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Voor u ligt de uitgave van het Tarievenoverzicht drinkwater 2022. In samenwerking met de 
drinkwaterbedrijven is een compleet overzicht samengesteld met daarin opgenomen de per 
1 januari 2022 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 drinkwater
bedrijven (gemeenten en provincies) eerstverantwoordelijke 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 2022

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

Voorwoord Distributiegebieden
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In dit hoofdstuk wordt een totaaloverzicht gegeven van de tarieven voor de drinkwater
levering 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 
werd tot 2022 in een aantal gemeenten een extra vast bedrag in rekening gebracht dat 
de drinkwaterbedrijven aan deze gemeenten af moesten dragen als vergoeding voor het 
hebben van leidingen in de gemeentelijke ondergrond (precario). Deze precarioheffing is 
met ingang van 2022 vervallen.

Verbruiksbelastingen

Bovenop het drinkwatertarief worden verbruiksbelastingen in rekening gebracht. Dit zijn de 
Belasting op Leidingwater (BoL) en de btw. In 2022 bedraagt de BoL 35,9 cent per m3 over 
de eerste 300 m3 afgenomen drinkwater. De btw bedraagt 9% van het drinkwatertarief en 
9% van het bedrag aan BoL.

Tarievenoverzicht huishoudens

In de tabel op de volgende pagina is in de kolom ‘totaal’ voor elk bedrijf 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 en variabel tarief volgens de 

tarievenregeling van het drinkwaterbedrijf;
• een drinkwatergebruik van 100 m3 per gezin per jaar. Dit is ongeveer het gemiddelde 

gebruik van een gezin in Nederland;
• de formule voor de berekening van het totaaltarief: vastrecht / 100 + variabel tarief.

Totaaloverzicht 
drinkwatertarieven huishoudens

Het (o.b.v. inwoners per tariefgebied) gewogen gemiddelde drinkwatertarief bedraagt in 
2022 € 1,39 per m3 drinkwater. De tarieven variëren tussen € 1,10/m3 en € 1,80/m3. Inclusief 
de verbruiksbelastingen bedraagt het gewogen gemiddelde drinkwatertarief in 2022 
€ 1,91 per m3. In figuur 1 is de ontwikkeling van het gewogen gemiddelde drinkwatertarief 
weergegeven.

Figuur 1
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TOTAALOVERZICHT DRINKWATERTARIEVEN HUISHOUDENS 2022 (bemeterd) 1)

Vastrecht 2) 
€ / jr

Variabel tarief
€ / m3

Totaal 3)

€ / m3

Waterbedrijf Groningen 56,06 0,72 1,28

WMD Drinkwater 70,68 0,72 1,43

Vitens 44,00 0,66 1,10

PWN 56,78 1,23 1,80

Waternet 82,82 0,87 1,70

Dunea 64,42 1,07 1,71

Oasen 75,00 0,75 1,50

Evides Waterbedrijf 71,07 0,86 1,57

Brabant Water 69,84 0,48 1,18

WML 88,11 0,80 1,68

1) Exclusief btw (9%) en exclusief Belasting op Leidingwater (€ 0,359 / m3) over de eerste 300 m3.
2) Inclusief eventuele meterhuur en toeslag openbare brandblusvoorziening.
3) De totaalprijs per m3 voor een gezin met een watergebruik van 100 m3 per jaar.

Belastingdruk drinkwater huishoudens

De belastingen op drinkwater bestaan uit kostprijsverhogende belastingen (provinciale 
grondwaterheffingen) die geïnd worden via het drinkwatertarief en de verbruiksbelastingen 
die worden geïnd bovenop het drinkwatertarief. De gemiddelde totale belastingdruk 
bedraagt in 2022 27,7%. Dat is 1,8% lager dan in 2021 toen de belastingdruk 29,5% 
bedroeg. De daling komt door het vervallen van de precarioheffing. Ruim 20% van de 
huishoudens betaalde precario en heeft profijt van het vervallen van deze heffing. Voor bijna 
80% van de huishoudens blijft de belastingdruk gelijk.

De opbouw van de gemiddelde afnemersprijs en belastingdruk is weergegeven in figuur 2. 
Zoals in voorgaande figuur en tabel is het vastrecht omgerekend per m3 drinkwater op basis 
van een gemiddeld in het jaar afgenomen hoeveelheid van 100 m3 per huishouden.
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Tarievenregeling
Waterbedrijf Groningen

1. Algemeen

De informatie die in deze Tarievenregeling 2022 staat vermeld, zijn de tarieven waarnaar 
wordt verwezen in de Algemene Voorwaarden Drinkwater van N.V. Waterbedrijf Groningen. 
Daarnaast zijn op al onze leveringen en diensten zowel deze Algemene Voorwaarden 
Drinkwater als de Aansluitvoorwaarden Drinkwater van toepassing.

Aan het einde van deze Tarievenregeling 2022 staat een korte begrippenlijst. Indien nodig 
kunt u tijdens het lezen deze lijst gebruiken als extra toelichting. Als de begrippenlijst 
toch nog tot onduidelijkheid en/of discussie leidt, dan zijn de formele definities van deze 
begrippen leidend. Deze definities staan vermeld in de Algemene Voorwaarden Drinkwater
van N.V. Waterbedrijf Groningen en de Aansluitvoorwaarden Drinkwater.

U vindt deze voorwaarden op waterbedrijfgroningen.nl/voorwaardenregelingen

2. Tarieven voor een aansluiting

Drinkwater kan in de basis alleen worden geleverd als er een aansluiting is. Daarom 
vermelden wij hier eerst de tarieven voor het aanbrengen, wijzigen en/of verwijderen van 
een (standaard) aansluiting. Informatie over de tarieven voor tijdelijke aansluitingen en 
andere bijzondere waterleveringen volgen in onderdeel 4.

2.1  Nieuwe aansluiting
Een standaard aansluiting voldoet aan ieder van de volgende kenmerken:
• Een maximale buislengte van 25 meter, gemeten vanuit het midden van de weg waarin 

of waarlangs de hoofdleiding ligt.
• Een uitwendige buisdiameter van maximaal 50 millimeter.
• Een volumestroom van 1,5 of 3 m³ (kubieke meter) per uur.
• Het betreft een aansluiting op een bestaande hoofdleiding waarin voldoende druk en 

volume beschikbaar is voor de gewenste aansluiting.
• Er zijn geen bijzondere kosten (zie 2.4) van toepassing.

Een nieuwe standaard aansluiting kan worden uitgevoerd in buismateriaal van High Density 
PolyEtheen (HDPEbuis) of Safety Line Aluminium (SLAbuis). Waterbedrijf Groningen 
bepaalt de materiaalkeuze afhankelijk van de specifieke situatie.
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Voor een nieuwe standaard aansluiting betaalt u het volgende standaard tarief:

TARIEVEN NIEUWE STANDAARD AANSLUITING Excl. btw Incl. 9% btw

Standaard aansluiting met HDPE-buis  € 910,00  € 991,90

Standaard (bedrijfs)aansluiting met SLA-buis  € 1.090,00  € 1.188,10

Indien de benodigde buislengte langer is dan 25 meter, wordt het standaard tarief per meter 
verhoogd:

EXTRA KOSTEN PER METER VOOR EEN LANGERE 
AANSLUITING Excl. btw Incl. 9% btw

Extra kosten per meter, voor een standaard 
aansluiting met HDPE-buis, met een uitwendige 
buisdiameter van maximaal 50 mm

 € 31,15
per extra meter

 € 33,95
per extra meter

Extra kosten per meter, voor een standaard (bedrijfs)
aansluiting met SLA-buis, met een uitwendige 
buisdiameter van maximaal 50 mm

 € 41,15
per extra meter

 € 44,85
per extra meter

Deze tarieven zijn inclusief de volgende werkzaamheden:
• Het aanboren op de hoofdleiding.
• Het leggen van de aansluitleiding.
• Het leveren en plaatsen van een meetinrichting.

De kosten zoals vermeld in 2.4 zijn niet in de bovenstaande tarieven inbegrepen.

Extra kosten voor nietstandaard aansluitingen, bijvoorbeeld door een grotere uitwendige 
buisdiameter of andere bijzondere voorzieningen, worden aanvullend bij u in rekening 
gebracht. In de praktijk is dit vaak maatwerk. Op aanvraag brengen wij hiervoor een offerte 
uit met daarin de kosten die in rekening worden gebracht. In uitzonderingssituaties waarin 
wij vooraf niet goed kunnen inschatten wat wij tijdens de werkzaamheden tegenkomen 
(bijvoorbeeld bodemverontreiniging of benodigde voorzorgsmaatregelen) wordt in de 
offerte vermeld dat de daadwerkelijke kosten op basis van nacalculatie in rekening worden 
gebracht.

2.2  Wijzigen aansluiting
Voor het wijzigen van een bestaande standaard aansluiting gelden in de basis dezelfde 
tarieven als voor het aanbrengen van een aansluiting (zie 2.1).

De wijziging van een nietstandaard aansluiting is in de praktijk vaak maatwerk. Op aanvraag 
brengen wij hiervoor een offerte uit met daarin de kosten die in rekening worden gebracht. 
In uitzonderingssituaties waarin wij vooraf niet goed kunnen inschatten wat wij tijdens de 

werkzaamheden tegenkomen wordt in de offerte vermeld dat de daadwerkelijke kosten op 
basis van nacalculatie in rekening worden gebracht.

2.3  Verwijderen aansluiting
Het verwijderen van een aansluiting betekent dat op uw verzoek de aansluiting van 
de hoofdleiding wordt afgekoppeld en afgedopt en aansluitend de watermeter wordt 
verwijderd. De aansluiting wordt ook administratief verwijderd. Hiervoor worden kosten in 
rekening gebracht.

In de praktijk is dit vaak maatwerk. Op aanvraag brengen wij hiervoor een offerte uit met 
daarin de kosten die in rekening worden gebracht. In uitzonderingssituaties waarin wij vooraf 
niet goed kunnen inschatten wat wij tijdens de werkzaamheden tegenkomen wordt in de 
offerte vermeld dat de daadwerkelijke kosten op basis van nacalculatie in rekening
worden gebracht.

Wanneer een aansluiting buiten bedrijf is gesteld, kan deze niet opnieuw in bedrijf worden 
gesteld. Indien u daarna weer wilt worden aangesloten, kunt u een nieuwe aansluiting 
aanvragen via mijnaansluiting.nl. Hiervoor gelden dezelfde tarieven als voor het aanbrengen 
van een aansluiting (zie 2.1).

2.4  Niet inbegrepen kosten
In de tarieven voor het aanleggen, wijzigen of verwijderen van een standaard aansluiting zijn 
bijzondere kosten niet inbegrepen. Voorbeelden van regelmatig voorkomende kosten die 
niet zijn inbegrepen zijn:

KOSTEN NIET INBEGREPEN IN TARIEVEN Excl. btw Incl. 9% btw

• Opname en herstel straatwerk op eigen terrein op 
verzoek van eigenaar

• Uitbreidingen van het hoofdleidingnet
• Verwijderen van puinverhardingen
• Kruisen van gesloten verhardingen op particulier 

terrein
• Kosten die samenhangen met een eventuele 

bodemverontreiniging
• Het kruisen van bijzondere wegen, sloten en 

kunstwerken
• Legeskosten overheden
• Het toepassen van bronbemaling
• Kosten voor verkeersmaatregelen
• Kosten voor bomentoezicht
• Archeologisch onderzoek
• Andere hier niet vermelde kosten

In de praktijk is dit vaak maatwerk. 
Op aanvraag brengen wij hiervoor een
offerte uit met daarin de kosten die 
in rekening worden gebracht. In 
uitzonderingssituaties
waarin wij vooraf niet goed kunnen 
inschatten wat wij tijdens de 
werkzaamheden tegenkomen wordt in de 
offerte vermeld dat de daadwerkelijke
kosten op basis van nacalculatie in rekening 
worden gebracht.
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3. Tarieven voor het leveren van drinkwater

3.1  Welke kosten kunnen op uw jaarafrekening staan?
Ieder jaar vraagt Waterbedrijf Groningen u de meterstand van uw watermeter door te geven. 
Zo zorgen wij ervoor dat u betaalt voor uw daadwerkelijk verbruik. Niet meer en niet minder. 
De controle van uw meterstand kan ook helpen eventuele onzichtbare lekkages of defecten 
aan de watermeter te ontdekken.

Op basis van uw meterstand maken wij voor u uw jaarafrekening op. Wanneer wij geen 
meterstand ontvangen, wordt uw waterverbruik door ons ingeschat. Ook als de meterstand 
door andere redenen niet kan worden bepaald wordt uw waterverbruik door ons ingeschat.

De meest voorkomende kosten die op uw jaarafrekening kunnen staan zijn:
• Vastrecht.
• Drinkwaterverbruik.
• Belasting op Leidingwater (BoL).
• Diverse heffingen.
• Administratie en incassokosten.
• Belasting toegevoegde waarde (btw).

3.2  Vastrecht
Vastrecht is een vergoeding voor de vaste kosten die Waterbedrijf Groningen maakt, 
voor onder andere de productie en distributie van drinkwater, alle aansluitingen inclusief 
meetinrichtingen, etc. Voor iedere aansluiting op het drinkwaterleidingnet brengen wij 
vastrecht in rekening.

Het vastrecht gaat in op de eerste dag dat u beschikking heeft over uw aansluiting. Zegt u 
de aansluiting op? Dan berekenen wij het vastrecht tot en met de laatste dag dat u hierover 
kunt beschikken.

Het tarief voor het vastrecht is verschillend voor kleinverbruik en grootverbruik:
• Kleinverbruik betekent een volumestroom (afnamecapaciteit) tot 3 m³ per uur.
• Grootverbruik betekent een volumestroom (afnamecapaciteit) groter dan of gelijk aan 

3 m³ per uur.

TARIEVEN VASTRECHT Excl. btw Incl. 9% btw

Vastrecht kleinverbruik per jaar  € 56,06  € 61,11

Vastrecht grootverbruik per jaar, per m³ per uur

• Volumestroom 3 tot en met 6 m³ per uur  € 129,52  € 141,18

• Volumestroom 7 tot en met 14 m³ per uur  € 243,97  € 265,93

• Volumestroom 15 tot en met 24 m³ per uur  € 307,48  € 335,15

• Volumestroom 25 tot en met 49 m³ per uur  € 356,63  € 388,73

• Volumestroom 50 tot en met 99 m³ per uur  € 503,45  € 548,76

• Volumestroom 100 tot en met 150 m³ per uur  € 615,35  € 670,73

• Volumestroom groter dan 150 m³ per uur  € 775,74  € 845,56

Ter verduidelijking geven wij u een rekenvoorbeeld van het vastrechtbedrag voor 
grootverbruik:

Bij een afnamecapaciteit van 10 m³ per uur bedraagt het vastrecht per jaar 10 x € 243,97 = 
€ 2.439,70 excl. btw (€ 2.659,27 incl. 9% btw).

3.3  Drinkwaterverbruik
Voor het verbruik van drinkwater betaalt u een tarief per geleverde m³. Dit tarief per 
geleverde m³ is gelijk voor kleinverbruik en grootverbruik:

TARIEF DRINKWATERVERBRUIK Excl. btw Incl. 9% btw

Tarief per geleverde m³  € 0,717  € 0,782

De tarieven voor tijdelijke en andere bijzondere waterleveringen volgen in onderdeel 4.

3.4  Levering zonder meetinrichting
Levering van drinkwater zonder de aanwezigheid van een meetinrichting is alleen mogelijk 
bij kleinverbruik. In een aansluiting voor grootverbruik moet altijd een meetinrichting zijn 
opgenomen.

TARIEF DRINKWATERLEVERING ZONDER MEETINRICHTING Excl. btw Incl. 9% btw

Standaard tarief per jaar voor vastrecht en verbruik  € 123,46  € 134,57

Is er bij u sprake van kleinverbruik en heeft u nog geen meetinrichting? Op verzoek kan 
Waterbedrijf Groningen de mogelijkheden tot het plaatsen hiervan onderzoeken. Als dit 
technisch mogelijk is, kan op verzoek een meetinrichting worden geplaatst. Hiervoor 
brengen wij een offerte uit met daarin de kosten die in rekening worden gebracht.

Na plaatsing van een meetinrichting door Waterbedrijf Groningen vindt de jaarafrekening 
voortaan plaats volgens de tarieven zoals vermeld in 3.2 en 3.3.
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3.5  Belasting op Leidingwater (BoL)
In de Wet belastingen op milieugrondslag wordt aangegeven, dat er door de Belastingdienst 
een Belasting op Leidingwater (BoL) wordt geheven op leidingwater. De belasting 
wordt in rekening gebracht per WOZobject dat is aangesloten op het leidingnet van een 
drinkwaterbedrijf (WOZ komt van de Wet waardering onroerende zaken). Op uw rekening 
vermelden wij de BoL apart. Deze belasting dragen wij af aan de Belastingdienst.

BELASTING OP LEIDINGWATER (BOL) Excl. btw Incl. 9% btw

BoL per m³  € 0,359  € 0,391

Het verbruik boven 300 m³ per jaar per WOZobject is vrijgesteld van de BoL.

