,05
€ 5.074,73
€ 8.255,10
€ 22.618,10
€ 39.672,51

Vastrecht per jaar
incl. 6% btw
1)
€
62,76
€
193,10
Op nieuwe meters (2016) met een leveringscapaciteit van 1,5 m³/u staat: Q3 2,5
€
289,16
en op nieuwe meters met een leverings€
552,11
capaciteit van 2,5 m³/u staat Q3 4.
€ 1.019,17
€ 1.657,89
2)
€ 5.379,21
€ 8.750,41
Deze capaciteit wordt alleen geleverd
via bestaande aansluitingen.
€ 23.975,19
€ 42.052,86

2. In het geval van een 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 (precariotoeslag). Over de
precariotoeslag moet btw worden betaald, omdat dit voor Dunea kosten zijn die worden doorberekend aan
de aanvrager of verbruiker. De volgende bedragen per verbruiksadres zijn van toepassing per gemeente:
Precarioheffende gemeente
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

excl. 6% btw
€ 27,50
€ 18,80
€ 39,00
€ 29,50
€
9,70
€ 30,30
€
5,80
€ 55,40
€ 53,30
€ 57,70
€ 39,30
€
0,00
€
3,20
€ 10,60
€ 52,50
€ 21,70
€ 42,50
€
5,70
€ 28,10

incl. 6% btw
€ 29,15
€ 19,93
€ 41,34
€ 31,27
€ 10,28
€ 32,12
€
6,15
€ 58,72
€ 56,50
€ 61,16
€ 41,66
€
0,00
€
3,39
€ 11,24
€ 55,65
€ 23,00
€ 45,05
€
6,04
€ 29,79

Deze bedragen zijn inclusief
een opslag van € 1,25 per
verbruikersadres voor administratie- en incassokosten.

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.
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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 particuliere 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 verzwaring van het hoofdleidingnet die hiervoor eventueel benodigd is, 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 € 34,14 (€ 36,19 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 hiervoor én het opnieuw verzegelen zijn opgenomen in het tariefbedrag onder lid 3
van dit artikel.

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. Deze is gebaseerd op de aangevraagde 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
€ 2.048,00
€ 2.170,88
€ 2.687,00
€ 2.848,22
€ 3.545,00
€ 3.757,70
Kosten op basis van offerte Dunea
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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, worden 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 € 207,00 (€ 219,42 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.
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 de aansluitbijdrage zoals genoemd in lid 1 van dit artikel verschuldigd. Deze aansluitbijdrage
is inclusief de verwijderbijdrage.
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 zorgt hij 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 € 82,00 (€ 86,92 incl. 6% btw) administratiekosten verschuldigd.
3. Wanneer Dunea kosten maakt doordat de aanvrager onjuiste of onvolledige (bijvoorbeeld bouwkundige)
informatie heeft doorgegeven of gemaakte afspraken niet is nagekomen, brengt Dunea deze kosten in
rekening.
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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 geen
verwijdering van de aansluiting aangevraagd is, dan worden kosten in rekening gebracht bij de aanvrager
van de 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 € 27,00 (€ 28,62 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 bij de aanvrager of verbruiker in rekening gebracht op
basis van een vooraf overlegde offerte.
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 *)
Onderhoud
Brandkraan vernieuwen of verlagen/ verlengen > 20 cm
Brandkraan verlengen < 20 cm.
Straatpot vernieuwen / omzetten / stellen
Klauw vernieuwen
Spindelkop plaatsen
Slikdeksel aanbrengen

excl. 21% btw
€
31,00
€
1.358,00
€
454,00
€
223,00
€
217,00
€
132,00
€
127,00

incl. 21% btw
€
37,51
€ 1.643,18
€
549,34
€
269,83
€
262,57
€
159,72
€
153,67

*) 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.
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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:

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
€
974,00

incl. 21% btw
€ 1.178,54

€

1.197,00

€

1.448,37

€

610,00

€

738,10

Het gelijktijdig opbouwen van een brandkraan in de bouwrijpfase is alleen mogelijk als dit op voorschrift
is van de brandweer.

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:

Inbouwen brandkraan in bestaand leidingnet
Verwijderen brandkraan
Gelijktijdig plaatsen en verwijderen in eenzelfde sectie

excl. 21% btw
€
3.617,00
€
1.513,00
€
4.820,00

incl. 21% btw
€
4.376,57
€
1.830,73
€
5.832,20

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 door de gemeente of het
brandweercorps kan worden gegeven.
– de in rekening te brengen kosten voor de noodzakelijke verwijderingen van de serie brandkranen
situatie-afhankelijk zijn en daarom per afzonderlijk verzoek worden vastgesteld.

Artikel 5

Drinkwaterinstallaties
1. 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 bij
de aanvrager of verbruiker in rekening gebracht. Deze kosten zijn € 157,00 (€ 166,42 incl. 6% btw).
Wanneer de drinkwaterinstallatie op verzoek wordt gecontroleerd, brengt Dunea de werkelijke kosten
bij de verzoeker daarvan achteraf in rekening.
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Artikel 6

Watermeters
1. Voor het plaatsen van een pulsemeter, het vervangen van een bevroren watermeter of bij vermissing van
een watermeter brengt Dunea onderstaande kosten achteraf via een afzonderlijke nota bij de aanvrager of
verbruiker in rekening.
Leveringscapaciteit
1,5 en 2,5 m³/uur
6 m3/uur
10 m3/uur
15 m3/uur

excl. 6% btw
€
168,00
€
275,00
€
502,00
€
697,00

incl. 6% btw
€
178,08
€
291,50
€
532,12
€
738,82

Bij watermeters met een grotere leveringscapaciteit 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.
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
€
173,00
€
183,38
€
225,00
€
238,50
€
294,00
€
311,64
€
488,00
€
517,28
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
worden per handeling de volgende bedragen in rekening gebracht:
– op werkdagen tussen 7.30 en 18.00 uur kosteloos
– op werkdagen tussen 18.00 uur tot 7.30 uur € 48,00 (€ 50,88 incl. 6% btw)
– van vrijdag 18.00 uur tot maandag 7.30 uur en op feestdagen € 96,00 (€ 101,76 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 € 81,00 (€ 85,86 incl. 6% btw), zowel binnen als buiten reguliere werktijden.
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Artikel 8