3.6  Provinciale en gemeentelijke heffingen
Waterbedrijf Groningen betaalt heffingen aan de provincies Groningen en Drenthe 
voor de onttrekking van grondwater ten behoeve van drinkwaterproductie. Deze 
heffingen verrekenen wij in het drinkwatertarief en ziet u daarom niet apart terug op uw 
jaarafrekening. 

Ook eventuele heffingen van een gemeente op ondergrondse bedrijfsmiddelen van 
Waterbedrijf Groningen worden als toeslag in rekening gebracht bij de verbruiker met een 
aansluiting in die gemeente. De hoogte van zo’n eventuele toeslag wordt per jaar berekend 
door het totale bedrag van de heffing in een jaar te delen door het aantal aansluitingen in
de betreffende gemeente per 1 januari, verhoogd met een opslag voor administratiekosten.

3.7  Piekheffing
Voor aansluitingen met een capaciteit van 50 m³ per uur of groter kan een piekheffing in 
rekening worden gebracht. Deze piekheffing is van toepassing wanneer op één of meerdere 
momenten het verbruik per uur hoger is dan twee keer het gemiddeld verbruik per uur, dat 
in dat jaar is gemeten.

Deze piekheffing wordt in dat geval als volgt berekend:
Het aantal m³ per uur boven twee keer het gemeten gemiddeld verbruik per uur in dat jaar x 
het piektarief.

PIEKTARIEF Excl. btw Incl. 9% btw

Piektarief per m³ per uur  € 857,00  € 934,13

Ter verduidelijking geven wij u een rekenvoorbeeld:
Capaciteit: 100 m³ per uur.
Gemiddeld verbruik per uur in een jaar: 45 m³ per uur.
Piekverbruik in een jaar: 95 m³ per uur.

Piekheffing: 95  (2 x 45) = 5 m³ per uur x € 857,00 = € 4.285,00 excl. btw 
(€ 4.670,65 incl. 9% btw).

3.8  Administratie- en incassokosten
Mogelijke administratie en incassokosten volgen in onderdeel 5.

3.9  Belasting toegevoegde waarde (btw)
De meeste diensten die Waterbedrijf Groningen levert vallen wettelijk onder het 9% 
btwtarief. Deze btw wordt door ons afgedragen aan de Belastingdienst. Wettelijk zijn wij 
verplicht om de btw afzonderlijk op uw jaarafrekening te vermelden. Dit is de reden waarom 
wij hier onze tarieven zowel exclusief als inclusief btw vermelden.

4. Tarieven voor bijzondere waterleveringen

4.1  Tijdelijke waterlevering
Heeft u behoefte aan een tijdelijke watervoorziening? Bijvoorbeeld voor een kortdurend 
evenement of langer tijdens een bouwproject? Dan kunt u voor de duur van maximaal een 
jaar een tijdelijke waterlevering aanvragen bij Waterbedrijf Groningen.

Op basis van uw aanvraag stelt Waterbedrijf Groningen vast of, en zo ja onder welke 
voorwaarden, een tijdelijke waterlevering mogelijk is. Indien dit mogelijk is brengen 
wij hiervoor een offerte uit met daarin de kosten die in rekening worden gebracht. In 
uitzonderingssituaties waarin wij vooraf niet goed kunnen inschatten wat wij tijdens de 
werkzaamheden tegenkomen wordt in de offerte vermeld dat de daadwerkelijke kosten op 
basis van nacalculatie in rekening worden gebracht.

Daarnaast betaalt u ook bij een tijdelijke waterlevering vastrecht, voor waterverbruik, BoL en 
btw. Hiervoor gelden dezelfde tarieven zoals vermeld in hoofdstuk 3.

4.2  Waterlevering via back-up voorzieningen
Heeft u behoefte aan een backup voorziening voor de waterlevering? Dan kunt u een 
backup voorziening aanvragen bij Waterbedrijf Groningen.

Op basis van uw aanvraag stelt Waterbedrijf Groningen vast of, en zo ja onder welke 
voorwaarden, de aanleg van een backup voorziening mogelijk is. Indien dit mogelijk is 
brengen wij hiervoor een offerte uit met daarin de kosten die in rekening worden gebracht. 
In uitzonderingssituaties waarin wij vooraf niet goed kunnen inschatten wat wij tijdens de
werkzaamheden tegenkomen wordt in de offerte vermeld dat de daadwerkelijke kosten op 
basis van nacalculatie in rekening worden gebracht.
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Aansluitingen in verband met backup voorzieningen zijn voorzien van een meetinrichting. 
Voor backup voorzieningen is een jaarlijks vastrechtbedrag verschuldigd en een vergoeding 
per geleverde m³ drinkwater.

TARIEVEN BACK-UP VOORZIENINGEN Excl. btw Incl. 9% btw

Tarief vastrecht bij een 
volumestroom tot en met 30 m3 per 
uur (zie ook 3.2)

35% van het vastrechttarief 
van een reguliere 

aansluiting met een gelijke 
afnamecapaciteit

35% van het vastrechttarief 
van een reguliere 

aansluiting met een gelijke 
afnamecapaciteit

Tarief vastrecht bij een 
volumestroom groter dan 30 m3 per 
uur (zie ook 3.2)

40% van het vastrechttarief 
van een reguliere 

aansluiting met een gelijke 
afnamecapaciteit

40% van het vastrechttarief 
van een reguliere 

aansluiting met een gelijke 
afnamecapaciteit

Tarief drinkwaterlevering per 
geleverde m³

 € 0,967  € 1,054

Het vastrecht is bij vooruitbetaling verschuldigd en het verbruik wordt achteraf afgerekend, 
beide over een door Waterbedrijf Groningen te bepalen periode.

Dat wat in 3.7 over piekheffing staat vermeld, is in beginsel niet van toepassing op een 
backup voorziening. Indien echter blijkt dat de backup voorziening – in afwijking van het 
doel van een dergelijke voorziening – feitelijk wordt gebruikt als een reguliere aansluiting, 
wordt over deze backup voorziening wel piekheffing berekend. Dit ongeacht de omvang van 
de afnamecapaciteit van de aansluiting en daarmee in afwijking van dat wat staat vermeld 
in 3.7. Bij de bepaling van de hoogte van de piekheffing wordt de backup voorziening als 
een zelfstandige (reguliere) aansluiting beschouwd en wordt om die reden bij de bepaling 
van het verbruik geen rekening gehouden met het gemeten verbruik van eventueel andere 
aanwezige aansluiting(en).

4.3  Brandblusvoorziening voor consumenten en/of bedrijven
Het onderstaande geldt alleen voor bestaande brandblusvoorzieningen. Aanvragen voor 
nieuwe brandblusvoorzieningen zijn niet meer mogelijk.

Voor de levering van drinkwater voor brandblussing door middel van brandkranen of 
andere toestellen voor brandblussing aangebracht op de drinkwaterinstallatie (waarbij het 
verbruik via de meetinrichting verloopt), is geen extra vergoeding verschuldigd, indien voor 
brandblussing kan worden volstaan met de beschikbare volumestroom.

Indien de brandblusvoorziening een automatische sprinklerinstallatie of een onder normale 
omstandigheden gesloten en door Waterbedrijf Groningen verzegelde afsluiter in de 
aansluiting is en daarvoor een additionele volumestroom wordt verlangd, dan is een 
vastrechtbedrag per jaar verschuldigd dat afhankelijk is van de inwendige diameter van de 
aansluiting:

VASTRECHTTARIEF BRANDBLUSVOORZIENING VOOR CONSUMENTEN 
EN/OF BEDRIJVEN Excl. btw Incl. 9% btw

Aansluiting met inwendige diameter tot en met 105 mm  € 1.446,50  € 1.576,69

Aansluiting met inwendige diameter tot en met 150 mm  € 2.007,50  € 2.188,18

Aansluiting met inwendige diameter tot en met 200 mm  € 3.811,50  € 4.154,54

Het voor brandblussing te betrekken drinkwater wordt niet in rekening gebracht.

Een eventueel benodigde additionele volumestroom voor brandblussing kan beschikbaar 
worden gesteld op een door Waterbedrijf Groningen te bepalen wijze. Over 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 en/of de verbruiker.

Voor de door Waterbedrijf Groningen aangebrachte verzegeling op gesloten afsluiters, die 
een additionele volumestroom voor brandblussing kunnen verschaffen, is de verbruiker een 
vergoeding verschuldigd.

Uitsluitend bij brand of direct brandgevaar en in geval van officiële oefeningen waarbij de 
brandblusvoorzieningen worden getest mag ontzegeling plaatsvinden. Oefeningen en/of 
testen dienen minimaal drie werkdagen voorafgaand aan de uitvoering schriftelijk te worden 
gemeld bij Waterbedrijf Groningen. Verbreking of beschadiging van de verzegeling moet 
binnen 48 uur aan Waterbedrijf Groningen worden gemeld.

Voor het aanbrengen en het herstel van de verzegeling, anders dan na brand of direct 
brandgevaar, brengt Waterbedrijf Groningen kosten in rekening. Dit staat los van de overige 
rechten van Waterbedrijf Groningen.

AANBRENGEN EN HERSTELLEN VAN VERZEGELING PARTICULIEREN Geen btw verschuldigd

Voor de eerste zegel  € 102,85

Voor iedere volgende zegel, gelijktijdige en op hetzelfde perceel 
aangebracht en/of hersteld

 € 34,00

Als er sprake is van een verbroken of beschadigde zegel – anders dan na brand, direct 
brandgevaar of schriftelijk gemelde oefeningen inclusief het testen van de installatie – 
wordt naast de genoemde herstelkosten, een boete opgelegd, afhankelijk van de omvang 
(inwendige diameter in mm) van de aansluiting, van € 20,50 per mm. Tevens wordt op basis 
van een schatting door Waterbedrijf Groningen, de onttrokken hoeveelheid drinkwater in 
rekening gebracht. Dit tegen het tarief zoals vermeld in 3.3.
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De vastrechtbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd over door Waterbedrijf Groningen 
te bepalen perioden.

4.4  Brandblusvoorziening voor gemeenten door middel van brandkranen
Brandkranen op of langs de openbare weg die zijn bedoeld voor de regionale brandweer, 
worden – tenzij anders is overeengekomen – voor rekening van Waterbedrijf Groningen 
geleverd en aangebracht, wanneer ze tegelijk met de aanleg van de hoofdleiding worden 
ingebouwd. Extra kosten die door het later aanbrengen ontstaan zijn voor rekening van de 
betrokken gemeente.

De gemeente is voor elke brandkraan een vastrechtbedrag verschuldigd:

VASTRECHTTARIEF BRANDBLUSVOORZIENING GEMEENTEN Excl. btw Incl. 9% btw

Tarief vastrecht per brandkraan  € 32,50  € 35,43

Het is de verantwoordelijkheid van desbetreffende gemeente om te zorgen voor het 
vorst en sneeuwvrij houden van de deksels van de brandkraanstraatpotten.

Het gebruik van brandkranen door de gemeente en/of brandweer voor andere doeleinden 
dan brandblussing is niet toegestaan, tenzij anders overeengekomen met Waterbedrijf 
Groningen. Het gebruik van brandkranen voor oefening, demonstratie of dergelijke 
doeleinden, moet tenminste drie werkdagen tevoren bij Waterbedrijf Groningen worden 
aangevraagd. Waterbedrijf Groningen beslist of, en zo ja wanneer het gebruik kan 
plaatsvinden.

De vastrechtbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd over door Waterbedrijf Groningen 
te bepalen perioden.

Voor het afstoten van een serie brandkranen geldt dat:
• De opdracht tot afstoten van de brandkranen alleen schriftelijk en alleen door de 

gemeente of de brandweer gegeven kan worden.
• De in rekening te brengen kosten voor de noodzakelijke verwijdering van brandkranen 

situatieafhankelijk zullen zijn en daarom per verzoek moeten worden vastgesteld, 
waarbij normaal gesproken alle kosten inclusief desinvesteringskosten worden 
verrekend.

5. Facturatie, betaling en incasso

5.1  Administratiekosten
Vanuit het oogpunt van duurzaamheid stimuleert Waterbedrijf Groningen voor 
administratieve processen het gebruik van internet. Via mijn.waterbedrijfgroningen.nl 
kunt u veel zaken zelf doorgeven en/of regelen. Hiermee houden wij tevens onze 
uitvoeringkosten – en daarmee de tarieven die u betaalt voor drinkwater – zo laag mogelijk.

Daarom worden er geen administratiekosten in rekening gebracht als een aanvraag voor 
een nieuwe aansluiting of een verhuizing volledig wordt ingediend en verwerkt via internet. 
Als dit niet het geval is, worden wel administratiekosten in rekening gebracht.

ADMINISTRATIEKOSTEN Excl. btw Incl. 9% btw

Inschrijven nieuwe verbruiker en/of verhuizing  € 11,75  € 12,81

Indien volledig door u aangevraagd en verwerkt via internet  € 0,00  € 0,00

5.2  Periodieke voorschotten
Vooruitlopend op de jaarafrekening die achteraf plaatsvindt, brengt Waterbedrijf Groningen 
periodiek voorschotten in rekening. Het voorschotbedrag wordt berekend aan de hand 
van het waterverbruik van het jaar daarvoor en de hoogte van de heffingen. Heeft u door 
bijvoorbeeld een nieuwe aansluiting of verhuizing geen verbruiksverleden? Dan schatten wij 
het voorschotbedrag.

In de loop van het jaar kan dit geschatte bedrag aangepast worden aan de 
hand van het werkelijke verbruik. Het voorschotbedrag kunt u zelf verhogen via 
mijn.waterbedrijfgroningen.nl. Wilt u het voorschotbedrag verlagen? Zorgt u er dan voor 
dat u de meterstanden van de watermeter van twee maanden hebt opgenomen. Met deze 
standen en data waarop de standen opgenomen zijn, berekenen wij uw nieuwe voorschot.

5.3  Jaarlijkse meteropname
Jaarlijks ontvangt u in de maand december een bericht per email of post met het verzoek 
uw watermeterstand aan ons door te geven. Met deze meterstand berekenen wij het 
verbruik over het afgelopen verbruiksjaar. Dit verbruik brengen wij in rekening op de 
jaarafrekening. Geeft u geen meterstand door? Dan schatten wij het verbruik.
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5.4  Jaarafrekening
Na afloop van elk kalenderjaar sturen wij u de jaarafrekening. Hierop verrekenen wij het 
bedrag dat aan voorschotten in rekening is gebracht met de kosten van het waterverbruik 
en eventuele overige kosten. Nog niet betaalde voorschotten moeten alsnog door u worden 
betaald. Op uw jaarafrekening brengen wij ook alvast het volgende voorschot in rekening. 
Heeft u het afgelopen jaar te veel of te weinig betaald? Dan verrekenen wij dat bedrag met 
het eerstvolgende voorschot van het nieuwe verbruiksjaar.

Het kan voorkomen dat een eerste afrekening plaatsvindt over een periode die langer is dan 
een kalenderjaar. In dat geval rekenen wij ook af met verschillende jaartarieven.

5.5  Eindafrekening
Beëindigt u de overeenkomst met ons voor het einde van het jaar, bijvoorbeeld door een 
verhuizing of bedrijfsbeëindiging? Dan verzoeken wij u de meterstand per datum van 
verhuizing of bedrijfsbeëindiging door te geven. U ontvangt dan een eindafrekening. Op uw 
eindafrekening ziet u wat u nog moet betalen na verwerking van de in rekening gebrachte 
voorschotten. Nog niet betaalde voorschotten moeten alsnog door u worden betaald.

5.6  Betalingstermijnen en -herinneringen
Voor de bedragen die Waterbedrijf Groningen in rekening brengt, geldt een betaaltermijn van 
veertien (14) dagen.

Ontvangen wij uw betaling niet op tijd? Dan sturen wij u, zoals in de Algemene 
Voorwaarden Drinkwater staat aangegeven een betalingsherinnering. Ook hiervoor geldt 
een betaaltermijn van veertien (14) dagen. Voor een eerste herinnering betaalt u geen extra 
incassokosten.

Ontvangen wij ook na de eerste herinnering uw betaling niet op tijd? Dan sturen wij u een 
tweede herinnering. Hiervoor brengen wij u wel extra incassokosten in rekening. Dit geldt 
ook voor een eventuele derde (laatste) herinnering.

EXTRA INCASSOKOSTEN BETALINGSHERINNERINGEN Geen btw verschuldigd

Eerste herinnering  € 0,00

Tweede herinnering  € 20,50

Derde (laatste) herinnering  € 19,50

Dit geldt per vordering tot € 500,00. Voor de vorderingen boven € 500,00 zijn de 
incassokosten afhankelijk van de omvang van de vordering.

Als de betaling alsnog uitblijft kunnen wij de vordering overdragen aan een incassobureau of 
deurwaarder en/of de drinkwaterlevering stopzetten.

5.7  Afsluiting en heraansluiting
Als u betaalt tijdens het bezoek van het incassobureau wordt de drinkwaterlevering niet 
stopgezet. Wanneer u niet betaalt sluiten onze monteurs de drinkwaterlevering af. U bent 
dan ook aanvullende incassokosten verschuldigd en kosten voor de af en heraansluiting.

Voor het afsluiten en herstellen van de waterlevering is een extra vergoeding verschuldigd. 
De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de reden tot af en heraansluiting. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen:
• Af en heraansluiting als gevolg van het niet voldoen van openstaande vorderingen 

door eigenaar/verbruiker.
• Af en heraansluiting op verzoek van een nieuwe eigenaar / verbruiker.