Openbare tapkranen
1. De kosten van het onderhoud en beheer aan een openbare tapkraan van Dunea bedragen € 373,00
(€ 451,33 incl. 21% btw) per kraan per jaar. Het onderhoud en beheer aan de tapkraan bestaat uit:
− het verhelpen van storingen
− het bewaken van de waterkwaliteit
− het wegnemen en herplaatsen van de tapkraan of het buiten bedrijf stellen 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 mogen 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.
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 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 de factuurdatum op de bankrekening van
Dunea is bijgeschreven, volgt incasso aan de deur. Hiervoor wordt € 27,00 aan kosten in rekening gebracht.
Hierover is geen btw verschuldigd. De oorspronkelijke factuur wordt hierdoor in totaal verhoogd met € 40,00.
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 (buitengerechtelijke) kosten
en/of de gerechtelijke kosten worden bij de aanvrager of verbruiker in rekening gebracht.
5. Afsluiting van de watertoevoer wegens wanbetaling, kan worden voorkomen door ter plekke de
uitvoeringskosten en alle openstaande bedragen te voldoen.
Uitvoeringskosten zijn de kosten die zijn gemaakt voor de betreffende afsluiting en bedragen €67,50. De
oorspronkelijke factuur wordt hierdoor in totaal verhoogd met €107,50. Hierover is geen btw verschuldigd.
6. Het heropenen van de watertoevoer kost de aanvrager of verbruiker € 125,00 per (her)aansluiting.
Hierover is geen btw verschuldigd. De oorspronkelijke factuur wordt hierdoor in totaal verhoogd met
€ 165,00. 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. Hierover is geen btw verschuldigd.
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IV. Duinen
Artikel 1

Tarieven in de duinen
1. De toegang tot een groot deel van duingebied Meijendel (Den Haag/ Wassenaar) is gratis, ook het
parkeren op de parkeerterreinen bij de ingang aan de Meijendelseweg is gratis. Wandelroutes vindt
u via onze website dunea.nl/duinen en in ons bezoekerscentrum De Tapuit, Meijendelseweg 40-42
in Wassenaar.
2. Een dagkaartje voor het gebied Kijfhoek & Bierlap kost € 2,00 incl. 6% btw. Bent u beschermer van stichting ‘Het Zuid-Hollands Landschap’, dan kost een passe-partout Kijfhoek & Bierlap € 10,80 incl. 6% btw
voor een jaar. Een passe-partout Solleveld, waarmee u kunt wandelen in duingebied Solleveld (Monster),
kost € 12,50 incl. 6 % btw voor een jaar. Een passe-partout geeft toegang voor twee volwassenen en drie
kinderen. Aanvragen kan via www.zhl.nl. Voor duingebied Solleveld bestaat een wachtlijst.
3. Dunea organiseert regelmatig thema-excursies in de duinen. Op www.dunea.nl staat welke excursies
worden georganiseerd en de prijs daarvan per persoon. De meeste excursies kosten € 5,00 per
volwassene en € 2,50 per kind (tot 12 jaar).
4. Een duinexcursie voor groepen van 15 tot 20 volwassenen kost € 228,00. Voor onze waterklanten
organiseert Dunea excursies op drinkwaterproductielocatie Scheveningen. Dan wordt uitgelegd hoe
van rivierwater, via de duinen uiteindelijk drinkwater wordt gemaakt en bij klanten uit de kraan komt.
Deze rondleiding is op aanvraag en kost € 228,00. In combinatie met een duinexcursie is het € 355,00.
Voor basisscholen en hoger onderwijs hanteren wij een korting van 50%. Excursies bevorderen de
algemene ontwikkeling en zijn daarom niet btw-plichtig.
5. Naast bezoekerscentrum De Tapuit ligt activiteitencentrum Meijendel, als vergaderlocatie te huur.
Een dagdeel kost € 228,00 en een hele dag kost € 406,00 inclusief 21% btw. Aan maatschappelijke en
aan Dunea gerelateerde organisaties kennen wij een korting toe van 50%. Informatie en reserveringen
verlopen via bezoekerscentrum@dunea.nl.

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.
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 € 0,339 (€ 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
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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 of verbruiker
geen verklaring overlegt over het aantal onroerende zaken zoals bedoeld in artikel 16 Wet WOZ, zal Dunea
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 € 26,00 (€ 27,56 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
€ 26,00 (€ 27,56 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 € 48,00 (€ 50,88 incl. 6% btw) in rekening gebracht. Daarnaast houdt
Dunea de mogelijkheid om de waterlevering te onderbreken.

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.
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.
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Artikel 6

Slotbepalingen
1.
2.
3.
4.

Deze Tarievenregeling treedt in werking op 1 januari 2018.
Deze Tarievenregeling kan worden vermeld als ‘Dunea Tarievenregeling 2018’.
Voor zover deze regeling ergens niet in 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 2018 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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Evides Waterbedrijf
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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. In geval sprake is van meerdere verbruiksadressen op een
aaneengesloten terrein die geen recreatie en/of woonfunctie hebben en in gebruik zijn
door één onderneming of rechtspersoon, wordt dit als één Verbruiksadres gezien. Voor de
vaststelling of sprake is van een (recreatie) woning- of bedrijf(functie) is de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) maatgevend.

Hoofdkraan

Kraan waarmee de drinkwaterlevering 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 drinkwaterlevering 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 gelegen, 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 Evides-waterleidingnet 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.
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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. Evides hanteert de volgende tariefklassen:
Kleinverbruik: verbruik t/m 10.000 m³ per jaar per Verbruiksadres
Grootverbruik: verbruik van meer dan 10.000 m³ per jaar per Verbruiksadres.
2. Voor het beschikken over drinkwater bij Kleinverbruik, is per Verbruiksadres aan Evides een vastrecht verschuldigd van € 86,36 per jaar en voor het verbruik € 0,687 per m³ drinkwater.
3. Voor het beschikken over en verbruik van drinkwater bij Grootverbruik, is per Verbruiksadres aan Evides
de volgende vergoeding verschuldigd:
Grootverbruik
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
€
734,09
€ 3.866,53
€ 10.761,37

Prijs per m3
€
0,687
€
0,687
€
0,687

*) Bij een Grootverbruik van meer dan 100.000 m³ per jaar is de verbruiker aan Evides, naast de bedragen uit
bovenstaande tabel, 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.
4. 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 € 0,687 per m³ drinkwater.
5. Voor het beschikken over en voor het ongemeten verbruik van drinkwater is per Verbruiksadres aan
Evides een vergoeding van € 12,59 per maand verschuldigd.
6. 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.
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7. Uitgangspunt is dat ieder Verbruiksadres beschikt over een eigen meetinrichting. In situaties waarin
Evides (individuele) bemetering niet wenselijk acht kan zij van haar beleid afwijken.
8. 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.
9. Voor het verwisselen of wijzigen van een capaciteitsbegrenzer is een nader door Evides te bepalen
vergoeding aan Evides verschuldigd.
10. Bij Kleinverbruik is voor aanwezigheid van een extra meetinrichting per Verbruiksadres aan Evides een
toeslag van € 15,00 per jaar verschuldigd.
11. Voor het verbruik van drinkwater middels bouwaansluitingen, opzetstukken, ten behoeve van spuiwerkzaamheden, e.d. is aan Evides het drinkwatertarief per m³ drinkwater, tariefklasse Kleinverbruik,
verschuldigd.
12. 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 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
b. Voor leveringen buiten het vaarschema van Evides, tussen 7.30 uur en 16.00 uur:
€ 104,85 per uur of gedeelte daarvan.
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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 per Opzetstuk aan Evides een vergoeding van € 0,687 per m3 drinkwater
verschuldigd.
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Artikel 7

Aansluitingen
1. Voor het maken van een aansluiting met een diameter 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 bedrag
van € 1.075,00 aan Evides verschuldigd. Dit is exclusief eventuele bijkomende kosten voor het werken in
verontreinigde bodem. Hiervoor kan een toeslag in rekening worden gebracht. Zie de tabel in artikel 7.5.
2. Voor het maken van een aansluiting met een diameter groter dan 40 mm en/of langer dan 25 meter
– e.e.a. ter beoordeling van Evides – is een nader door Evides te bepalen vergoeding verschuldigd.
3. Voor het wijzigen van een (tijdelijke) aansluiting tot en met een diameter van 40 mm, is een bedrag van
€ 565,00 aan Evides verschuldigd. Dit is exclusief eventuele bijkomende kosten voor het werken in verontreinigde bodem. Hiervoor kan een toeslag in rekening worden gebracht. Zie de tabel in artikel 7.5.
4. Voor het wijziging van een (tijdelijke) aansluiting met een diameter groter dan 40 mm is een nader door
Evides te bepalen vergoeding verschuldigd.
5. In het geval van aanleg- of wijziging van een (tijdelijke) aansluiting, conform artikel 7.1 en 7.3., rekent
Evides de volgende vaste toeslagen voor werken in verontreinigde bodem:
Verontreinigingsklasse
(conform CROW 132)
Basisklasse
T-klasse

Aanvullend onderzoek
per aanvraag *)
€ 73,00
€ 73,00

BUS procedure
per aanvraag *)
n.v.t.
€ 902,00

Meerprijs uitvoering
per aansluiting
n.v.t.
€ 1.953,00

*) Bij één aanvraag voor meerdere aansluitingen in dezelfde straat wordt deze toeslag één keer gerekend.
6. Voor het verwijderen van een (tijdelijke) aansluiting is aan Evides geen vergoeding verschuldigd.
7. 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.
8. Indien Evides haar werkzaamheden niet op de tevoren overeengekomen datum/tijd kan uitvoeren, is aan
Evides een vergoeding van € 162,00 verschuldigd.
9. 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

51

TARIEVENOVERZICHT DRINKWATER 2018

–
–

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;

10. Reparatie aan de hoofdkraan of bediening van de dienstkraan op verzoek van de aanvrager of verbruiker
kost per handeling:
– Op werkdagen tussen 08.00 uur en 19.00 uur kosteloos;
– Zonder afspraken of buiten bovenstaand tijdvenster € 81,00.
11. Wanneer de aanvrager of verbruiker een storing meldt en de reparatie hiervan buiten de verantwoordelijkheid van Evides valt – bijvoorbeeld storingen na het leveringspunt (binneninstallatie) of lekkage van
regenwater – worden voorrijkosten berekend. De voorrijkosten bedragen € 81,00 zowel binnen als buiten
reguliere werktijden.

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.

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 € 0,687 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:
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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.

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.
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Artikel 12

Betalen
1. Betalingen aan Evides worden verricht door middel van automatische incasso, digitale factuur (ontvangen
per e-mail met link tot online betaling) of met behulp van een acceptgiro. Voor de verzending van een
acceptgiro is 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 van de Hoofdkraan
– € 180,00 voor het afsluiten van 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.
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.
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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 2018 treedt deze Tarievenregeling in werking en vervalt de "Tarievenregeling van Evides voor
de levering van drinkwater” van januari 2017.
3. Deze Tarievenregeling kan worden aangehaald als ‘Tarievenregeling Evides Waterbedrijf 2018’.
4. Deze Tarievenregeling kan worden gedownload van de website www.evides.nl en is op aanvraag
kosteloos verkrijgbaar.
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OASEN

Onderstaand treft u de prijsgegevens betreffende het jaar 2018 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

€
€
€
€
€
€
€

0,730
0,705
0,705
0,700
0,700
0,700
0,700

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

€
€
€
€
€
€

151,27
163,24
189,31
199,08
0,733
0,733

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.