KOSTEN AF- EN HERAANSLUITING Geen btw verschuldigd

Als gevolg van het niet voldoen van openstaande vorderingen door 
eigenaar/verbruiker

 € 195,00

Op verzoek van een nieuwe eigenaar/verbruiker  € 119,25

Betaalt u de openstaande rekening inclusief bijkomende kosten ook niet na het afsluiten van 
het drinkwater? Dan dragen wij de rekening over aan de deurwaarder.

5.8  Papieren nota
Voor het toezenden van papieren nota’s en/of het nazenden van kopie facturen per post 
worden administratiekosten in rekening gebracht. 

ADMINISTRATIEKOSTEN GEPRINTE FACTUREN PER POST Excl. btw Incl. 9% btw

Toezenden factuur  € 1,55  € 1,69

Toezenden factuur n.a.v. betalingsregeling  € 1,55  € 1,69

Toezenden kopie factuur  € 5,00  € 5,45

Voor het toezenden van digitale facturen worden geen kosten in rekening gebracht.

5.9  Illegale waterafname
Illegale waterafname – in welke vorm dan ook – is wettelijk verboden. Daarom doen wij 
hiervan aangifte bij de politie wanneer wij dit constateren. Ook brengen wij de geleden 
schade in rekening. Dit betreft in ieder geval het door Waterbedrijf Groningen geschatte 
waterverbruik en alle andere door Waterbedrijf Groningen gemaakte en/of te maken kosten.
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5.10  Boetes
In afwijking van de Algemene Voorwaarden Drinkwater van Waterbedrijf Groningen 
(artikel 20, lid 1) geldt voor alle aansluitingen die groter zijn dan of gelijk zijn aan 3 m³ per 
uur, dat voor alle overtredingen, ongeacht de aard en de oorzaak van een overtreding en 
onverminderd het recht van Waterbedrijf Groningen op nakoming en/of schadevergoeding 
en/of haar bevoegdheid om de levering te onderbreken, een boete wordt opgelegd. 
Deze boete is afhankelijk van de omvang (inwendige diameter in mm) van de aansluiting. 
Het boetebedrag bedraagt € 20,50 per mm. 

6. Tarieven voor overige diensten

In het voorgaande staan de meest voorkomende, reguliere diensten van Waterbedrijf 
Groningen vermeld. Waterbedrijf Groningen biedt op verzoek echter ook aanverwante 
diensten aan.

6.1  (Her)controle drinkwaterinstallatie
Op grond van de wet en regelgeving rond drinkwater zijn wij verplicht te controleren of 
aangesloten drinkwaterinstallaties volgens de voorschriften zijn aangelegd en op de juiste 
wijze worden beheerd. Vinden wij tijdens de controle gebreken? Dan rapporteren wij 
hierover schriftelijk aan de eigenaar van het perceel van de aangesloten drinkwaterinstallatie.
Ook geven wij een termijn aan voor verbeteringen.

Hierna voeren wij een eerste hercontrole uit. Blijkt tijdens deze eerste hercontrole dat de 
benodigde aanpassingen niet zijn uitgevoerd? Dan brengen wij voor deze controle kosten in 
rekening. Voor iedere volgende hercontrole brengen wij ook kosten in rekening.

TARIEVEN HERCONTROLE Excl. btw Incl. 9% btw

Eerste hercontrole drinkwaterinstallatie  € 310,00  € 337,90

Volgende hercontrole drinkwaterinstallatie  € 310,00  € 337,90

6.2  Andere diensten
Op incidentele basis worden door Waterbedrijf Groningen ook andere diensten geleverd, 
zoals bijvoorbeeld:
• IJken van de watermeter, als er twijfel bestaat over de juistheid van het gemeten 

verbruik via de watermeter.
• Vervangen van een beschadigde of gestolen watermeter.
• Meten van de volumestroom om het maximale momentverbruik te bepalen.
• Uitvoeren van waterkwaliteitsmonsters.
• Plaatsen van standpijpen.

Hiervoor geldt dat dit vaak maatwerk is. Op aanvraag brengen wij hiervoor een offerte uit 
met daarin de kosten die in rekening worden gebracht. In uitzonderingssituaties waarin we 
vooraf niet goed kunnen inschatten wat we tijdens de werkzaamheden tegenkomen wordt 
in de offerte vermeld dat de daadwerkelijke kosten op basis van nacalculatie in rekening 
worden gebracht.

Tot slot

De vermelde tarieven voor 2022 zijn op 18 november 2021 door de algemene vergadering 
van aandeelhouders van Waterbedrijf Groningen goedgekeurd.

Voor levering van drinkwater voor een niet in de voorgaande onderdelen genoemd doel, 
wordt het tarief door Waterbedrijf Groningen vastgesteld. Als deze regeling niet voorziet, 
is Waterbedrijf Groningen bevoegd een besluit te nemen.

Deze Tarievenregeling 2022 geldt vanaf 1 januari 2022. Met ingang van die datum vervallen 
de tot dan toe geldende regelingen.

Waterbedrijf Groningen is bevoegd om in geval van wijzigingen in deze tarieven ten aanzien 
van individuele verbruikers een door Waterbedrijf Groningen te bepalen overgangsregeling 
te treffen, voor een door Waterbedrijf Groningen te bepalen termijn.
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Begrippenlijst

Aansluiting De leiding van Waterbedrijf Groningen die de drinkwaterinstallatie 
met de hoofdleiding verbindt. Inclusief de meetinrichting en 
alle andere door of vanwege Waterbedrijf Groningen in of aan 
die leiding aangebrachte apparatuur, zoals bijvoorbeeld een 
dienstkraan, keerklep, begrenzer, etc.

Aanvrager Dit is degene die een aanvraag of wijziging voor een aansluiting bij 
Waterbedrijf Groningen indient.

Back-up voorziening Een afzonderlijke aansluiting waarover, op verzoek van de 
verbruiker, in geval van calamiteiten of andere vormen van 
onderbreking, drinkwater wordt geleverd door Waterbedrijf 
Groningen.

Drinkwaterbesluit Wettelijk besluit, bestaande uit bepalingen inzake de productie 
en distributie van drinkwater en de organisatie van de openbare 
drinkwatervoorziening.

Drinkwaterinstallatie De in een perceel aanwezige binnenleiding en de daarmee 
verbonden toestellen, indiende binnenleiding direct met het 
leidingnet van Waterbedrijf Groningen is verbonden en het 
water (mede) bestemd is als drinkwater. Inclusief leidingkokers 
en schachten, met hun toegangen en de nodige meet en 
regelinstrumenten.

Eigenaar Dit is degene die juridisch eigenaar is van het perceel waar de 
aansluiting is of komt.

Hoofdleiding De hoofdwaterleiding van Waterbedrijf Groningen waarop 
aansluitingen tot stand kunnen worden gebracht.

Levering De levering en/of ter beschikkingstelling van drinkwater door 
Waterbedrijf Groningen.

m³ (kubieke meter) Een kubieke meter (m³) is een inhoudsmaat. Het betekent de 
inhoud van een kubus van één meter lang, één meter breed en 
één meter hoog. In zo’n kubus past precies 1.000 liter water. 
1 m³ is daarom gelijk aan 1.000 liter water.

Meetinrichting De apparatuur van Waterbedrijf Groningen waarmee door 
Waterbedrijf Groningen gegevens kunnen worden verzameld 
voor het vaststellen en controleren van het waterverbruik en het 
opstellen van de jaar en/of eindafrekening.

Perceel Elke roerende of onroerende zaak, gedeelte of samenstel daarvan 
– inclusief meterkast of put als deze zich buiten de roerende of 
onroerende zaak bevindt – waar een aansluiting van Waterbedrijf 
Groningen is of komt, en/of drinkwater wordt geleverd door 
Waterbedrijf Groningen.

Verbruiker Dit is degene die de beschikking heeft over een aansluiting en/of 
drinkwater gebruikt van Waterbedrijf Groningen.

Verbruiksadres Een individueel geadresseerde woning of bedrijf, al dan niet 
behorend tot een gezamenlijk bewoond of gebruikt perceel, 
waarin gemeten of ongemeten drinkwater voor huishoudelijk en/of 
zakelijk verbruik wordt geleverd door Waterbedrijf Groningen.

Volumestroom De grootste hoeveelheid drinkwater, die tegelijkertijd wordt of 
kan worden afgenomen (afnamecapaciteit), uitgedrukt in kubieke 
meters per uur.

Waterbedrijf  
Groningen

Formeel is dit N.V. Waterbedrijf Groningen.

NB: Als deze toelichting toch tot onduidelijkheid en/of discussie leidt, zijn de formele 
definities van deze begrippen leidend. Deze definities staan vermeld in de Algemene 
Voorwaarden Drinkwater van N.V. Waterbedrijf Groningen en de Aansluitvoorwaarden 
Drinkwater. U vindt alle voorwaarden op waterbedrijfgroningen.nl/voorwaardenregelingen
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Tarievenregeling
WMD Drinkwater

Artikel 1

Over de tarievenregeling

1.  Alle artikelen samen vormen de tarievenregeling zoals deze staat beschreven in artikel 
14 van de Algemene Voorwaarden Drinkwater WMD 2012.

2. Als 1 of meer onderdelen uit de tarievenregeling niet kloppen met de Algemene 
Voorwaarden Drinkwater WMD 2012, zijn de Algemene Voorwaarden Drinkwater WMD 
2012 leidend.

Artikel 2 

Begrippenlijst

Een aantal begrippen uit de tarievenregeling uitgelegd:

Aansluiting De leiding van WMD die de drinkwaterinstallatie met de 
hoofdleiding verbindt. Dit is inclusief watermeter en alle apparatuur 
zoals hoofdkranen, keerkleppen of begrenzers, die door of 
vanwege WMD op of aan de aansluiting zijn aangebracht.

Aanvrager Degene die een nieuwe aansluiting of een uitbreiding of 
aanpassing van de bestaande aansluiting aanvraagt.

Drinkwaterinstallatie Leidingwaterinstallatie voor de afname van drinkwater.
Hoofdleiding De leiding van WMD waarop we aansluitingen kunnen maken.
Levering De levering van drinkwater. Deze drukken we uit in kubieke meter 

(m3) per uur. Een kubieke meter is 1.000 liter.
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.

Verbruiker Degene die drinkwater van WMD gebruikt of beschikt over een 
aansluiting.

WMD WMD Drinkwater, gevestigd in Assen
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Artikel 3 

Kosten van een aansluiting

1.  De kosten voor een nieuwe aansluiting of een uitbreiding of aanpassing van de 
bestaande aansluiting zijn volledig voor rekening van de aanvrager. Op verzoek van de 
aanvrager levert WMD een overzicht van de kosten.

2.  Een standaardaansluiting van een perceel kost € 826,00. Deze aansluiting heeft een 
diameter van maximaal 25 millimeter en een lengte van maximaal 25 meter. De lengte 
van de aansluiting wordt gemeten vanuit het midden van de weg waarin of waarlangs 
de hoofdleiding ligt. WMD brengt extra kosten in rekening die ontstaan door een 
grotere lengte, verzwaarde uitvoering of bijzondere voorzieningen. Deze zijn voor de 
aanvrager.

3.  WMD mag om een bankgarantie, automatische incassomachtiging of vooruitbetaling 
vragen van de aanvrager of verbruiker voordat WMD met de aanleg, uitbreiding of 
aanpassing start.

Artikel 4 

Levering voor kleinverbruik

1. Algemeen
1.1  Kleinverbruik is elke levering waarbij de maximaal mogelijke afname kleiner is dan 

3,5 m3 per uur.
1.2  WMD beslist of de levering wel of niet via een watermeter plaatsvindt.

2.  Tarieven met watermeter
2.1 WMD levert drinkwater tegen een vastrechtbedrag van € 70,68 per jaar en een prijs 

van € 0,72 per m3 tenzij lid 2.2 van artikel 4 geldt.
2.2 Als de waterlevering via 1 centrale watermeter gaat, kost dat € 1,31 per m3.
2.3 Bij een tariefswijziging wordt het watergebruik tot aan de datum waarop de 

tariefswijziging ingaat, volgens de op dat moment geldende tarieven in rekening 
gebracht. Het drinkwater dat na de tariefswijziging wordt geleverd, wordt volgens 
de nieuwe tarieven in rekening gebracht.

3.  Tarieven zonder watermeter
3a De levering van drinkwater bij flatwoningen waar geen watermeter is, 

kost € 122,58 per jaar.
3b De levering van drinkwater bij overige woningen, zoals vakantiehuisjes, 

kost € 194,33 per jaar.

Artikel 5
 

Levering voor grootverbruik

1.  Grootverbruik is elke levering waarbij de maximaal mogelijke afname 3,5 m3 per uur of 
meer bedraagt. Deze afname wordt begrensd of gemeten door een toestel.

2.  Het tarief voor grootverbruikers bestaat uit 2 delen:
• vastrecht per m3 afnamecapaciteit
• prijs per m3 watergebruik

3.  Als WMD in overleg met de verbruiker vaststelt dat de afnamecapaciteit lager is dan 
15 m3 per uur, stelt WMD de afnamecapaciteit af met een begrenzer. Het tarief is dan:
• vastrecht per m3 afnamecapaciteit: € 279,31
• prijs per m3: € 0,72

 De afnamecapaciteit is het aantal m3 waarop de begrenzer is afgesteld.

4.  Als WMD in overleg met de verbruiker vaststelt dat de afnamecapaciteit hoger is dan 
15 m3 per uur, plaatst WMD een piekmeter. De kosten en risico’s zijn voor rekening van 
de verbruiker. Deze piekmeter registreert de maximale afname per uur in een jaar. Het 
tarief is dan:
• vastrecht per m3 afnamecapaciteit: € 727,00
• prijs per m3: € 0,72

 De afnamecapaciteit staat gelijk aan de maximale afname per uur die wordt gemeten 
door de piekmeter.

5.  Voor het plaatsen van een piekmeter is een telefoonlijn op een door WMD aan te geven 
plaats noodzakelijk. De aanvrager of verbruiker is hier verantwoordelijk voor.

Artikel 6 

Levering voor reserveaansluitingen

Onder een reserveaansluiting verstaan we een aansluiting die is aangesloten op 
het leidingnet van WMD en die gebruikt kan worden om een storing in de eigen 
watervoorziening geheel of gedeeltelijk op te vangen. Aan verbruikers die beschikken over 
een reserveaansluiting kan WMD extra voorwaarden stellen. Deze voorwaarden gaan over 
de volksgezondheid. Ook kan WMD een jaarlijkse, nog vast te stellen, vergoeding vragen.
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Artikel 7 

Levering aan particulieren voor brandblussing

1.  Op verzoek van de aanvrager kan WMD een bluswateraansluiting aanleggen als een 
bluswatervoorziening via de aansluiting niet wenselijk of mogelijk is. Dit is alleen 
mogelijk als de capaciteit van het leidingnet en de kwaliteit van het drinkwater niet in 
het geding komen.

2.  De kosten van de aanleg van een afzonderlijke bluswateraansluiting zijn voor de 
aanvrager.

3.  Als WMD het nodig vindt, verzegelt WMD afsluiters, brandkranen en standpijpen in en 
aan bluswateraansluitingen in een stand die WMD bepaalt. Verbreking of beschadiging 
van de zegel moet binnen 24 uur bij WMD worden gemeld.

4.  Afzonderlijke brandkranen mogen 1 keer per jaar worden getest in het bijzijn van een 
door WMD aangewezen persoon.

5.  Het aanbrengen van elke zegel na plaatsing, verbreking door brand of verbreking door 
het spuien of testen van de brandleiding kost € 20,00. Het aanbrengen van elke zegel 
om een andere reden kost € 20,00 tot € 50,00. WMD bepaalt de precieze hoogte van 
dit bedrag.

6.  Het tarief voor een bluswateraansluiting hangt af van de doorlaat van de aftakking van 
de bluswateraansluiting:

DOORLAAT Capaciteit (m3 per uur) Tarief

DN50 Bestaand  € 711,00

DN80 11-40  € 1.419,00

DN100 41-80  € 2.842,00

DN150 81-150  € 5.322,00

DN200 151-250  € 8.879,00

Artikel 8 

Levering voor overige doeleinden

WMD bepaalt de tarieven voor leveringen van water die niet in de tarievenregeling staan 
beschreven.

Artikel 9 

Incassokosten

Als de aanvrager of verbruiker niet of te laat betaalt, brengt WMD extra kosten in rekening. 
Bij te betalen bedragen tot en met € 500,00 gaat het om:
• € 17,50 bij een dringend betaalverzoek
• € 22,50 bij een laatste betaalverzoek

Bij te betalen bedragen hoger dan € 500,00 zijn de incassokosten afhankelijk van de 
hoogte van het te betalen bedrag. Dit is volgens artikel 15 van de Algemene Voorwaarden 
Drinkwater WMD 2012.

Artikel 10 

Kosten voorbereiding afsluiting watertoevoer vanwege 

wanbetaling of leegstand

1.  WMD maakt kosten voor de voorbereidingen van de afsluiting van de watertoevoer 
vanwege wanbetaling. Deze kosten van € 125,00 zijn voor de verbruiker nadat de 
aanzegging tot afsluiting persoonlijk is bezorgd. Als er voor de heraansluiting een 
bacteriologisch drinkwateronderzoek nodig is, brengt WMD de daarvoor daadwerkelijk 
gemaakte kosten in rekening bij de verbruiker.