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

€
71,40
€
71,40
€
167,00
€
439,00
€
842,00
€
2.207,00
€
3.885,00
€
5.807,00
€
7.934,00
€ 10.238,00
€ 15.310,00
€ 20.920,00
€ 27.000,00
€ 55.195,00
Op aanvraag

Het tarief voor vastrecht is inclusief € 6,79 voor de toeslag openbare brandblusvoorziening
en € 1,32 voor de reguliere controle uit hoofde van de wettelijke inspectietaak.
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Particuliere brandblusaansluiting
– 30
– 40
– 50
– 60
– 100
– Grotere Qn

€
2.354,00
€
5.208,00
€
8.364,00
€ 11.785,00
€ 27.647,00
Op aanvraag

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

€
71,48
€
886,06
€
1.369,11
€
1.725,40
Op aanvraag

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
– wijziging klein met graafwerkzaamheden
– wijziging klein zonder graafwerkzaamheden (inpandig)
*) vermelde bedragen zijn per m
Korting bij zelf graven – per m
– alleen voor leidingdeel 25 tot 115 m
Overige tarieven
– bijzondere aansluitingen
– uitzonderlijke gevallen

921,68
508,14
554,88
75,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

22,18
29,69
196,95
55,68
36,10
746,39
921,68
710,07
404,18

€

9,00

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
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€
324,38
€
214,87
€
235,26
€
567,97
Op aanvraag

OASEN

Met aanpassing aansluitleiding
– kleine wijziging van Qn 5/6 naar Qn 3,5 *)
€
903,95
– 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

€
430,99
€
431,33
€
507,55
€
561,36
€
795,01
Op aanvraag

Overige tarieven
– beschadiging bevroren watermeter
– beschadiging bevroren aansluitleiding **)
– verbreking verzegeling door klant

€
€
€

430,99
431,33
504,28

195,00
217,90
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

€

247,95

Standpijpen
Waarborgsom
€
250,00
Plaatsing standpijp
€
251,89
Huurtarief per dag
€
36,00
Waterverbruik per m3 *)
€
0,733
*) in het watertarief wordt rekening gehouden met de provinciale grondwaterheffing

Inspectie
Hercontrole u.h.v. wettelijke inspectietaak

€

250,00
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Brandkranen
– onderhoud, controle en afname bluswater per brandkraan, per jaar €
27,00
– plaatsing bij gelijktijdige aanleg met een nieuwe distributieleiding €
550,00
– (ver)plaatsing in een bestaande distributieleiding
Nacalculatie
– verlengen brandkraan *)
n.v.t.
Kosten van brandkranen die voortvloeien uit werkzaamheden, die niet zijn begrepen onder
de onderhoudsregeling, worden op basis van de werkelijke kosten in rekening gebracht.
*) Tarief is met ingang van 2017 opgenomen in het onderhoudstarief brandkraan.

Inning en aanmaning
Incassokosten
– aanmaning
– boete bij niet-tijdige betaling, basisbedrag
verhoging boete met % factuurbedrag 1)
• € 0 – € 268
• € 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)

4)

26,00
n.v.t.

€
€

0,0 %
15,0 %
10,0 %
5,0 %
1,0 %
0,5 %
82,50
285,00

€
€
€
€
€

16,55
8,30
13,50
55,00
55,00

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

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)

€

Bijvoorbeeld verhuizingen. Bij het digitaal doorgeven van deze mutaties wordt € 8,25 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 *)

€
€

47,60
0,733

*) 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.
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I Tarief voor waterlevering
Alle m³ prijzen die hier worden genoemd, zijn inclusief de provinciale grondwaterheffing en de Belasting
op Leidingwater (BoL). Het verbruik boven 300 m³ per jaar is vrijgesteld van BoL. Komt u in aanmerking
voor vrijstelling van BoL? Dan hebben wij hiervoor een verklaring voor het aantal WOZ-eenheden per
wateraansluiting nodig.
a. Kleinverbruik
Voor waterlevering zonder capaciteitsbegrenzing of met een uurcapaciteit van maximaal 5 m3.
excl. btw
incl. btw
Vastrecht per jaar
€
70,44
€
74,67
Waterverbruik per m³ (t/m 300 m³/jaar)
€
0,77
€
0,82
Waterverbruik per m³ (boven 300 m³/jaar)
€
0,43
€
0,46
N.B. Bij aansluiting met één meetinrichting voor meerdere wooneenheden is per jaar voor elke
wooneenheid een vastrecht van € 60,72 (€ 64,36 incl. btw) verschuldigd.

b. Tijdelijke levering
Leveringen via bijvoorbeeld een bouwwateraansluiting of mobiele aansluiting. Brabant Water stelt de
voorwaarden voor deze levering vast.
excl. btw
Vastrecht per jaar
€
70,44
Waterverbruik per m³
€
0,90
N.B. Bij tijdelijk verbruik wordt altijd BoL berekend.

€
€

incl. btw
74,67
0,95

€
€
€

incl. btw
74,67
0,82
0,46

c. Grootverbruik – Capaciteitstarief *)
Voor waterlevering met een capaciteitsbegrenzing.

Vastrecht per jaar
Waterverbruik per m³ (t/m 300 m³/jaar)
Waterverbruik per m³ (boven 300 m³/jaar)

€
€
€

excl. btw
70,44
0,77
0,43

*) Voor een capaciteit van 6 m³/uur of hoger is de hoogte van het tarief per m³/uur afhankelijk van de
grootte van de gewenste capaciteit. De overeengekomen m³/uur capaciteit geldt voor de minimale
duur van één jaar, tenzij u tussentijds een hogere capaciteit verlangt.
Capaciteitstarief
Vanaf 1 januari 2018 wordt het capaciteitstarief bepaald volgens een formule.
Deze luidt: 70,55 x natuurlijke logaritme van de gevraagde capaciteit verminderd met 47,12. De uitkomst
wordt afgerond in hele euro’s. Dit levert het tarief op per m³-capaciteit.
Voorbeeld: voor een aansluiting van 6 m³ is op jaarbasis 6 x € 79,00 = € 474,00 verschuldigd en voor een
aansluiting van 10 m³ is dat 10 x € 115,00 = € 1.150,00 per jaar.
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Capaciteitstarieven per m³ per jaar
Levering
per uur
excl. btw
incl. btw
€ 79,00
€ 83,74
6 m³
7 m³
€ 90,00
€ 95,40
8 m³
€ 100,00
€ 106,00
9 m³
€ 108,00
€ 114,48
10 m³
€ 115,00
€ 121,90
11 m³
€ 122,00
€ 129,32
12 m³
€ 128,00
€ 135,68
13 m³
€ 134,00
€ 142,04
14 m³
€ 139,00
€ 147,34
15 m³
€ 144,00
€ 152,64
20 m³
€ 164,00
€ 173,84
25 m³
€ 180,00
€ 190,80
30 m³
€ 193,00
€ 204,58
35 m³
€ 204,00
€ 216,24
40 m³
€ 213,00
€ 225,78
45 m³
€ 221,00
€ 234,26

Levering
per uur
50 m³
55 m³
60 m³
65 m³
70 m³
75 m³
80 m³
85 m³
90 m³
95 m³
100 m³
110 m³
120 m³
130 m³
140 m³

excl. btw
€ 229,00
€ 236,00
€ 242,00
€ 247,00
€ 253,00
€ 257,00
€ 262,00
€ 266,00
€ 270,00
€ 274,00
€ 278,00
€ 284,00
€ 291,00
€ 296,00
€ 302,00

incl. btw
€ 242,74
€ 250,16
€ 256,52
€ 261,82
€ 268,18
€ 272,42
€ 277,72
€ 281,96
€ 286,20
€ 290,44
€ 294,68
€ 301,04
€ 308,46
€ 313,76
€ 320,12

d. Baarle-Hertog (België)
Brabant Water levert drinkwater aan de Belgische gemeente Baarle-Hertog. Voor deze klanten geldt een
afwijkend tarief. Per 1 januari 2016 is de wetgeving in Vlaanderen gewijzigd. De gratis 15 m³ drinkwater
per bewoner is afgeschaft. Hiervoor in de plaats komt een door de overheid vastgesteld vastrecht van
€ 50,00 per jaar met een korting van € 10,00 per bewoner. De maximale korting die u op het vastrecht kunt
ontvangen is € 50,00. Ook is wettelijk vastgesteld dat er op basis van verbruik onderscheid gemaakt wordt
in een basistarief en een comforttarief.
Tarieven Baarle-Hertog
Vastrecht per aansluiting per jaar
Korting vastrecht per bewoner
Basistarief: prijs per m³
Comforttarief: prijs per m³
Niet-huishoudelijk tarief: prijs per m³

€
€
€
€
€

excl. btw
50,00
10,00
0,96
1,92
0,96

€
€
€
€
€

incl. btw
53,00
10,60
1,02
2,04
1,02

e. Abonnementstarief
Het abonnementstarief geldt voor klanten waarvan voor de meting van het drinkwaterverbruik geen
(centrale) watermeter beschikbaar is. Het abonnementstarief is € 116,09 (€ 123,05 incl. btw) 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 (Ø) van de leiding en bedragen per jaar:
excl. btw
incl. btw
excl. btw
incl. btw
excl. btw
incl. btw
Ø 50
€ 186,00 € 197,16 Ø 100 € 840,00 € 890,40 Ø 200 € 3.124,50 € 3.311,97
Ø 75
€ 297,50 € 315,35 Ø 125 € 1.235,50 € 1.309,63 Ø 250 € 4.617,00 € 4.894,02
Ø 80
€ 320,50 € 339,73 Ø 150 € 1.567,00 € 1.661,02 Ø 300 € 5.703,00 € 6.045,18
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•
•

Bij natte brandblusoefeningen die door ons zijn toegestaan en bij brand is het waterverbruik gratis.
In alle andere gevallen brengen wij het afgenomen water in rekening op basis van een schatting van
de hoeveelheid water die via de brandleiding afgenomen is.