2.  Als WMD de levering van drinkwater moet herstellen nadat de verbruiker heeft verzocht 
deze te onderbreken, brengt WMD hier € 125,00 voor in rekening. WMD kan de levering 
bij leegstand onderbreken als de eigenaar niet bereid is in de rechten en verplichtingen 
van de verbruiker te treden. Als er een nieuwe eigenaar of een nieuwe verbruiker komt 
die verzoekt om de drinkwaterlevering te herstellen, brengt WMD € 125,00 in rekening 
bij deze nieuwe eigenaar of verbruiker. Als er voor de heraansluiting een bacteriologisch 
drinkwateronderzoek nodig is, brengt WMD de daarvoor daadwerkelijk gemaakte kosten 
in rekening.

Artikel 11
 

Kosten hercontrole drinkwaterinstallatie

Als bij de eerste hercontrole blijkt dat de tekortkomingen die bij de controle geconstateerd 
zijn niet zijn verholpen, brengt WMD de kosten van de eerste hercontrole en de volgende 
hercontroles in rekening bij de eigenaar. De kosten bedragen € 310,00 per hercontrole.
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Artikel 12 

Defecte watermeters

De kosten voor de vervanging van een defecte (als dit niet is veroorzaakt door WMD), 
bevroren of verdwenen watermeter bedragen € 160,00.

Artikel 13 

Boete na 3 jaar geen meterstand doorgeven

Als de verbruiker 3 jaar achter elkaar geen meterstand doorgeeft en dit ook niet doet na een 
huisbezoek en brief van WMD, brengt WMD een boete van € 110,00 in rekening.

Artikel 14 

Belastingen

Alle bedragen in deze tarievenregeling zijn exclusief belasting op leidingwater (bol), 
omzetbelasting (btw) en eventuele gemeentelijke legeskosten.

Artikel 15 

Tot slot

1.  Deze tarievenregeling gaat in op 1 januari 2022. Op die datum vervallen alle vorige 
tarieven.

2.  U vindt de tarievenregeling op wmd.nl waar u hem kosteloos kunt downloaden of 
aanvragen.
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Tarievenregeling
Vitens

Tarievenregeling consumenten 2022

* Vitens plaatst een watermeter van Q3 2,5. U krijgt een nominale capaciteit van 1,5 m³ per uur met een 
wettelijke ondergrens van 1 m³ per uur. Klanten met een grotere aansluiting betalen een hoger vastrecht. 
Deze tarieven vindt u terug bij onze zakelijke tarieven. Zie www.vitens.nl/tarieven

** Standaard wordt over het gehele verbruik Bol geheven, verbruikt u meer dan 300 m³, dan kunt u een Bol 
verklaring invullen en de Bol heffing beperken tot 300 m³ per WOZ object.

* Indien u de factuur na de herinnering niet betaald heeft, brengen wij aanmaankosten in rekening. 
Mocht betaling ook daarna uitblijven komen hier stapsgewijs de volgende kosten bij: incassokosten, 
voorrijkosten, afsluitkosten (deze diensten zijn btw vrij).

DRINKWATERTARIEF (bij een standaard aansluiting van maximaal 2,5 m3 per uur*) Incl. btw 9%

Drinkwater per m3 €  0,72

Capaciteitstarief (vastrecht) per jaar* €  47,96

Belasting op Leidingwater (BoL) over de eerste 300 m3 per jaar per m3 per 
WOZ-object** 

€  0,391

Abonnementstarief voor klanten zonder (centrale) watermeter (exclusief BoL) €  127,09

FACTURATIE EN ADMINISTRATIE Incl. btw 9%

Automatische incasso gratis

Termijnfactuur bij niet automatische betaling per post €  1,95

Digitale termijnfactuur gratis

Herinnering gratis

Aanmaningskosten* €  17,50

Incassokosten na aanmaning* €  22,50

Voorrijkosten bij persoonlijk bezoek als facturen open blijven staan* €  49,50

Afsluitkosten bij het uitblijven van betaling* € 170,00

Aanmelding niet via Internet Self Service €  8,00

Schattingsopname (bij ≥ 4 jaar geen meterstand doorgeven) €  15,00

Correctiefactuur (op verzoek klant) €  15,00

Tussentijdse factuur (op verzoek klant) €  15,00
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NIEUWE AANSLUITING OF AANPASSING (maximaal 2,5 m3 per uur)*/** Incl. btw 9%

Nieuwe standaard aansluiting (tot en met 25 meter)** €  921,05

Bouwaansluiting (tot en met 25 meter)*** € 1.025,69

Tijdelijke aansluiting (tot en met 25 meter)**** € 1.424,63

Wijzigen of verleggen aansluiting (tot en met 2 meter) €  921,05

Wijzigen of verleggen aansluiting (tussen 2 en 10 meter) € 1.363,59

Wijzigen of verleggen aansluiting (langer dan 10 meter) op aanvraag

Wijzigen leveringscapaciteit, verkleinen meetstraat (maximaal 2 capaciteiten 
kleiner) 

€  579,88

Meerprijs per meter (vanaf 25 meter bij nieuwbouw/vanaf 10 meter wijziging) €  21,80

Montage pulsgever €  501,40

* Prijzen excl. aanpassingen van het hoofdleidingnet. Vitens plaatst een watermeter van Q3 2,5, u krijgt een 
nominale capaciteit van 1,5 m³ per uur met een wettelijke ondergrens van 1 m³ per uur.

** Standaard aansluiting geschikt voor consumenten en kleine bedrijven
*** De bouwaansluiting en definitieve aansluiting worden apart in rekening gebracht. Een bouwaansluiting 

is een aansluiting die, maximaal 2 jaar wordt gebruikt om water te leveren bij werkzaamheden. 
Deze aansluiting wordt altijd omgezet naar een definitieve aansluiting. De aanschaf en plaatsing van 
de bouwwaterput zijn voor rekening aanvrager.

**** Een tijdelijke aansluiting is een nieuwe aansluiting die gebruikt wordt om water te leveren bij 
werkzaamheden, deze wordt later niet omgezet naar een definitieve aansluiting. U kunt niet langer dan 
4 jaar gebruik maken van de tijdelijke aansluiting.

* Vitens levert en plaatst geen drukverhogende apparatuur in het appartementengebouw (hydrofoor)

PLAATSEN AANSLUITING VOOR APPARTEMENTENGEBOUW* Incl. btw 9%

Nieuwe hoofdaansluiting tot maximaal 6 m3 per uur (standaard tot en met 25 
meter) 

€ 1.735,28

Nieuwe hoofdaansluiting tot maximaal 15 m3 per uur (standaard tot en met 25 
meter) 

€ 2.718,46

Nieuwe hoofdaansluiting appartementengebouw groter dan 15 m3 
per uur op 

aanvraag

Watermeterplaatsing appartement tot max. 1,5 m3 per uur €  182,03

Watermeterplaatsing appartement tot max. 4 m3 per uur €  264,87

Watermeterplaatsing appartement tot max. 6 m3 per uur €  597,32

OVERIGE  Incl. btw 9% / 21%

Vervangen defecte/ verdwenen watermeter (niet veroorzaakt door Vitens) t/m 4 
m3 per uur 

€  184,21

IJken watermeter op kosten van ongelijk t/m 20 m3 per uur (incl. 21% btw) €  396,88

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

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

Tarievenregeling zakelijk 2022

DRINKWATERTARIEF PER M3 Excl. btw 9%

Aansluiting 2,5 m3 per uur* €  0,66

Aansluiting groter dan 4 m3 per uur en kleiner dan 225 m3 per uur €  0,64

CAPACITEITSTARIEF (vastrecht) 
DRINKWATER PER JAAR (365 dagen) 

Excl. btw 9%

Aansluiting 2,5 m3 per uur €  44,00

Aansluiting 4 m3 per uur €  168,00

Aansluiting 6 m3 per uur €  399,00

Aansluiting 10 m3 per uur €  1.019,00

Aansluiting 15 m3 per uur €  1.797,00

Aansluiting 20 m3 per uur €  2.688,00

Aansluiting 25 m3 per uur €  3.674,00

Aansluiting 30 m3 per uur €  4.742,00

Aansluiting 40 m3 per uur €  7.094,00

Aansluiting 50 m3 per uur €  9.696,00

Aansluiting 60 m3 per uur €  12.515,00

Aansluiting 70 m3 per uur €  15.530,00

Aansluiting 80 m3 per uur €  18.722,00

Aansluiting 90 m3 per uur €  22.078,00

Aansluiting 100 m3 per uur €  25.587,00

Aansluiting 110 m3 per uur €  29.240,00

Aansluiting 125 m3 per uur €  34.970,00

Aansluiting 150 m3 per uur €  45.139,00

Aansluiting 175 m3 per uur €  56.011,00

Aansluiting 200 m3 per uur €  67.525,00
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BELASTING OP LEIDINGWATER Excl. btw 9%

Belasting op leidingwater verschuldigd over de eerste 300 m3 per m3 per 
WOZ-object per jaar

 €  0,359

* Standaard wordt over het gehele verbruik BoL geheven, verbruikt u meer dan 300 m3, dan kunt u een Bol 
verklaring invullen en de Bol heffing beperken tot 300 m3 per WOZ object.

* Indien u de factuur na de herinnering niet betaald heeft, brengen wij aanmaankosten in rekening. 
Mocht betaling ook daarna uitblijven komen hier stapsgewijs de volgende kosten bij: incassokosten, 
voorrijkosten, afsluitkosten (deze diensten zijn btw vrij).

* Het verbruik wordt apart gefactureerd, de standpijp heeft een maximum capaciteit van 6 m3 per uur.

FACTUREN EN ADMINISTRATIE Excl. btw 9%

Automatische incasso  gratis

Termijnfactuur bij niet automatische betaling per post €  1,79

Herinnering gratis

Aanmaning €  17,50

Incassokosten €  22,50

Voorrijkosten €  49,50

Afsluitkosten €  170,00

Aanmelding niet via Internet Self Service €  7,34

Schattingsopname (bij ≥ 4 jaar geen meterstand doorgeven) €  13,76

Correctiefactuur (op verzoek klant) €  13,76

Tussentijdse factuur (op verzoek klant) €  13,76

OVERIGE  Excl. btw 9%

Vervangen defecte/ verdwenen watermeter (niet veroorzaakt door Vitens) t/m 
4 m3 per uur 

€  169,00

IJken watermeter op kosten van ongelijk t/m 20 m3 per uur €  328,00

Verhuur tijdelijke standpijp (prijs per week)* €  373,00

CAPACITEITSTARIEF BLUSWATER PER JAAR (365 dagen) Excl. btw 9%

Aansluiting bluswater van 5 tot en met 15 m3 per uur €  552,00

Aansluiting bluswater van 16 tot en met 30 m3 per uur €  1.458,00

Aansluiting bluswater van 31 tot en met 60 m3 per uur €  3.848,00

Aansluiting bluswater van 61 tot en met 90 m3 per uur €  6.789,00

Aansluiting bluswater van 91 tot en met 125 m3 per uur € 10.753,00

Aansluiting bluswater van 126 tot en met 150 m3 per uur € 13.880,00

Aansluiting bluswater groter dan 151 m3 per uur Op aanvraag

AANLEG OF WIJZIGEN VAN AANSLUITING Excl. btw 9%

Nieuwe aansluiting tot max. 2,5 m3 per uur*/** €  845,00

Nieuwe aansluiting tot max. 4 m3 per uur** €  1.157,00

Nieuwe aansluiting tot max. 6 m3 per uur** €  1.542,00

Nieuwe aansluiting tot max. 10 m3 per uur** € 2.214,00

Nieuwe aansluiting groter dan 10 m3 per uur** Op aanvraag

Bouwaansluiting tot max. 2,5 m3 per uur (max. 2 jaar)*** €  941,00

Bouwaansluiting tot max. 4 m3 per uur (max. 2 jaar)*** €  1.118,00

Tijdelijke aansluiting tot max. 2,5 m3 per uur (max. 4 jaar)**** €  1.307,00

Tijdelijke aansluiting tot max. 4 m3 per uur (max. 4 jaar)**** € 1.496,00

Tijdelijke aansluiting groter dan 4 m3 per uur (max. 4 jaar)**** op aanvraag

Verleggen of wijzigen aansluiting 2,5 m3 per uur (leidinglengte tot en met 2 
meter) 

€  845,00

Verleggen of wijzigen aansluiting 2,5 m3 per uur (leidinglengte tussen 2 en 10 
meter) 

€ 1.251,00

Verleggen of wijzigen aansluiting 2,5 m3 per uur (langer dan 10 meter) op 
aanvraag

Verleggen of wijzigen aansluiting 4 m3 per uur (leidinglengte tot en met 10 
meter) 

€ 1.365,00

Verleggen of wijzigen aansluiting 4 m3 per uur (langer dan 10 meter) op aanvraag

Wijzigen aansluiting groter dan 4 m3 per uur op aanvraag

Wijzigen leveringscapaciteit, verkleinen meterstraat (maximaal 2 capaciteiten 
kleiner) 

€  532,00

Meerprijs per meter max. 4 m3 per uur (vanaf 25 meter bij nieuwbouw/vanaf 10 
meter wijziging) 

€  20,00

Meerprijs per meter groter dan 4 m3 per uur (vanaf 25 meter bij nieuwbouw/
vanaf 10 meter wijziging) 

€  30,00

Montage pulsgever €  460,00

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

** Leidinglengte tot en met 25 meter exclusief aanpassing aan hoofdleidingnet. Leidinglengte wordt 
gemeten vanaf gevel tot aan hart van de weg.

*** De bouwaansluiting en definitieve aansluiting worden apart in rekening gebracht. Een bouwaansluiting 
is een aansluiting die wordt gebruikt om water te leveren bij werkzaamheden. Deze aansluiting wordt 
altijd omgezet naar een definitieve aansluiting. De aanschaf en plaatsing van de bouwwaterput zijn voor 
rekening aanvrager.

**** Een tijdelijke aansluiting is een nieuwe aansluiting die gebruikt wordt om water te leveren bij 
werkzaamheden, maar wordt later niet omgezet naar een definitieve aansluiting.
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NIEUWE AANSLUITING BLUSWATER Excl. btw 9%

Nieuwe aansluiting voor bluswater tot max. 30 m3 per uur Op aanvraag

HERCONTROLE NIEUWE EN BESTAANDE AANSLUITING VANWEGE WETTELIJKE 
INSPECTIETAAK

 Excl. btw 9%

Hercontrole bestaande aansluiting €  200,00

Disclaimer
Hoewel Vitens de grootst mogelijke zorg betracht bij de samenstelling van dit tarieven
overzicht, sluit Vitens iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en 
eventuele gevolgen van handelen op grond van informatie die beschikbaar wordt gesteld. 
Voorzover deze regeling niet voorziet is Vitens bevoegd een besluit te nemen.
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Tarievenregeling
PWN

1. Algemeen

1.1  Inleiding
Voordat uw water uit de kraan stroomt, gaat er een ingewikkeld zuiveringsproces en een 
omvangrijk leidingtransport aan vooraf. Dat is iets om trots op te zijn, maar maakt van 
kraanwater ook iets om heel bewust mee om te gaan. Het verbruik dat uw watermeter 
registreert, bepaalt de prijs die u voor uw water betaalt. Daarnaast betaalt u vastrecht 
voor uw aansluiting. Naast drinkwater kunt u ook natuurproducten bij ons afnemen, zoals 
een duinkaart of een parkeerkaart. In deze tarievenregeling vindt u een overzicht van onze 
tarieven. 

1.2  Voorwaarden
De tarievenregeling maakt onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden van PWN. 
Daarnaast zijn op aansluitingen de Aansluitvoorwaarden van toepassing. U kunt deze 
voorwaarden vinden op: https://www.pwn.nl/algemenevoorwaarden

2. Tarieven voor drinkwaterlevering

2.1  Kosten waterverbruik
PWN levert drinkwater tegen de onderstaande tarieven. De tarieven zijn per afgenomen 
kubieke meter (m³) drinkwater. Een m³ is 1.000 liter. Hieronder staan de tarieven voor het 
jaar 2022 vermeld, deze tarieven zijn exclusief Belasting op Leidingwater (zie paragraaf 2.2). 

TARIEVEN 2022 VOOR WATERVERBRUIK IN M³ Excl. btw Incl. 9% btw

0 - 5.000 m³  € 1,23   € 1,34 

5.001 - 25.000 m³  € 1,17   € 1,28 

> 25.000 m³  € 1,14   € 1,24 

Deze tarieven gelden bij watermeters met een capaciteit van minimaal 5 m³ per uur. 
Bij watermeters met een leveringscapaciteit van minder dan 5 m³ per uur wordt het 
waterverbruik tegen het hoogste tarief berekend (€ 1,23 excl. btw).