III Tarief voor aansluiting
1. Nieuwe aansluitingen
In onderstaande tabel zijn de verschillende tarieven weergegeven.
Soort aansluiting
excl. btw
incl. btw
Normale woonhuisaansluiting (1,5 m3/uur) ongeacht aantal m1
€ 791,50
€ 838,99
Normaal appartement (1,5 m3/uur) per te plaatsen watermeter
€ 272,50
€ 288,85
Middelgrote aansluiting (3,5 m3/uur) ongeacht aantal m¹
€ 1.028,50
€ 1.090,21
Grote aansluiting (10 m3/uur) ongeacht aantal m¹
€ 1.916,00
€ 2.030,96
• Aansluitingen met een capaciteit groter dan 10 m3/uur worden in rekening gebracht op basis van
voorcalculatie.
• De kosten voor een tijdelijke aansluitingen (bouwwateraansluiting) zijn gelijk aan de kosten van
een normale woonhuisaansluiting.
Bovenstaande tarieven zijn inclusief de volgende werkzaamheden:
– Het aanboren op de hoofdleiding.
– Het leggen van de aansluitleiding.
– Het leveren en plaatsen van de watermeter.
Bij gestapelde woningbouw zijn kosten voor het leggen van de aansluiting verrekend in het aansluittarief
per afzonderlijke wooneenheid. Daarom vragen wij geen aparte bijdrage voor de aansluitleiding.
Gaat het om een aansluiting in een buitenwatermeterput? Dan is het vergrendelen daarvan verplicht.
Brabant Water levert hiervoor een gratis hangslot (uniformslot).
Niet inbegrepen zijn onder meer de volgende kosten:
– Uitbreidingen van het distributieleidingnet (voorcalculatie).
– Het kruisen van bijzondere wegen, sloten en kunstwerken.
– Herstel straatwerk particulier terrein.
– Verwijderen van puinverhardingen.
– Kruisen van gesloten verhardingen op particulier terrein.
– Legeskosten overheden.
– Kosten die samenhangen met een eventuele bodemverontreiniging.
De kosten voor deze werkzaamheden worden op basis van nacalculatie doorberekend.
2. Wijzigen van een aansluiting
Soort wijziging
excl. btw
incl. btw
Verleggen van een bestaande normale of middelgrote aansluiting
€ 506,50
€ 536,89
ongeacht de lengte van de te verleggen leiding.
Het omzetten van een centrale watermeter in gestapelde woningbouw
€ 95,30
€ 101,02
naar individuele watermeters kost
• Aansluitingen met een capaciteit van 10 m³/uur en groter brengen wij apart in rekening op basis
van voorcalculatie.
• Voor het vergroten van een bestaande aansluiting gelden de tarieven voor een nieuwe aansluiting.
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•

Voor het vervangen van een bouwaansluiting door een definitieve aansluiting moet een wijziging
van de aansluiting worden aangevraagd. Daarbij brengen wij het tarief voor het verleggen van een
aansluiting in rekening. De bouwaansluiting verwijderen wij gratis.

Niet inbegrepen zijn onder meer de volgende kosten:
– Herstel straatwerk particulier terrein.
– Verwijderen van puinverhardingen.
– Kruisen van gesloten verhardingen op particulier terrein.
– Kosten die samenhangen met een eventuele bodemverontreiniging.
3. Tijdelijke onderbreking van de waterlevering op uw verzoek
excl. btw
Tijdelijke onderbreking van de waterlevering op uw verzoek kost
€ 161,10
Het herstellen van de levering op uw verzoek kost bij levering
aan dezelfde verbruiker (herverzegeling).
€ 161,10
N.B. Bij tijdelijke onderbreking van de waterlevering blijft het vastrecht wel verschuldigd.

€

incl. btw
170,77

€

170,77

4. IJken van de watermeter op uw verzoek
excl. btw
incl. 21% btw
Het op uw verzoek laten ijken van een watermeter met een
€ 161,10
€ 194,93
capaciteit van Qn 1,5 / 2,5 of 3,5
Het laten ijken van een watermeter met een capaciteit van Qn 10
€ 266,50
€ 322,23
N.B. 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 betaalt Brabant Water de kosten van de ijking. Bovendien herberekenen wij dan het gemeten
waterverbruik aan de hand van de geconstateerde afwijking.

IV Betaling en incasso
1. Betaalmogelijkheden
Wij hebben drie betaalmogelijkheden. Dat zijn automatische incasso, betaling met acceptgiro en digitaal
betalen. U kunt uw betaalwijze zelf kiezen via Mijn Brabant Water.
•

Betaling met automatische incasso
Kiest u voor een automatische incasso? Dan betaalt u maandelijks een voorschotbedrag. Een keer per
jaar ontvangt u een jaarafrekening voor uw waterverbruik. Wanneer u op deze wijze uw rekeningen
betaalt, krijgt u van ons korting op uw administratiekosten. Deze korting is per verbruiksjaar maximaal
€ 8,00 excl. btw (€ 8,48 incl. btw).

•

Betaling met acceptgiro
Betaalt u liever niet via een automatische incasso? Dan ontvangt u van ons per kwartaal een
voorschotrekening met een acceptgiro per post en één keer 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 voorschotrekening. Ook uw jaarafrekening ontvangt u via de mail.Via iDEAL kunt u deze digitale rekeningen snel
en makkelijk betalen. Wanneer u op deze wijze uw rekeningen betaalt, krijgt u van ons korting op uw
administratiekosten. Deze korting is per verbruiksjaar maximaal € 8,00 excl. btw (€ 8,48 incl. btw).

65

TARIEVENOVERZICHT DRINKWATER 2018

2. Administratiekosten
Voor het proces van meterstand tot jaarafrekening voeren wij een uitgebreide administratie.
Voor het administreren en documenteren van klantgegevens brengen wij per verbruiksjaar € 8,00 excl.
btw (€ 8,48 incl. btw) aan administratiekosten in rekening.
3. Korting automatische incasso
Wanneer u via automatische incasso of iDEAL betaalt, draagt u bij aan een vermindering van de administratieve lasten voor Brabant Water. Daarom ontvangt u in deze gevallen een korting op uw jaarafrekening. Betaalt u alle rekeningen van een verbruiksjaar via automatische incasso of iDEAL? Dan ontvangt
u een korting van € 8,00 excl. btw (€ 8,48 incl. btw). Kiest u ervoor om één of meer rekeningen niet met
automatische incasso of iDEAL te betalen? Dan krijgt u per rekening € 2,00 excl. btw (€ 2,12 incl. btw)
minder korting. Op uw jaarlijkse rekening verrekenen wij de korting van het voorgaande verbruiksjaar.
4. Incassoprocedure (vrij van btw)
Eerste herinnering
Tweede herinnering
Kosten bezoek incasseerder
Monteurskosten in incassotraject
Af- en heraansluiting
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€
€
€
€

Gratis
22,50
17,50
109,50
243,00

WML

WML
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Tarievenregeling WML 2018
Aansluitkosten aansluitleiding
1. Tarieven voor het realiseren van een huis- of bedrijfsaansluiting
Diameter
aansluitleiding
Basis Pakket
25 mm
Bouwaansluiting
25 mm
Doortrekken bouwaanslui- 25 mm
ting naar basisaansluiting
Basis Extra Pakket
50 mm
Plus Pakket
50 mm
Pakket C
Maatwerkpakket