Ter vergelijking staan hieronder de tarieven van voorgaand jaar:

TARIEVEN 2021 VOOR WATERVERBRUIK IN M³ Excl. btw Incl. 9% btw

0 - 5.000 m³  € 1,22   € 1,33

5.001 - 25.000 m³  € 1,16   € 1,26 

> 25.000 m³  € 1,11   € 1,21 
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2.2  Belasting op Leidingwater (BoL)
In de Wet belastingen op milieugrondslag wordt in artikel 13 aangegeven dat er Belasting 
op Leidingwater (BoL) wordt geheven op leidingwater. Er is Belasting op Leidingwater 
verschuldigd voor de eerste 300 m3 waterverbruik. De belasting wordt in rekening gebracht 
per WOZobject dat is aangesloten op het leidingnet van het drinkwaterbedrijf.

De tarieven voor BoL worden door de overheid vastgesteld en naar verwachting in 
december 2021 bekend gemaakt. PWN incasseert deze belasting op de drinkwaterfactuur 
en hevelt het ontvangen bedrag direct door naar de belastingdienst.

BELASTING OP LEIDINGSWATER (BOL) Excl. btw Incl. 9% btw

Tarief BoL per m³ voor 2022  € 0,359  € 0,391

Tarief BoL per m³ voor 2021  € 0,354  € 0,386

2.3  Precario gemeente Beverwijk
De gemeente Beverwijk heft precariobelasting. Precario is de belasting die een gemeente 
mag heffen voor het gebruik van gemeentegrond. Dat geldt bijvoorbeeld voor het terras 
van een café, maar ook voor drinkwaterleidingen die in gemeentegrond liggen. Gemeenten 
mochten nog tot 1 januari 2022 precario heffen op waterleidingen, gasleidingen en 
elektriciteitsnetten.

Niet alle gemeenten heffen precariobelasting. Daarom worden deze kosten alleen 
doorberekend aan de inwoners van de gemeente die de belasting oplegt, in dit geval 
de gemeente Beverwijk. Tot en met 2022 kunnen de inwoners van Beverwijk naast hun 
jaarlijkse drinkwaterfactuur een extra factuur van PWN ontvangen voor € 31,85 inclusief 
btw (€2,63) met betrekking tot de precariobelasting. Deze precario heeft betrekking op 
voorgaande jaren.

3. Vastrecht

Het vastrecht is een vast bedrag per jaar ten behoeve van de infrastructuur om het water te 
kunnen leveren. Het tarief is afhankelijk van de leveringscapaciteit i.e. doorlaatwaarde (de 
maximaal beschikbare m³ per uur) van de watermeter.

LEVERINGSCAPACITEIT VAN DE WATERMETER IN M³ 
PER UUR

Vastrecht per jaar excl. 
9% btw

Vastrecht per jaar  
incl. 9% btw

1,2 (centrale meter) €  51,10 € 55,70

1,2 (eigen meter) € 56,78 € 61,89 

3,0 € 256,20 € 279,26 

5,0 € 523,81 € 570,95 

6,0 € 676,12 € 736,97 

7,0 € 1.373,94 € 1.497,59 

8,0 € 1.656,37 € 1.805,44 

9,0 € 1.953,31 € 2.129,11 

10,0 € 2.263,77 € 2.467,51 

11,0 € 2.586,91 € 2.819,73 

12,0 € 4.174,32 € 4.550,01 

13,0 € 4.669,31 € 5.089,55 

14,0 € 5.179,78 € 5.645,96 

15,0 € 5.705,05 € 6.218,50 

16,0 € 6.244,55 € 6.806,56 

17,0 € 6.797,70 € 7.409,49 

18,0 € 7.364,02 € 8.026,78 

20,0 € 8.534,45 € 9.302,55 

21,0 € 9.137,77 € 9.960,17 

23,0 € 10.378,93 € 11.313,03 

24,0 € 11.016,13 € 12.007,58 

25,0 € 11.664,05 € 12.713,81 

26,0 € 12.226,14 € 13.326,49 

27,0 € 12.792,57 € 13.943,90 

28,0 € 13.363,22 € 14.565,91

29,0 € 13.937,95 € 15.192,37 

30,0 € 14.516,67 € 15.823,17 

33,0 € 16.275,64 € 17.740,45 

35,0 € 17.466,39 € 19.038,37 

36,0 € 18.066,93 € 19.692,95 

37,0 € 18.670,82 € 20.351,19 

40,0 € 20.501,87 € 22.347,04 

45,0 € 23.614,37 € 25.739,66 

50,0 € 26.796,95 € 29.208,68 

55,0 € 30.043,92 € 32.747,87 

56,0 € 30.700,61 € 33.463,66 

60,0 € 33.350,54 € 36.352,09 

62,0 € 34.688,97 € 37.810,98 

65,0 € 36.712,79 € 40.016,94 

77,0 € 44.989,41 € 49.038,46 

80,0 € 47.100,92 € 51.340,00 

82,0 € 48.517,46 € 52.884,03 

90,0 € 54.251,58 € 59.134,22 
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97,0 € 59.353,66 € 64.695,49 

106,0 € 66.021,96 € 71.963,94 

130,0 € 84.343,85 € 91.934,80 

134,0 € 87.467,59 € 95.339,67 

140,0 € 92.188,14 € 100.485,07 

164,0 € 111.463,85 € 121.495,60 

4. Vaste en tijdelijke aansluitingen

Als drinkwaterbedrijf is PWN verantwoordelijk voor de kwaliteit van het water tot 
aan de watermeter. De watermeter en de leiding die zorgt voor de aansluiting op het 
waterleidingnet zijn eigendom van PWN.  Aanpassingen aan uw watermeteropstelling 
mogen alleen uitgevoerd worden door PWN en niet door anderen, ook al zijn dat 
professionals. Voor het plaatsen van een nieuwe aansluiting betaalt u kosten die afhankelijk 
zijn van het type aansluiting. Daarnaast kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht 
afhankelijk van de noodzaak van de situatie.

4.1  Aansluitbijdragen
Voor het plaatsen van een nieuwe aansluiting met een leidinglengte van maximaal 40 meter, 
gelden de volgende tarieven.

TARIEVEN AANSLUITBIJDRAGEN Excl. btw Incl. 9% btw

Aansluitleiding tot 40 meter, cap. van 1,2 m³/u of 3 m³/u 
(woning)

€ 982,00 € 1.070,38

Aansluitleiding tot 40 meter, cap. van 1,2 m³/u of 3 m³/u 
(bedrijf)

€  982,00 €  1.070,38

Aansluitleiding tot 40 meter, cap. t/m 5 m³/u €  2.284,00 €  2.489,56

Aansluitleiding tot 40 meter, cap. t/m 8 m³/u €  2.441,00 €  2.660,69

Aansluitleiding tot 40 meter, cap. t/m 12 m³/u €  3.294,00 €  3.590,46

Bouwaansluiting tijdelijk incl. wegname €  1.403,00 € 1.529,27

Bouwaansluiting 1,2 m³/u of 3 m³/h incl. definitieve 
aansluiting

€  1.748,00 €  1.905,32

Meteropstelling in binnen installatie (kettingbeding) €  117,00 €  127,53

Aansluiting stijgleiding of horizontaal rijgen €  982,00 €  1.070,38

Aansluiting op vorkstuk €  117,00 €  127,53

In de volgende gevallen worden de kosten op basis van een offerte in rekening gebracht:
• een aansluitleiding met een capaciteit van meer dan 12 m³ per uur;
• een bouwaansluiting met een capaciteit van meer dan 5 m³ per uur;
• een bouwaansluiting met bijzondere omstandigheden;
• een bijzondere aansluiting of een aansluiting met bijzondere voorzieningen.

4.2  Extra kosten voor plaatsen aansluitingen
In het geval dat de volgende werkzaamheden nodig zijn bij het plaatsen, verplaatsen of 
wijzigen van een aansluiting worden deze in rekening gebracht. 

TARIEVEN EXTRA KOSTEN VOOR PLAATSEN AANSLUITINGEN Excl. btw Incl. 9% btw

Tijdelijke verkeersmaatregelen - Laag tarief € 445,00 € 485,05

Tijdelijke verkeersmaatregelen - Hoog tarief € 3.257,00 € 3.550,13

Meerlengte leidingwerk >40 m, per meter € 28,00 € 30,52

Slootkruising, lengte min. 5 m € 463,00 € 504,67

Meerlengte bijzondere technieken, per meter € 90,00 € 98,10

Depot akte individuele bemetering € 278,00 € 303,02

Indien er gewerkt moet worden in een verontreinigde bodem zullen er extra kosten 
gemaakt moeten worden. Hierbij kan gedacht worden aan het opvragen van een rapportage 
bodemonderzoek, het nemen van grondmonsters en voorzorgsmaatregelen om te kunnen 
werken in verontreinigde bodem. De kosten voor het werken in verontreinigde bodem 
worden afzonderlijk op basis van offerte in rekening gebracht.

5. Verplaatsen, wijzigen of verwijderen van aansluitingen

De watermeter mag enkel door PWN worden verplaatst, gewijzigd of verwijderd. Indien wij 
constateren dat dit niet door PWN is verricht, dan zal dit hersteld dienen te worden, ook al is 
dit door de vorige bewoners gebeurd.

5.1  Verplaatsen of wijzigen van aansluitingen
Voor het verplaatsen van een aansluiting met een capaciteit t/m 3 m³ per uur binnen een 
pand/woning of van buiten naar binnen worden de volgende tarieven in rekening gebracht.

TARIEF VERPLAATSEN OF WIJZIGEN VAN AANSLUITINGEN Excl. btw Incl. 9% btw

  Verplaatsen meteropstelling (van buiten naar binnen) € 972,00 € 1.059,48

  Verplaatsen meteropstelling (binnen een woning/pand) € 691,00 € 753,19

Voor het verplaatsen van grotere aansluitingen of het wijzigen, waaronder omleggen, 
van aansluitingen worden de kosten op basis van offerte in rekening gebracht. Voor het 
verzwaren of verjongen van een meteropstelling worden ook de kosten op basis van offerte 
in rekening gebracht.
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5.2  Herstellen onrechtmatige aansluiting
Wanneer onze servicemedewerker constateert dat uw watermeter niet meer op de bij ons 
bekende plek zit, of dat er niet op de juiste wijze of met de juiste materialen is gewerkt, 
ontvangt u van ons bericht hierover. Uw opstelling wijkt dan af van de bij ons geregistreerde 
situatie, waardoor wij de kwaliteit van het water in het leidingnet niet kunnen garanderen. 
Daarom moeten wij de aansluitleiding vernieuwen of herstellen. Hiervoor geldt het volgende 
tarief.

TARIEF HERSTELLEN ONRECHTMATIGE AANSLUITING Excl. btw Incl. 9% btw

Herstellen onrechtmatige aansluiting  € 737,00  € 803,33

5.3  Verwijderen wateraansluiting
PWN berekent geen extra kosten voor het verwijderen van uw wateraansluiting. Als u 
besluit uw wateraansluiting (watermeter) te laten verwijderen, verzoeken wij u contact op te 
nemen met ons via www.mijnaansluiting.nl. Alle watermeters binnen ons verzorgingsgebied 
zijn eigendom van PWN en kunnen alleen verwijderd worden door PWN.

6. Watermeter

6.1  Herstellen watermeter
Is de watermeter beschadigd door schuld of nalatigheid van de verbruiker, bijvoorbeeld door 
bevriezing, dan brengt PWN de kosten voor vervanging in rekening bij de verbruiker. Deze 
kosten zijn afhankelijk van de capaciteit van de meter en de omvang van de schade.

TARIEVEN HERSTELLEN WATERMETER Excl. btw Incl. 9% btw

Herstellen watermeter < 3 m³ per uur   € 180,00   € 196,21 

Herstellen watermeter > 3 m³ per uur Offerteprijs Offerteprijs

6.2  IJken watermeter
Als u twijfelt aan het functioneren van de watermeter kunt u deze laten ijken. PWN haalt 
de watermeter weg voor ijking en plaatst een nieuwe meter voor u. Wanneer blijkt dat de 
watermeter correct functioneert binnen de wettelijk gestelde toleranties, zijn de kosten van 
de ijking voor uw rekening.

TARIEVEN IJKEN WATERMETER (inclusief plaatsen) Excl. btw Incl. 9% btw

Watermeter t/m 5 m³ per uur (Q3-6,3)   € 239,00   € 260,51 

Watermeter > 5 m³ per uur (Q3-6,3)   € 374,00   € 407,66 

7. Openbaar watertappunt

Voor openbare ruimten is een openbaar watertappunt verkrijgbaar. PWN rekent een jaarlijks 
allin tarief voor het watertappunt.

TARIEF OPENBAAR WATERTAPPUNT Excl. btw Incl. 9% btw

Serviceabonnement openbaar watertappunt   € 1.531,00   € 1.668,79 

8. Watermeterput
De volgende tarieven gelden voor het omhoog halen of leveren en plaatsen van een 
meterput.

TARIEVEN METERPUT Excl. btw Incl. 9% btw

 Leveren en plaatsen watermeterput compleet € 1.008,00 € 1.098,72

Omhoog halen meterput € 789,00 € 860,01

Leveren/plaatsen meterputdeksel per deel € 125,00 € 136,25

Leveren/plaatsen tussendeksel meterput € 119,00 € 129,71

Leveren meterputdeksel per deel € 60,00 € 65,40

Leveren tussendeksel meterput € 54,00 € 58,86

9. Brandkranen & brandblusvoorzieningen

Voor openbare brandblussing worden brandkranen aangesloten op het waterleidingnet van 
PWN. Hiervoor brengen wij kosten in rekening.

Diensten belast met 9% btw:

 TARIEVEN BRANDKRANEN & BRANDBLUSVOORZIENINGEN Excl. btw Incl. 9% btw

Capaciteit brandblusvoorziening (commercieel) per m³/u € 23,85  € 26,00

Serviceabonnement per brandkraan (overheden) € 29,50  € 32,16
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Diensten belast met 21% btw:

  TARIEVEN BRANDKRANEN & BRANDBLUSVOORZIENINGEN Excl. btw Incl. 21% btw

Plaatsen brandkraan nieuw 
(tijdens het aanleggen van een nieuwe leiding)

€ 701,00 € 848,21

Plaatsen brandkraan bestaande situatie € 1.560,00 € 1.887,60

Opstartkosten plaatsen brandkraan bestaande situatie € 545,00 € 659,45

10. Overige diensten

Op incidentele basis worden diensten en activiteiten door PWN geleverd zoals onder meer 
maar niet uitsluitend, het uitvoeren van waterkwaliteitsmonsters, het schouwen op locatie 
en dergelijke. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht.

Diensten belast met 9% btw:

TARIEVEN OVERIGE DIENSTEN 9% BTW Excl. btw Incl. 9% btw

Vast bedrag vastrecht pulsgever   € 41,00   € 44,69 

Meteropname zakelijke klant   € 103,00   € 112,27 

Schouwen op locatie Offerteprijs Offerteprijs

Diensten belast met 21% btw:

  TARIEVEN OVERIGE DIENSTEN 21% BTW Excl. btw Incl. 21% btw

Monsteranalyse waterkwaliteit  € 135,00  € 163,34

Ondersteuning bij legionella problematiek bij 
watermeter

Offerteprijs Offerteprijs

11. Levering tijdelijk water

Tijdelijk water via een standpijp of waterwagen is bedoeld voor een korte periode 
(max 5 werkdagen). Heeft u langer water nodig? Vraag dan een bouwaansluiting aan via 
www.mijnaansluiting.nl.

11.1  Standpijpen
Bij een tijdelijke behoefte aan water op een plek waar geen vaste wateraansluiting is, biedt 
PWN de mogelijkheid om een standpijp te huren. De huurvergoeding is afhankelijk van de 

capaciteit van de standpijp en van de huurperiode. De starttarieven zijn inclusief plaatsing 
en verwijdering van de standpijp door PWN. De huur van de standpijpen is exclusief 
waterverbruik. Dit wordt tegen het geldende watertarief in rekening gebracht.

TARIEVEN STANDPIJPEN Excl. btw Incl. 9% btw

Standpijp 12m³/uur  € 258,00  € 281,22

Standpijp 12m³/uur per extra dag  € 25,00  € 27,25

Standpijp 30m³/uur *  € 295,00  € 321,55

Standpijp 30m³/uur per extra dag *  € 62,00  € 67,58

Standpijp 50m³/uur *  € 330,00  € 359,70

Standpijp 50m³/uur per extra dag *  € 99,00  € 107,91

Standpijpkast huur  € 51,00  € 55,59

*  De standpijpen met een capaciteit van 30 m³ of 50 m³ per uur zijn alleen te huren na goedkeuring 
van PWN

11.2  Waterwagens
Kunt u tijdens werkzaamheden niet zonder water? In de meeste gevallen kunnen wij u via 
een waterwagen voorzien van drinkwater. De tarieven voor waterwagens zijn inclusief het 
brengen en ophalen van de waterwagen door PWN.

TARIEVEN WATERWAGENS Excl. btw Incl. 9% btw

Waterwagen 1 m³ per dag  € 193,00  € 210,37

Waterwagen 3 m³ per dag  € 485,00  € 528,65

Waterwagen 10 m³ per dag  € 645,00  € 703,05

12. Volumestroommetingen

Voor het bepalen van de benodigde capaciteit kan PWN een volume stroom meting doen. 
Hierbij meten we gedurende ± 10 dagen exact het verbruik over de watermeter op uw 
locatie.

 TARIEVEN VOLUMESTROOMMETINGEN Excl. btw Incl. 9% btw

Volumestroommeting - tot 12 m³/u  € 743,00  € 809,87

Volumestroommeting - groter dan 12 m³/u  € 1.117,00  € 1.217,53
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13.  Hercontrole bestaande aansluiting aan de hand 
van wettelijke inspectietaak

Op grond van artikel 24 van de Drinkwaterwet zijn wij verplicht om te controleren of 
aangesloten drinkwaterinstallaties volgens de voorschriften zijn aangelegd en op de juiste 
wijze worden beheerd. Vinden wij tijdens de controle gebreken? Dan rapporteren wij 
hierover schriftelijk. Ook geven wij een termijn aan voor verbeteringen. Hierna voeren 
wij een eerste hercontrole uit. Blijkt tijdens de eerste hercontrole dat de benodigde 
aanpassingen niet zijn uitgevoerd? Dan brengen wij voor deze controle kosten in rekening. 
Voor iedere volgende hercontrole brengen wij ook kosten in rekening.

 TARIEF HERCONTROLE Excl. btw Incl. 9% btw

Hercontrole drinkwaterinstallatie  € 197,00  € 214,73

14. Onrechtmatige waterafname

Illegale waterafname is bij wet verboden. Constateren wij dit? Dan doen wij hiervan altijd 
aangifte en sluiten wij de drinkwatervoorziening af. Wij brengen kosten in rekening voor 
de geschatte waterafname, benodigde herstelkosten van de aansluiting (zie toelichting 
in paragraaf 15. Schade herstellen) en leggen een boete op voor het overtreden van de 
algemene voorwaarden tot €350 per geval.

ONRECHTMATIGE WATERAFNAME Excl. btw Incl. 9% btw

Onrechtmatige waterafname - per m³  € 1,23  € 1,34

15. Schade herstellen

Zijn er eigendommen van PWN beschadigd door schuld of nalatigheid van de verbruiker? 
Dan verhalen wij de volledige schade op deze verbruiker. Bij de vaststelling van de omvang 
van de schade hanteren wij onder meer de volgende tarieven:

TARIEF SCHADES DOOR DERDEN Eenheid btw% Excl. btw Incl. btw

Administratiekosten Uur 9%  € 44,00  € 47,96

Uurtarief schadeherstel en voorrijkosten Uur 9%  € 68,00  € 74,12

Monsteranalyse waterkwaliteit Stuk 21%  € 135,00  € 163,34 

Verbruik materialen Stuk 9% n.t.b. n.t.b.

Bodemonderzoek Stuk 9% n.t.b. n.t.b.

Spuiwater/lekverlies per m³ * m³ 9%  € 1,23  € 1,34

*  Op basis van geschatte waterafname

16. Facturatie, incasso en afsluiting

Jaarlijks ontvangt u van PWN een drinkwaterfactuur. Afhankelijk van uw voorkeuren 
ontvangt u ook termijnfacturen. Er zijn vier manieren waarop u de facturen aan PWN kunt 
betalen. Dit kan met een automatische incasso, iDeal, overboeking of met GWK Travelex. 

Betalingstermijnen van de facturen staan vermeld op de factuur. Informatie over 
betalingsmogelijkheden of ondersteuning bij betaling staan vermeld op de website van 
PWN. Wanneer betaling van deze facturen uitblijft, worden er extra kosten in rekening 
gebracht.

16.1 Incassokosten

INCASSOKOSTEN Tarief

Incassokosten*   € 40,00 

*  Staffeltarief: 15% van het aan te manen bedrag met een minimum van € 40,00

16.2 Afsluiting
Heeft PWN de levering van drinkwater op uw leveringsadres beëindigd door afsluiting of 
wegnemen van de aansluiting, en moet u opnieuw worden aangesloten?  
Dan zijn dit de tarieven voor heraansluiting:

TARIEF AFSLUITING Excl. btw Incl. 9% btw

Incasso aan de deur excl. afsluiten   € 91,74  € 100,00

Af- en heraansluitkosten   € 258,00   € 281,22 
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Tarievenregeling
Waternet

1.  Tariefregeling aanleg en beheer aansluitingen 
drink en afvalwater 2022

Artikel 1  Aansluitingen drinkwater
1. Een aansluiting drinkwater is een 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 keerkleppen, 
dienstkranen, begrenzers.

2. Voor het maken van een aansluiting voor een woning of bedrijf bij nieuwbouw (eerste 
aanleg) worden de volgende kosten (exclusief btw) in rekening gebracht bij een 
maximale leidinglengte van 15 meter:

Tarief weergave nieuwbouw (eerste aanleg)

TYPE AANSLUITING Tarief 2022

Q3 2,5 €  1.272,-

Q3 4 € 1.304,-

Q3 6,3 €  1.894,-

Q3 16 €  2.564,-

3. Voor het maken van een nieuwe aansluiting voor een woning of bedrijf bij bestaande 
bouw worden de onderstaande tariefcomponenten (exclusief btw), wanneer van 
toepassing, in rekening gebracht bij een maximale leidinglengte van 15 meter:

Tariefweergave bestaande bouw

TYPE AANSLUITING Tarief 2022 Tarief bestrating Tarief vergunning Tarief totaal 2022

Q3 2,5  € 1.272  € 592  € 288  € 2.152

Q3 4  € 1.304  € 592  € 288  € 2.184

Q3 6,3  € 1.894  € 592  € 288  € 2.774

Q3 16  € 2.564  € 592  € 288  € 3.444

4. Voor het maken van een aansluiting bij een woongebouw gelden de kosten vermeld 
in artikel 1.2 (nieuwbouw in eerste aanleg) en 1.3 (bestaande bouw). Voor iedere 
watermeteropstelling wordt een bedrag van € 130, in rekening gebracht.

5. Bij renovatie van een ongemeten woning wordt eenmalig, kosteloos, een 
watermeterbeugel en watermeter ter beschikking gesteld. Bij renovatie van een 
gemeten woning waarbij de watermeterbeugel en watermeter moeten worden 
verwijderd en herplaatst, wordt per aansluitgarnituur € 130, in rekening gebracht.
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6. De volgende voorzieningen en werkzaamheden, met inbegrip van materiaal, aan of ten 
behoeve van (het realiseren van) aansluitingen drinkwater, worden in rekening gebracht 
op basis van de daarbij gemaakte kosten na ondertekening van offerte:
a. Het maken van een aansluiting bij een leidinglengte van meer dan 15 meter;
b. Het maken en onderhouden van een brugpijp of zinker, met inbegrip van de 

bescherming tegen vorst;
c. 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;

d. Het uitspuien en bemonsteren van een aansluitleiding;
e. 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 naar nietopenbaar terrein wordt geplaatst;

f. Het treffen van bijzondere voorzieningen (o.a. woonbootput) bij een aansluiting van 
een woonboot;

g. Het maken van een aansluiting met een nominale middellijn groter dan 54mm 
koper / 63mm polyetheen.

7. De aansluiting eindigt circa 1 meter over de grens van openbaar naar nietopenbaar 
terrein.

Artikel 2  Aansluitingen Afvalwater, onderdeel van het gemeentelijk rioleringsplan
1. Een aansluiting afvalwater is een buisleiding van de gemeente Amsterdam in de 

openbare ruimte of buiten particulier terrein voor de afvoer van afvalwater vanuit 
een perceel of object naar het gemeentelijk vuilwaterriool, het gemeentelijk 
hemelwaterriool, of oppervlaktewater.

2. Voor het maken van een aansluiting voor een woning of bedrijf bij nieuwbouw (eerste 
aanleg) worden de volgende kosten in rekening gebracht bij een maximale lengte van 
15 meter: Ø125mm – Ø160mm aansluiting: € 988,.

3. De aangeboden aansluiting moet voldoen aan het Aansluitvoorschrift rioolstelsel 
gemeente Amsterdam.

4. De volgende voorzieningen en werkzaamheden, met inbegrip van materiaal, aan of ten 
behoeve van (het realiseren van) aansluitingen afvalwater, worden in rekening gebracht 
op basis van de daarbij gemaakte kosten na de ondertekening van offerte:
a. Het maken van een nieuwe aansluiting bij bestaande bouw;
b. Het maken van een aansluiting bij een leidinglengte van meer dan 15 meter;
c. Het treffen van bijzondere voorzieningen bij een aansluiting op een persleiding, 

zoals het aanbrengen van afsluiters in het leidingnet;
d. Het onderzoek in gemeentegrond voor aanvragen die afwijken van het 

Aansluitvoorschrift gemeentelijk rioolstelsel Gemeente Amsterdam;
e. Het maken van een aansluiting met een nominale middellijn groter dan 160mm;
f. Het treffen van bijzondere voorzieningen (o.a. woonbootput) bij een aansluiting van 

een woonboot.

Artikel 3  Werkzaamheden op basis van gemaakte kosten
1. De volgende voorzieningen en werkzaamheden, met inbegrip van materiaal, aan of 

ten behoeve van (het realiseren van) aansluitingen drink en/of afvalwater, worden 
in rekening gebracht op basis van de daarbij gemaakte kosten na ondertekening van 
offerte:
a. Herstel van de bestrating als deze korter dan 5 jaar geleden is aangelegd e.e.a. 

volgens op gave Gemeente Amsterdam.
b. Het aansluiten en/of verwijderen van aansluitingen voor tijdelijke doeleinden;
c. Het wijzigen of verleggen van een bestaande aansluiting of een deel daarvan;
d. Reeds verrichte werkzaamheden o.a. voorbereidingskosten en de kosten voor het 

aanvragen van vergunningen voordat een opdrachtverstrekking wordt ingetrokken;
e. De kosten voor wachturen, gemaakt in opdracht van de opdrachtgever, als de 

werkzaamheden door omstandigheden (nog) niet uitgevoerd kunnen worden.

Artikel 4  Beheer aansluitingen drink- en afvalwater in Amsterdam
1. Onderzoek naar drukklachten drinkwater € 269, Deze kosten worden niet in rekening 

gebracht als de drukklachten veroorzaakt worden door de aansluitleiding van het bedrijf.
2 Voor het ontstoppen, onderzoeken en inspecteren van een aansluiting afvalwater 

worden de volgende kosten in rekening gebracht:
a. Ontstoppen aansluiting € 200,
b. Ontstoppen aansluiting met bestrating € 301,
c. Onderzoek € 231,
d. Onderzoek met bestrating € 339,
e. Camera inspectie € 231,
f. Camera inspectie met bestrating € 339,

 Deze kosten worden niet in rekening gebracht als de aansluiting beschadigd blijkt door 
openbare beplanting, breuk of ernstige verzakkingen in de openbare weg.

3. Voor in rekening te brengen opdrachten buiten de reguliere werktijden om gelden de 
volgende toeslagen;
a. Buiten reguliere werktijden op werk en zaterdagen € 81,
b. Op zon en feestdagen € 156,

Artikel 5  Omzetbelastingen
Als de levering of dienst is onderworpen aan de omzetbelasting 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 2022.
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2.  Tarievenregeling drinkwater 2022, onderdeel van de 
Algemene Voorwaarden Drinkwater 2013 Amsterdam 

Artikel 1  Tarief voor waterlevering met meter
1. Het bedrijf bepaalt welk tarief wordt toegepast en vanaf welke datum dit tarief wordt 

berekend.
2. De drinkwaterlevering gebeurt per kubieke meter (m3) naar aanwijzing van 

een meetinrichting die het bedrijf heeft geplaatst. Het tarief bestaat uit een 
verbruiksafhankelijk vastrecht en een verbruiksdeel. 1.

 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  € 82,82

Middenverbruik 1.000 – 10.000 m3  € 660,27

Grootverbruik 10.000 – 100.000 m3  € 5.350,37

Megaverbruik > 100.000 m3  € 43.355,58

 De prijs per m3 geleverd drinkwater: € 0,87

3. Het bedrijf is bevoegd om de aansluiting en/of meteropstelling aan te passen 
aan het actuele verbruik. Indien de aanvrager/verbruiker te kennen geeft te willen 
beschikken over extra capaciteit, bij wijze van reservestelling of backup 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 het bedrijf welk type watermeter wordt geplaatst.

4. Aanvragers/verbruikers die drinkwater afnemen van het bedrijf en dit gebruiken als 
proces(industrie)water kunnen in bijzondere gevallen in aanmerking komen voor een 
afzonderlijke prijsstelling. Het is ter beoordeling van het bedrijfwanneer er sprake is van 
een bijzonder geval. De afzonderlijke prijsstelling wordt ter goedkeuring voorgelegd aan 
het college van B&W van de gemeente Amsterdam.

5. Als door een lek aan een verborgen leidinggedeelte van de drinkwaterinstallatie 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 aanvrager/verbruiker, naar het oordeel van het bedrijf, 
de nodige zorgvuldigheid heeft betracht bij het in standhouden van de betreffende 
leidingen en voor tijdig en afdoende herstel van het lek heeft gezorgd.

Artikel 2  Tarief voor waterlevering zonder meter
1. De levering voor ongemeten huishoudelijk gebruik gebeurt per abonnement.
2. Het abonnementsbedrag wordt bepaald door het totaal aantal berekeningseenheden in 

het perceel en moet vooraf betaald worden.
3. Er worden geen nieuwe overeenkomsten aangegaan voor ongemeten leveringen, tenzij 

er geen meetinrichting geplaatst kan worden.
4. Het tarief bestaat uit een vastrecht en een bepaald aantal berekeningseenheden:

a. Vastrecht per jaar € 80,45
b. Prijs per berekeningseenheid per jaar € 22,65

5. Als berekeningseenheid geldt:
a. Een vertrek van 6 m2 of groter;
b. Een keuken;
c. Een badkuip;
d. Een tuin groter dan 65 m2;
e. Een garage.

6. Het bedrijf bepaalt wat bij de toepassing van dit tarief onder de hiervoor genoemde 
begrippen wordt verstaan.

7. 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.

8. Het maximaal aantal eenheden per woning dat in rekening wordt gebracht is negen 
eenheden.

9. In de volgende situaties wijkt het tarief af zoals beschreven in artikel 2.4:
a. Bij een garage met een afzonderlijke aansluiting wordt vastrecht in rekening 

gebracht van € 80,45, maar worden geen eenheden in rekening gebracht;
b. Bij een HATeenheid met 1 berekeningseenheid wordt ¼ vastrecht (€ 20,11) en 

1 berekeningseenheid in rekening gebracht;
c. Bij een woning, flat of appartement – maar geen HATeenheid – waarvoor twee 

berekeningseenheden zijn bepaald, wordt vastrecht (€ 80,45) en 75% van de twee 
berekeningseenheden (€ 33,98) in rekening gebracht.

10. Voor woongebouwen die door een centrale warmwatervoorziening met 
een afzonderlijke aansluiting op, naar het oordeel van het bedrijf, voldoende 
wijze worden voorzien van warm water voor huishoudelijk gebruik, wordt het 
abonnementsbedrag verminderd. Deze vermindering wordt per aanvrager/verbruiker 
per centrale warmwatervoorziening vastgesteld. De korting bedraagt 40%van het 
abonnementsbedrag van de aangesloten woningen, het uiteindelijk door de klant te 

6160 Tarievenoverzicht drinkwater 2022 - WaternetTarievenoverzicht drinkwater 2022 - Waternet



betalen bedrag wordt echter verhoogd met € 21,46 per aangesloten woning per jaar. 
Het verschuldigde vastrechtbedrag (€ 80,45) 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, 
verlaagd worden. De levering aan de centrale warmwatervoorziening gaat per m3, naar 
aanwijzing van de meetinrichting.

11. 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.

Artikel 3  Overgangsregeling
1. De overgangsregeling wordt toegepast als het verbruik door het bedrijfwordt 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.

2. De overgangsregeling wordt als volgt toegepast:
a. In het eerste jaar na bemetering bestaat het te betalen bedrag voor 75% uit het 

dan geldende eenhedentarief en vastrecht en voor 25% uit het te betalen bedrag 
op basis van de verbruikte m3’s en vastrecht.

b. In het tweede jaar na bemetering bestaat het te betalen bedrag voor 50% uit het 
dan geldende eenhedentarief en vastrecht en voor 50% uit het te betalen bedrag 
op basis van de verbruikte m3’s en vastrecht.

c. In het derde jaar na bemetering bestaat het te betalen bedrag voor 25% uit het dan 
geldende eenhedentarief en vastrecht en voor 75% uit het te betalen bedrag op 
basis van de verbruikte m3’s en vastrecht.

d. Met ingang van het 4e jaar na bemetering wordt het te betalen bedrag volledig 
gebaseerd op de verbruikte m3’s en vastrecht.

3. 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, wordt deze regeling niet toegepast voor het betreffende jaar en de 
eventueel volgende jaren. Het te betalen bedrag wordt dan gebaseerd op de verbruikte 
m3’s en vastrecht.

4. De overgangsregeling geldt niet als:
a. Aan de aanvrager/verbruiker niet ten minste één jaar water werd geleverd in het 

betreffende perceel op het moment van plaatsing van de meetinrichting;
b. Er sprake is van verhuizing.

5. Er worden geen gezamenlijke of centrale meetinrichtingen geplaatst in percelen die 
meerdere zelfstandige woningen omvatten.

6. De levering van water voor tijdelijke doeleinden vindt plaats tegen het tarief voor 
gemeten verbruik. In bijzondere gevallen kan het bedrijf deze levering ongemeten laten 
plaatsvinden en een geschatte hoeveelheid water in rekening brengen, verhoogd met 
de kosten die voor deze levering worden gemaakt.