63 mm
(7 m3/u 50 mm)
> 100 mm

Capaciteit
watermeter
1,5 m3/u (Qn 1.5)
1,5 m3/u (Qn 1.5)
1,5 m3/u (Qn 1.5)

Tarief

tot 3 m3/u (Qn 2.5)
4 - 6 m3/u
(Qn 3.5 begrensd)
7 -14 m3/u
(Qn 10)
> 14 m3/u

€ 1.805,00

€ 2.069,00

€ 2.155,00

€ 2.683,00

€
€
€

Tarief met
bouwaansluiting
998,78
n.v.t
594,00 *)
n.v.t
795,78
n.v.t

€ 2.786,00
€ 3.275,00
Offerte o.b.v. integrale kosten

*) De bouwaansluiting is exclusief de basiscontrole drinkwaterinstallatie.
1.1 Bijdrage hoofdleidingnet
De vermelde tarieven van de aansluitpakketten 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 het
aantal WOZ-objecten (door de klant aan te tonen), dan wordt de bijdrage hoofdleidingnet berekend over
het aantal WOZ-objecten.
1.2 Bouwaansluiting
In de bouwput wordt een watermeter geplaatst.
Verbruikt water wordt tegen het normale watertarief in rekening gebracht.
Tarief Bouwaansluiting indien de bouwaannemer aparte verrekening wenst:
– € 594,00 (Basis Pakket)
– € 264,00 (Basis Extra Pakket)
– € 528,00 (Plus Pakket)
– € 489,00 (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
(€ 309,00) in rekening gebracht.
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) Wooneenheid: Een woonruimte (bestaande uit één of meerdere kamers) met eigen ingang en eigen
sanitaire voorzieningen en keuken.
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1.3 Keuringskosten van nieuwe aansluitleidingen:
– Basis controle drinkwaterinstallaties huishoudelijk gebruik: € 37,78 per wooneenheid
– Basis controle van drinkwaterinstallaties bedrijfsmatig gebruik: € 288,00 per aansluiting
– Hercontrole: Werkelijke kosten
1.4 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
2.1 Individuele bemetering bij nieuwbouw: kosten bestaan uit het bedrag voor het betreffende aansluitpakket
plus € 605,30 (inclusief controle) 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. Er mag geen verbinding zijn tussen de leidingwater- en woninginstallatie.

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 binnen en/of buiten: € 590,00
Voor wijzigingen van aansluitleidingen vanaf 7 m³/u of vanaf 63 mm: maatwerk tegen integrale kosten.
Keuringskosten van gewijzigde aansluitleidingen:
– Basis controle drinkwaterinstallaties huishoudelijk gebruik: € 37,78 per wooneenheid
– Basis controle van drinkwaterinstallaties bedrijfsmatig gebruik: € 288,00 per aansluiting
– Hercontrole: werkelijke kosten
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Niet-nakoming controleverplichtingen:
Wanneer de controlegegevens (o.a. 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/u 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 1-1-2018 tot en met 31-12-2018
– Tarief eerste 300 m3
€ 1,0256 per m3 (ex. btw)
3
– Tarief na 300 m
€ 0,6866 per m3 (ex. btw)
Deze tarieven zijn inclusief € 0,0038 per m3 Milieubelasting, € 0,0159 per m3 Provinciale Belasting en voor
het verbruik van 0 t/m 300 m3 inclusief € 0,339 per m3 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.
Verbruik t/m 300 m3
Prijs per m3
Provinciale belasting
Milieubelasting
Belasting op Leidingwater (BoL)
Totaal bedrag per m3 (ex btw)
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€
€
€
€
€

0,6669
0,0159
0,0038
0,339
1,0256

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

€
€
€
€
€

0,6669
0,0159
0,0038
0,00
0,6866

WML

2. Vastrecht en capaciteitsrecht
Verkochte capaciteit
1,5 m3/u en centrale watermeters
3 m3/u (Qn 2,5)
4 m3/u
5 m3/u
6 - 7 m3/u
8 - 12 m3/u
13 - 17 m3/u
18 - 22 m3/u
23 - 27 m3/u
28 - 34 m3/u
35 - 44 m3/u
45 - 54 m3/u
55 - 64 m3/u
65 - 74 m3/u
75 - 84 m3/u
85 - 94 m3/u
95 - 104 m3/u
105 - 114 m3/u
115 - 124 m3/u
125 - 174 m3/u
175 - 250 m3/u

Tarief per jaar
€ 82,17 Vastrecht per wooneenheid
€ 160,00 per aansluiting
€ 84,96 per m3/u
€ 92,89 per m3/u
€ 103,17 per m3/u
€ 122,58 per m3/u
€ 144,16 per m3/u
€ 161,74 per m3/u
€ 176,84 per m3/u
€ 190,22 per m3/u
€ 213,42 per m3/u
€ 233,34 per m3/u
€ 250,99 per m3/u
€ 258,85 per m3/u
€ 265,86 per m3/u
€ 272,20 per m3/u
€ 277,99 per m3/u
€ 286,33 per m3/u
€ 294,92 per m3/u
€ 303,77 per m3/u
€ 312,88 per m3/u

3. Bijdrage kosten wettelijke controle veiligheid drinkwaternet
Bijdrage kosten wettelijke controle veiligheid drinkwaternet € 1,54 per jaar per wooneenheid.
(Geldt voor elke aansluiting. In geval van drinkwateraansluitingen > 1,5 m³/u wordt het aantal
wooneenheden x € 1,54 op de aansluiting in rekening gebracht).