Artikel 4  Tarieven voor brandblussing
1. De aanvrager/verbruiker van een (aansluiting voor een) brandblusinstallatie is 

– onafhankelijk van het aantal aangesloten kranen of sproeiers – per jaar een vastrecht 
verschuldigd dat afhankelijk is van de diameter van de aansluiting. Daarbij worden 
3 categorieën onderscheiden:
a. 50 mm en kleiner € 82,82
b. 80, 90 en 100 mm € 660,27
c. 125 mm en groter € 1.022,56

2. Er worden alleen afzonderlijke aansluitingen voor brandblusinstallaties afgegeven met 
een maximale capaciteit van 60 m3 per uur.

3. 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 het testen 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.

Artikel 5   Tarieven voor verhuur van aansluitstukken op brandkranen 
en van waterwagens 

1. De tarieven voor het verhuur van aansluitstukken op brandkranen en van waterwagen 
zijn:
a. Verhuur van een aansluitstuk met capaciteit van 2,5 m3/uur € 200,00 per dag
b. Verhuur van een aansluitstuk met capaciteit van 20 m3/uur € 355,00 per dag
c. Verhuur van een waterwagen met een inhoud van 450 liter € 100,53 per dag

2. Aanvragen voor huur dienen minimaal 2 werkdagen vóór aanvang van de gewenste 
ingangsdatum van de huur bij het bedrijf te worden gedaan. Huurgelden dienen bij de 
totstandkoming van de overeenkomst te worden voldaan.

3. Verhuur vindt plaats op de overeengekomen tijden tussen 07:30 en 19:00 uur.
4. Aansluitstukken worden uitsluitend geplaatst op de overeengekomen locatie op de 

brandkranen van het type BBK (AVK) en OBK.
5. Tussentijdse bijvullen van waterwagens is niet mogelijk.
6. Plaatsing en verwijdering van de gehuurde zaken geschiedt uitsluitend door het bedrijf.
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Artikel 6  Tarieven voor extra kosten
1. Bij het niet tijdig betalen van de verschuldigde bedragen op grond van de 

overeenkomst(en) met betrekking tot het tot stand brengen, in stand houden, 
uitbreiden of wijzigen van een aansluiting en/of de levering van drinkwater, inclusief 
deze tarievenregeling, en/of bij onderbreking van de levering door het bedrijf wegens 
het niet nakomen van de Algemene Voorwaarden Drinkwater 2013 gemeente 
Amsterdam door de aanvrager en/of verbruiker, zijn de aanvrager en/of verbruiker de 
volgende vergoedingen verschuldigd:
a. Administratiekosten bij een aanmaning € 10,00
b. Kosten bij een af en heraansluiting zakelijke leveringen € 350,00
c. Kosten bij een af en heraansluiting huishoudelijke leveringen € 70,00

2. Als de aanvrager/verbruiker aangeeft de drinkwaterfactuur via de post te willen 
ontvangen zal hiervoor per verzending € 1,50 in rekening worden gebracht ter 
compensatie voor de ermee gemoeide kosten.

3. 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.

4. Als in een vierde achtereenvolgende jaar geen meterstand wordt doorgegeven en het 
bedrijf door middel van huisbezoek en een brief de aanvrager/verbruiker hierop vergeefs 
heeft gewezen wordt een boete van € 138,00 in rekening gebracht.

5. De kosten voor verzegeling bedragen per perceel gedeelte € 172,00. Het bedrijf bepaalt 
naar eigen inzicht of een aanvraag tot verzegeling van een ongemeten levering wordt 
ingewilligd.

6. Als de aan te sluiten drinkwaterinstallatie door een ander dan een erkende installateur 
wordt aangelegd, worden aan de aanvrager/verbruiker controlekosten in rekening 
gebracht van € 86,00 per controleuur.

7. Voor elke hercontrole zoals vermeld in artikel 6.2.3 van de Aansluitvoorwaarden 
Drinkwater 2013 is de betrokken installateur of aanvrager dan wel gebruiker een 
bijdrage van € 86,00 per uur verschuldigd.

Artikel 7 Omzetbelastingen en/of heffingen 
Als de aan de aanvrager/verbruiker verleende diensten en leveringen onderworpen zijn aan 
omzetbelasting (btw) en/of Belasting op Leidingwater (BoL), dan worden deze belastingen 
aan de aanvrager/verbruiker doorberekend. 

Artikel 8 Inwerkingtreding 
Deze tariefbepalingen treden in werking op 1 januari 2022.
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Tarievenregeling
Dunea

1. 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.

Verbruiksadres Een perceel waaraan Dunea rechtstreeks of door tussenkomst van 
een derde drinkwater levert. Het perceel kan ook behoren tot een 
‘samenstel’ zoals verwoord in artikel 16 van de Wet waardering 
onroerende zaken (WOZ). Ook als hierbij sprake is van een 
vergelijkbare levering van drinkwater als aan een perceel, worden de 
onderdelen als afzonderlijke verbruiksadressen aangemerkt. 

Verbruiker Een persoon of organisatie die drinkwater van Dunea verbruikt 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.

Precariotoeslag 
(voorheen 
‘precariobijdrage’)

Een jaarlijkse toeslag op het vastrecht, vanwege de ligging van 
waterleidingen in de openbare gemeentegrond. De toeslag verschilt 
per gemeente, omdat de precariobelasting die Dunea moet betalen 
aan een gemeente ook per gemeente verschilt. In de precariotoeslag 
zijn ook de daarmee samenhangende administratiekosten 
opgenomen.

Belasting op 
Leidingwater (BoL)

Een wettelijke belasting die verschuldigd is over de levering van 
drinkwater per WOZobject. Voor de definitie van een WOZobject 
wordt verwezen naar de definitie van onroerende zaak in de zin van 
artikel 16 van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ).

Perceel Elke roerende of onroerende zaak, gedeelte of samenstel daarvan, 
met inbegrip van de meterkast of put indien deze buiten de roerende 
of onroerende zaak is gelegen, ten behoeve waarvan een aansluiting 
tot stand is gekomen of zal komen, dan wel levering van drinkwater 
geschiedt of zal geschieden, één en ander ter beoordeling van 
Dunea.

Aansluiting De leiding van Dunea die de drinkwaterinstallatie met de hoofd 
leiding verbindt, met inbegrip van de meetinrichting en alle 
andere door of vanwege Dunea in of aan die leiding aangebrachte 
apparatuur, zoals keerkleppen, dienstkranen, begrenzers.
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Artikel 2  Tarief voor waterlevering
Dunea brengt de aanvrager of verbruiker voor elke afgenomen kubieke meter (m3) water  
€ 1,07 ( € 1,17 incl. 9% 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 precariotoeslag
1. Voor ieder verbruiksadres is vastrecht verschuldigd. Dit vastrecht is gebaseerd op de 

leveringscapaciteit op het verbruiksadres.

LEVERINGSCAPACITEIT

Vastrecht  
per jaar 

excl. 9% btw

Vastrecht  
per jaar  

incl. 9% btw

1,5 m³/uur (1.500 liter per uur)**  €  64,42  €  70,22

2,5 m³/uur (2.500 liter per uur)**  €  123,87  €  135,02

3,5 m³/uur*  €  317,59  €  346,17

6 m³/uur  €  633,13  €  690,11

10 m³/uur  €  1.217,47  € 1.327,04

15 m³/uur  €  2.045,75  €  2.229,87

40 m³/uur  €  7.179,49  €  7.825,64

60 m³/uur  €  12.063,97  €  13.149,73

150 m³/uur  €  34.287,99  €  37.373,91

250 m³/uur  €  61.383,20  €  66.907,69

* Deze capaciteit wordt alleen geleverd via bestaande aansluitingen.
** Op nieuwe meters (2016) met een leveringscapaciteit van 1.500 l/u staat: Q3 2,5 en op nieuwe meters 

met een leveringscapaciteit van 2.500 l/u staat Q3 4.

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. Vanaf 2022 mogen gemeenten Dunea geen precario meer in rekening brengen. De 
precariotoeslag op de drinkwaterfactuur komt daarmee te vervallen. In 2022 brengt 
Dunea de aanvrager of verbruiker alleen nog precariotoeslag in rekening op facturen die 
(deels) betrekking hebben op het verbruiksjaar 2021. Het precariotarief per gemeente is 
te vinden in Tarievenregeling 2021.

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 Dunea, 
is Dunea bevoegd de waterlevering te onderbreken.

2. Het onderbreken van de waterlevering kost de aanvrager of verbruiker € 114,68 
(€ 125,00 incl. 9% 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 € 114,68 (€ 125,00 incl. 9% btw). 
Dit geldt ook 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 aansluitkoppelingen.
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 € 39,98 (€ 43,58 incl. 9% btw) per m³ van de capaciteit van 
de brandblusaansluiting. Het testen van een brandblusvoorziening (sprinklerinstallatie) is 
alleen toegestaan in aanwezigheid van een medewerker van Dunea.

2. Werkzaamheden

Artikel 1  Aansluitbijdragen
1. Voor het tot stand brengen van een aansluiting met een leidinglengte van maximaal  

25 meter, is de aanvrager vooraf een aansluitbijdrage verschuldigd. Deze is gebaseerd 
op de aangevraagde leveringscapaciteit. De aansluitbijdrage is exclusief de kosten voor 
sloot, vaart en wegkruisingen, het opbreken en herstel van asfaltverhardingen 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
Aansluitbijdrage 

excl. 9% btw
Aansluitbijdrage 

incl. 9% btw

1,5 en 2,5 m³/uur (1.500 en 2.500 liter per uur)  € 895,00  € 975,55

6 m³/uur  € 2.585,00  € 2.817,65

10 m³/uur  € 3.317,00  € 3.615,53

> 10 m³/uur Kosten op basis van offerte Dunea

 Bij een leidinglengte van meer dan 25 meter wordt in onderling overleg bekeken wat de 
beste aansluitmethodiek is. De kosten worden op basis van de geaccordeerde offerte in 
rekening gebracht.
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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 (aansluiting met frontbeveiliging), betaalt de aanvrager  
de aansluitbijdrage als vermeld in lid 1. Daarbovenop is de aanvrager € 255,00  
(€ 277,95 incl. 9% btw) per geplaatste watermeter verschuldigd.

4. Voor het wijzigen, verplaatsen en/of verwijderen van een aansluiting in bestaande bouw 
worden de kosten op basis van 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 worden deze kosten 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 toegevoegd aan de 
aansluitbijdrage of 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. Bij deze kosten kan gedacht worden aan het opvragen van de 
rapportage bodemonderzoek, het nemen van grondmonsters en voorzorgsmaatregelen 
om te kunnen werken in verontreinigde bodem.

8. Voldoet een meterkast voor de tweede maal niet aan onze Aansluitvoorwaarden, 
dan brengt Dunea hiervoor kosten in rekening. Namelijk de kosten van de 
aannemer die aan ons worden doorberekend, vermeerderd met administratiekosten 
€ 27,00 (€ 29,43 incl. 9% btw).

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 de aanvrager of verbruiker 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, wordt bij restitutie per geannuleerde opdracht 
€ 82,00 (€ 89,38 incl. 9% btw) annuleringskosten ingehouden.

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.

4. Het verwijderen en/of realiseren van (tijdelijke) aansluitingen moet minimaal 
40 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 (€ 29,43 incl. 9% 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’ dat te 
vinden is op de website van Dunea (www.dunea.nl/voorwaarden).

2. Kosten voor onderhoud en beheer is opgedeeld in twee type kranen:
• brandkranen met onderhoudscontract: onderhoudsfrequentie 1 x in de twee jaar en 

jaarlijkse kosten € 30,50
• brandkranen met conserveringscontract: onderhoudsfrequentie 1 x in de vier jaar 

en jaarlijkse kosten € 15,25
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:
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Excl. 21% btw Incl. 21% btw

Bij nieuwbouwprojecten waarbij in de bouwrijpfase gelijk 
met de hoofdleiding ook de brandkraan wordt geplaatst 
(inclusief verplicht beschermhek en 10% beheertoeslag)*

  €  1.002,00  € 1.212,42

Bij nieuwbouwprojecten waarbij de hoofdleiding in de 
bouwrijpfase en de brandkraan later wordt aangebracht

 € 1.382,00  € 1.672,22

Bij sanerings- en reconstructiewerkzaamheden en bij 
nieuwbouw projecten waarbij in de woonrijpfase gelijk met 
de hoofdleiding ook de brandkraan wordt aangebracht

 €  603,00  € 729,63

* 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:

Excl. 21% btw Incl. 21% btw

Inbouwen brandkraan bestaand leidingnet  € 2.892,00  € 3.499,32

Verwijderen brandkraan  € 1.491,00  € 1.804,11

Gelijktijdig plaatsen en verwijderen in eenzelfde sectie  € 3.145,00  € 3.805,45

Bij werkzaamheden in asfaltverharding of in vervuilde grond 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 het afstoten van de serie brandkranen alleen schriftelijk door de 

gemeente of het brandweercorps kan worden gegeven;
• de in rekening te brengen kosten voor het afstoten van de serie brandkranen 

situatieafhankelijk 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 Waterstaat). Wanneer geconstateerde gebreken 
na aanschrijving niet zijn verholpen, worden kosten bij de aanvrager of verbruiker in 
rekening gebracht. Deze kosten zijn € 161,00 (€ 175,49 incl. 9% btw). Wanneer de 
drinkwaterinstallatie op verzoek wordt gecontroleerd, brengt Dunea de werkelijke 
kosten bij de verzoeker daarvan in rekening.

Artikel 6  Watermeters
1. Voor het plaatsen van een pulsemeter, het vervangen van een bevroren watermeter, 

verplaatsen in de meterkast of bij vermissing van een watermeter brengt Dunea 
onderstaande kosten achteraf via een afzonderlijke factuur bij de aanvrager of verbruiker 
in rekening.

Excl. 9% btw Incl. 9% btw

1,5 en 2,5 m3/uur (1.500 en 2.500 liter per uur)  € 158,00  € 172,22

6 m3/uur  € 245,00  € 267,05

10 en 15 m3/uur  € 512,00  € 558,08

 
 Bij watermeters met een grotere leveringscapaciteit worden de werkelijke kosten in 

rekening gebracht. Bij afrekening op basis van 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 waterverbruik op basis van 
geregistreerde verbruiken uit het verleden.

2. Voor onderzoek van een watermeter worden onderstaande kosten achteraf via een 
afzonderlijke factuur in rekening gebracht. Als uit het onderzoek blijkt dat de watermeter 
onregelmatigheden vertoont, is de aanvrager of verbruiker geen kosten verschuldigd.

Excl. 9% btw Incl. 9% btw

1,5 en 2,5 m3/uur (1.500 en 2.500 liter per uur)  € 173,00  €  188,57

6 m3/uur  € 298,00  €  324,82

10 en 15 m3/uur  € 463,00  €  504,67

>15 m3/uur Kosten op basis van offerte Dunea

Artikel 7  Voorrijkosten bij reparaties aan de aansluiting
Voor reparatie aan de hoofdkraan op verzoek van de aanvrager (klant) of verbruiker
worden per handeling de volgende bedragen in rekening gebracht:
• op werkdagen tussen 7.30 uur en 18.00 uur kosteloos;
• op werkdagen tussen 18.00 uur en 7.30 uur en op feestdagen, worden voorrijkosten in 

rekening gebracht;
• wanneer de aanvrager (klant) of verbruiker een storing meldt waarvan de reparatie 

buiten de verantwoordelijkheid van Dunea valt, en de aanvrager wil toch dat er een 
Duneamedewerker langskomt, worden voorrijkosten in rekening gebracht als blijkt dat 
de storing inderdaad niet voor Dunea is;

• de voorrijkosten bedragen € 95,00 (€ 103,55 incl. 9% btw).

Artikel 8  Openbare tapkranen
1. De kosten van het onderhoud en beheer aan een openbare tapkraan van Dunea 

bedragen € 235,00 (€ 284,35 incl. 21% btw) per kraan per jaar. Het onderhoud en 
beheer aan de tapkraan bestaat uit:
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• het verhelpen van storingen;
• het bewaken van de waterkwaliteit;
• het buiten bedrijf stellen rond de winterperiode en het zo nodig reinigen en 

opnieuw afstellen;
• verbruik drinkwater (30 m3).

2. De plaatsingskosten van een tapkraan in de semiopenbare ruimte onder vastgestelde 
voorwaarden bedragen € 3.180,00 (€ 3.847,80 incl. 21% btw). 

3. 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 minimaal één poging tot persoonlijk 
contact. 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 persoonlijk 
contact, 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 afsluiten en 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.

Artikel 2  Papieren nota
Voor het toezenden van een papieren (voorschot)factuur is de verbruiker aan Dunea een 
vergoeding verschuldigd van € 1,45 (€ 1,75 inclusief 21% btw) per papieren factuur ter 
compensatie van de gemaakte kosten. Het ontvangen van een digitale factuur is kosteloos. 
Dit tarief wordt ingevoerd per 1 januari 2023.

4. 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 btwpercentage 
aangegeven.