Waterlevering via brandkranen
1. Brandblussing
1.1 Het brandkraanrecht bedraagt € 11,70 per brandkraan per jaar.
1.2 Het brandkraanrecht dekt de kosten voor onttrekking van water aan brandkranen door gemeenten,
uitsluitend voor brandweerdoeleinden, te weten:
– 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.
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2. Standpijpen
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
€ 190,00 (< 4 m³/u)
€ 194,00 (6 m³/u)
€ 196,00 (10 m³/u)
€ 204,00 (16 m³/u)
Toeslag spoedplaatsing: € 70,00
Huurtarief per dag (alle afmetingen)
€ 5,40 (< 4 m³/u) vanaf dag 2
Jaarhuur
€ 305,00 (< 4 m³/u)
€ 326,00 (6 m³/u)
2.2.2 het waterverbruik:
– € 1,0256 per m³ (uitgaande van BoL-tarief van € 0,339 per m³).
2.2.3 herstel van bestratingen of andere additionele WML-werkzaamheden:
– de integrale kosten.

Blusvoorzieningen voor bedrijven
1. WML stelt vast en zo ja onder welke voorwaarden een aanvraag voor een bedrijfsmatige aansluiting of
omloopleiding als blusvoorziening op de hoofdleiding mogelijk is. De kosten voor de noodzakelijke
voorzieningen om de aansluiting tot stand te brengen zijn voor rekening van de aanvrager of gebruiker.
2. Voor blusvoorzieningen is een jaarlijkse capaciteitsvergoeding verschuldigd. De hoogte hiervan is afhankelijk van de aard van de aansluiting en de ter beschikking gestelde capaciteit en is als volgt opgebouwd:
Verkochte capaciteit
Aansluitingen 5 m3/u
Aansluitingen 6 - 7 m3/u
Aansluitingen 8 - 12 m3/u
Aansluitingen 13 - 17 m3/u
Aansluitingen 18 - 22 m3/u
Aansluitingen 23 - 27 m3/u
Aansluitingen 28 - 34 m3/u
Aansluitingen 35 - 44 m3/u
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Tarief per jaar
€71,54 per aansluiting
€15,89 per m3/u
€18,88 per m3/u
€21,21 per m3/u
€24,91 per m3/u
€27,24 per m3/u
€29,30 per m3/u
€32,87 per m3/u

WML

€35,94 per m3/u
€37,17 per m3/u
€37,17 per m3/u
€37,23 per m3/u
€38,12 per m3/u
€38,93 per m3/u
€39,68 per m3/u
€40,37 per m3/u
€42,21 per m3/u
€45,37 per m3/u

Aansluitingen 45 - 54 m3/u
Aansluitingen 55 - 64 m3/u
Aansluitingen 65 - 74 m3/u
Aansluitingen 75 - 84 m3/u
Aansluitingen 85 - 94 m3/u
Aansluitingen 95 - 104 m3/u
Aansluitingen 105 - 114 m3/u
Aansluitingen 115 - 124 m3/u
Aansluitingen 125 - 174 m3/u
Aansluitingen 175 - 250 m3/u

Herstelkosten ten gevolge van beschadiging door derden aan eigendommen WML
1. Herstelkosten hoofdkranen
Per hoofdkraan € 91,10

2. Herstelkosten watermeters
Capaciteit
< 3 m³/u
4 -10 m³/u
>10 m³/u

Geringe schade
€ 94,00
€ 94,00
€ 94,00

Grote schade
€ 94,00
€ 114,00
€ 161,00

IJken watermeter op kosten van ongelijk
Herijking watermeter: indien afwijking meer dan 4%
Herijking watermeter: indien afwijking minder dan 4%

gratis
€ 250,00

Af- en aansluitkosten
1. Op verzoek
1.1 Het tarief voor tijdelijk afsluiten op verzoek bedraagt € 109,00 te betalen door de aanvrager.
1.2 Het tarief voor heraansluiting ten gevolge van tijdelijke afsluiting op verzoek bedraagt € 109,00
te betalen door de aanvrager.
1.3 Bij aansluitingen van korte duur, zoals feesttenten e.d.: € 109,00 voor het aansluiten en vervolgens
nogmaals € 109,00 bij afsluiting plus het waterverbruik.

2. In verband met wanbetaling
Afsluiting vanwege wanbetaling binnen: € 309,00 (incl. heraansluiting)
Afsluiting vanwege wanbetaling buiten: € 600,00 (incl. heraansluiting)
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4. Bij definitieve afsluiting
Aansluitleidingen t/m Qn 2,5 en maximaal 25 m lang:
– Afsluiten binnen bij sloop (definitieve afsluiting) € 109,00
– Afsluiten buiten bij sloop (definitieve afsluiting) € 309,00
– Overige aansluitleidingen Integrale kosten

Overige kosten
1. Facturatie
1.1 Papieren facturatie (per factuur) € 1,25. Deze kosten worden jaarlijks op de jaarnota vermeld en verrekend.
1.2 Correctiekosten schatting bij niet aanleveren meterstand € 25,00
1.3 Niet doorgeven meterstanden:
– Na 2 jaar € 175,00
– Na 3 jaar € 250,00
– Na 4 jaar € 350,00

2. Voorrijkosten
Voorrijkosten bij onnodige oproepen en niet nutstaken:
– Normaal tarief € 64,10
– Hoog tarief € 87,90 (overwerk na 17.00 uur, in weekeinden en op feestdagen).

3. Meterverwisseling bedrijven buiten reguliere uren
–
–

Bij uitvoering in de avonduren € 72,20
Bij uitvoering in het weekend € 145,00

4. Boete onrechtmatig doorverbinden
Indien de binneninstallatie onrechtmatig is verbonden met het aansluitpunt bedraagt de boete € 350,00

5. Stagnatiekosten
Als bij start van de werkzaamheden op de afgesproken datum blijkt dat aan de vereisten voor de
aanleg van een aansluitleiding niet is voldaan en WML niet tot uitvoering over kan gaan, wordt € 129,00
stagnatiekosten in rekening gebracht.
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