2. De Belasting op Leidingwater (BoL) wordt geheven conform de Wet Belastin 
gen op Milieugrondslag, over elke afgenomen kubieke meter water per jaar per 
onroerende zaak (WOZobject) als bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met e, 
van de Wet waardering onroerende zaken, aangesloten op het distributienet van een 
drinkwaterbedrijf of van een afzonderlijke watervoorziening, waaruit leidingwater aan 
de verbruiker wordt geleverd. Dit kan uit een of meerdere leveringspunten bestaan 
(art 12 lid 1 sub d Wet Belastingen op Milieugrondslag). Dunea, als aangewezen 
drinkwaterbedrijf in het verzorgings gebied, int deze belasting en draagt deze belasting 
af aan de Belastingdienst.

 Het BoLtarief 2022 per kubieke meter is € 0,359 (€ 0,39 incl. 9% btw) en geldt tot 
een maximum van 300 m3 per jaar per WOZobject. Ingeval er sprake is van meerdere 
WOZobjecten bij een aanvrager of verbruiker, is het aantal van die WOZobjecten 
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zoals vastgelegd in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) bepalend voor 
het aantal keer BoL dat moet worden berekend. De omvang van de BoL is hierbij 
afhankelijk van het verbruik (met een maximum van 300 m3 per WOZobject). Indien 
de aanvrager of verbruiker van mening is dat Dunea een onjuist aantal WOZobjecten 
heeft vastgesteld op basis van de BAG, dient aanvrager of verbruiker een BoLverklaring 
te overleggen waarin het juiste aantal WOZobjecten wordt opgegeven. Dunea kan 
daarbij verzoeken om deze verklaring door middel van WOZbeschikking(en) nader te 
onderbouwen.

 Bij een Particuliere Installatie voor Centrale Water Voorziening levert Dunea via 
één installatie water aan meerdere WOZobjecten. Hierbij gaat het meestal om 
appartementen of bedrijfsverzamelgebouwen met een centrale watermeter. De 
installatie is permanent aangesloten op het distributienet. Indien Dunea op basis 
van de BAG het vermoeden heeft dat zij via een Particuliere Installatie voor Centrale 
Watervoorziening water levert aan meerdere WOZobjecten zoals bedoeld in artikel 16 
Wet WOZ, maar onduidelijk is om hoeveel WOZ objecten het gaat, brengt Dunea BoL 
in rekening over het totaal aantal afgenomen kubieke meters water. Hierbij wordt dus 
geen rekening gehouden met een maximum per object. De aanvrager of verbruiker 
kan aan deze situatie een eind maken door aan Dunea een BoLverklaring te overleggen 
waaruit blijkt aan hoeveel onroerende zaken zoals bedoeld in artikel 16 Wet WOZ feitelijk 
water wordt geleverd. Dit vloeit voort uit het bepaalde in artikel 14 lid 3 Wet Belastingen 
op Milieugrondslag.

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 
€ 24,00 (€ 26,16 incl. 9% 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 € 24,00 (€ 26,16 incl. 9% 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 € 44,00 
(€ 47,96 incl. 9% 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 Duneamedewerker. 
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 Duneamedewerker. Dit is niet van toepassing op 
artikel 7 van hoofdstuk 2 van deze Tarievenregeling.

Artikel 6  Slotbepalingen
1. Deze Tarievenregeling treedt in werking op 1 januari 2022.
2. Deze Tarievenregeling kan worden vermeld als ‘Dunea Tarievenregeling 2022’.
3. Voor zover deze Tarievenregeling ergens niet in voorziet, is Dunea bevoegd daarover  

een besluit te nemen.
4. Dunea bepaalt op welk moment en over welke periode wordt gefactureerd.

Artikel 7  Overgangsbepaling
Op het waterverbruik na 1 januari 2022 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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Tarievenregeling
Evides Waterbedrijf

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.

Openbaar 
Drinkwatertappunt

Een in de openbare ruimte gelegen afnamepunt voor drinkwater in 
eigendom en beheer van Evides

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.
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Opzetstuk Een mobiele aansluiting met aan en afsluitkraan en watermeter, 
die direct op (de brandkranen in) het waterleidingnet van Evides kan 
worden aangesloten ten behoeve van de afname van drinkwater 
op een plaats waar geen aansluiting op het waterleidingnet voor 
reguliere waterafname aanwezig is. De opzetstukken zijn voorzien 
van een registratienummer. 

Artikel 2

Grondslag

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 14 van de Algemene Voorwaarden 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 € 71,07 per jaar en voor het verbruik € 0,863 per m3 
drinkwater.

3. Voor het beschikken over en verbruik van drinkwater bij Grootverbruik, is per 
Verbruiksadres aan Evides de volgende vergoeding verschuldigd: 

GROOTVERBRUIK Vastrecht per jaar Prijs per m3

Meer dan 10.000 m³ t/m 100.000 m3 per jaar  € 557,11  €  0,863 

Meer dan 100.000 m³ t/m 1.000.000 m3 per jaar *  € 3.249,55  €  0,863

Meer dan 1.000.000 m³ per jaar *  € 9.038,05  €  0,863  

* 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 € 954,15 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 € 15,68 per jaar en voor het verbruik € 0,863 per m3 
drinkwater.

5. Voor het beschikken over en voor het ongemeten verbruik van drinkwater is per 
Verbruiksadres aan Evides een vergoeding van € 15,63 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.

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 € 15,68 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.
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Artikel 4 

Scheepvaart

1. Voor levering van drinkwater aan de scheepvaart is aan Evides een vergoeding van  
€ 4,979 per m3 verschuldigd, met inachtneming van de volgende uitzonderingen:
• bij Binnenvaartuigen die havengeld betalen aan het Havenbedrijf Rotterdam wordt 

tot en met 6 m3 niets in rekening gebracht.
• andere vaartuigen dan Binnenvaartuigen – met een drinkwatertank van minimaal  

10 m3 – zijn tot en met 10 m3 een starttarief verschuldigd van € 57,85.
2. Naast de vergoeding voor drinkwater worden door Evides de volgende kosten in 

rekening gebracht: 
a. Voor levering van drinkwater tussen 7.30 uur en 16.00 uur: € 108,00 per uur of 

naar rato. 
b. Voor levering van drinkwater op andere tijden dan genoemd onder a: 

€ 141,88 per uur of naar rato. 
c. Op zaterdagen, zon en feestdagen: € 175,72 per uur of naar rato. 
d. Bij ijsgang in de vaarroute: een toeslag welke gelijk is aan de toeslag zoals 

vastgesteld door de sleepbootondernemingen. 
e. Als – in overleg – de hulp van een ijsbreker wordt ingeschakeld: de kosten van 

deze ijsbreker.

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 verschuldigd van:

 € 1 .0 0 0,00 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

Openbare Drinkwatertappunten

Een Drinkwatertappunt wordt aangevraagd voor een periode van 5 jaar. Voor het gebruik van 
Drinkwatertappunten zijn aan Evides de volgende vergoedingen verschuldigd:
• De aansluitkosten per Drinkwatertappunt, die worden vastgesteld conform artikel 8 van 

de Tarievenregeling;
• Per Drinkwatertappunt een vergoeding van € 320,00 per jaar voor onderhoud en beheer. 

Het onderhoud en beheer wordt voor minimaal 5 jaar vastgelegd met de klant.

Artikel 7

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: € 95,83 per handeling; 
• buiten deze uren en op andere dagen: € 191,66 per handeling.

4. Voor het verbruik van drinkwater is per Opzetstuk aan Evides een vergoeding van  
€ 0,863 per m3 drinkwater verschuldigd.

5. Voor het gebruik van opzetstukken geldt de ‘Regeling voor de levering van drinkwater 
via opzetstukken anders dan voor brandblusdoeleinden 2018’ waarin strikte 
voorwaarden zijn opgenomen voor het verantwoord gebruik van opzetstukken.

Artikel 8

Aansluitingen

1. Voor het maken of wijzigen van een (tijdelijke) 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 € 1.160,00 aan Evides 
verschuldigd. 

2. Voor het maken of wijzigen van een (tijdelijke) 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 verwijderen van een (tijdelijke) aansluiting is aan Evides geen vergoeding 
verschuldigd. 
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4. Indien op een aansluiting (waarvoor het aansluittarief geldt uit lid 1) van een collectief 
leidingnet dat niet in eigendom is van Evides, meerdere Verbruiksadressen worden 
aangesloten, is voor het plaatsen van een watermeter bij elk extra Verbruiksadres een 
vergoeding van € 157,00 aan Evides verschuldigd.

5. Indien Evides haar werkzaamheden niet op de tevoren overeengekomen datum/tijd kan 
uitvoeren, is aan Evides een vergoeding van € 191,66 verschuldigd.

6. Bij annuleren van de aanvraag binnen 14 dagen na acceptatie van de offerte brengt 
Evides maximaal € 215,00 aan reeds gemaakte kosten in rekening.

7. Indien het voor het maken of wijzigen van een aansluiting noodzakelijk is het 
drinkwaternet van Evides uit te breiden of te wijzigen en de betreffende aansluiting 
overwegend is bestemd voor het leveren van drinkwater ten behoeve van menselijke 
consumptie, zullen de kosten voor die uitbreiding of wijziging als volgt tussen Evides en 
de aanvrager(s) worden verdeeld:
• indien de kosten voor uitbreiding of wijziging van het drinkwaternet een bedrag 

van € 3.200,00 per te maken of te wijzigen aansluiting/verbruiksadres niet te boven 
gaan, worden deze geheel door Evides gedragen.

• indien deze kosten meer bedragen dan € 3.200,00 per te maken of te wijzigen 
aansluiting/verbruiksadres, wordt het meerdere als volgt verdeeld: Evides draagt 
2/3e deel van het meerdere, de aanvrager of de verbruiker betaalt een bijdrage ter 
grootte van 1/3e deel van het meerdere.

• voor het bepalen van het aantal aansluitingen dat op het uit te breiden of te 
wijzigen deel van het drinkwaternet moet worden aangesloten, wordt uitgegaan 
van het aantal aansluitingen op het moment van uitbreiding of wijziging van het 
drinkwaternet inclusief de op dat moment bij Evides bekende aanvragen voor het 
aanleggen van een nieuwe aansluiting/verbruiksadres.

• indien in de toekomst nieuwe aansluitingen/verbruiksadressen worden 
gerealiseerd, zal dit in geen geval leiden tot een gehele of gedeeltelijke restitutie 
van de bijdrage.

• de kosten voor uitbreiden of wijzigen van het drinkwaternet zijn exclusief de kosten 
voor het maken of wijzigen van de aansluiting/verbruiksadres.

 In geval uitbreiding of wijziging van het drinkwaternet noodzakelijk is in verband met 
een aanvraag voor het maken of wijzigen van een aansluiting die niet overwegend is 
bestemd voor het leveren van drinkwater ten behoeve van menselijke consumptie, 
zullen de kosten van deze uitbreiding geheel voor rekening van de aanvrager(s) komen.

 Dit artikel is niet van toepassing op particuliere leidingen. Meer informatie over 
particuliere leidingen is terug te vinden in de ’Regeling inzake de handhaving van 
particuliere leidingen 2017’.

8. Reparatie aan de hoofdkraan of bediening van de dienstkraan op verzoek van de 
aanvrager of verbruiker kost per handeling:
• op werkdagen op afspraak tussen 08.00 uur en 19.00 uur kosteloos.
• zonder afspraak of buiten bovenstaand tijdvenster € 95,83.

9. 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 € 95,83 zowel binnen als buiten reguliere werktijden.

Artikel 9

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 € 82,56 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 € 165,12 
verschuldigd.

Artikel 10

Brandverbruikleidingen

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 € 0,863 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

 In nieuwe situaties wordt een brandverbruikleiding alleen nog toegestaan als onderdeel 
van de reguliere aansluiting. De capaciteit van de brandverbruikleiding mag niet groter 
zijn dan de normale leveringscapaciteit benodigd voor consumptie, huishoudelijk 
verbruik en/of bedrijfswater.

 Evides geeft geen garantie ten aanzien van levering, druk en capaciteit ten behoeve 
van een brandverbruikleiding. De druk en capaciteit kan door eventuele uitbreiding 
van het distributienet c.q. toename van het aantal verbruikers verminderen (met name 
vanuit het primaire belang van de drinkwatervoorziening). Eventuele noodzakelijke 
aanpassingen komen voor rekening van de gebruiker. In situaties waarbij de 
wensen vanuit de bluswatervoorziening conflicteren met de wettelijke taak van 
drinkwaterbedrijven prevaleert deze wettelijke taak..

Artikel 11

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 € 27,05 per brandkraan per jaar. 

2. Voor het beheer en onderhoud van een bovengrondse brandkraan is een vergoeding van 
€ 36,69 per brandkraan per jaar aan Evides verschuldigd.

Artikel 12

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 m3 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.

4. Evides zal het meterkaliber van een aansluiting (laten) aanpassen wanneer daarvoor en 
gegronde reden is. Daarvan is in ieder geval sprake wanneer het huidige meterkaliber 
het juist functioneren van de meetinrichting in de weg staat. Voor deze aanpassing 
brengt Evides geen kosten in rekening.

5. Wanneer een Verbruiker na herhaaldelijk verzoek van Evides weigert mee te werken 
aan het vervangen of verplaatsen van zijn Meetinrichting (zoals vermeld in artikel 11 van 
de Algemene Voorwaarden), kan Evides de Verbruiker overzetten naar het tarief voor 
ongemeten verbruik (conform artikel 3.5 van deze Tarievenregeling).

Artikel 13

Betalen

1. Betalingen aan Evides worden verricht door middel van automatische incasso, digitale 
factuur (ontvangen per email met link tot online betaling) of bankoverschrijving. Voor de 
verzending van een papieren factuur is de verbruiker aan Evides een vergoeding 
verschuldigd van € 1,00 per papieren factuur.

2. Bij niet (tijdig) betalen zijn tenminste de volgende buitengerechtelijke incassokosten aan 
Evides verschuldigd: 
• € 10,00 voor een verzonden 2e herinnering;
• € 22,50 voor geleverde inspanning(en) om in persoonlijk contact te treden.

3. Wanneer Evides de levering van drinkwater (tijdelijk) opschort wegens wanbetaling is 
aan Evides het volgende bedrag verschuldigd:
• € 205,00 voor het afsluiten van de hoofd of dienstkraan.

 De kosten voor het heropenen van de hoofd of dienstkraan, na betaling, zijn 
inbegrepen in dit tarief.
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Artikel 14

Overige

1. Alle bedragen die de aanvrager en de verbruiker ingevolge de Algemene Voorwaarden, 
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. 

 h.  een overtreding van de voorwaarden van de ‘Regeling voor de levering van 
drinkwater via opzetstukken anders dan voor brandblusdoeleinden 2018’.

Artikel 15

Slotbepalingen

1. Deze Tarievenregeling kan, onverminderd het bepaalde in artikel 23 van de Algemene 
Voorwaarden, (tussentijds) door Evides worden gewijzigd. 

2. Op 1 januari 2022 treedt deze Tarievenregeling in werking en vervalt de 
‘Tarievenregeling van Evides voor de levering van drinkwater’ van januari 2021. 

3. Deze Tarievenregeling kan worden aangehaald als ‘Tarievenregeling Evides Waterbedrijf 
2022’. 

4. Deze Tarievenregeling kan worden gedownload van de website www.evides.nl en is op 
aanvraag kosteloos verkrijgbaar.
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Tarievenregeling
Oasen

Onderstaand treft u de prijsgegevens betreffende het jaar 2022 aan. De bedragen voor 
de nietwaterprijzen zijn alle per stuk dan wel per meter. Alle bedragen zijn (tenzij anders 
vermeld) excl. btw en BoL en provinciale grondwaterheffing.

Waterlevering

STAFFELPRIJZEN

0 - 1.000 kuub  € 0,744

1.000 - 2.500 kuub  € 0,733

2.500 - 5.000 kuub  € 0,733

5.000 - 25.000 kuub  €  0,728

25.000 - 50.000 kuub  € 0,728

50.000 - 100.000 kuub  € 0,728

> 100.000 kuub  € 0,728

Vastrecht

NOMINAAL MEETVERMOGEN QV (m3 per uur)

1,5  € 75,00

2,5 consument  € 75,00

2,5  € 177,00

3,5  € 467,00

5  € 894,00

10  € 2.360,00

15  € 4.150,00

20  € 6.210,00

25  € 8.490,00

30  €  10.960,00

40  € 16.400,00

50  € 22.410,00

60  € 28.920,00

100  € 59.130,00

Grotere Qv  op aanvraag
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PARTICULIERE BRANDBLUSAANSLUITING

30  € 2.487,00

40  € 5.456,00

50  € 8.734,00

60  € 12.292,00

100  € 28.780,00

Grotere Qv op aanvraag

BLOKBEMETERING TOT 180 M3 PER JAAR

Kleine woning zonder sanitair comfort  € 157,00

Tot 60 m2 oppervlak  € 169,00

Van 60 m2 tot 140 m2 oppervlak  € 196,00

Boven 140 m2 oppervlak  € 206,00

Meerverbruik boven 180 m3, per m3  € 0,750

Afzonderlijk bemeterde percelen, per m3  € 0,750

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.

Aansluitingen

BASISPRIJZEN

Dienstleiding tot een lengte van 25 m  € 1.373,00

Flats per eenheid vastrecht  € 267,00

Toeslag tijdelijk aansluiting, die later definitief wordt  € 867,00

Toeslag aansluiting met ligging in risicogebied verontreiniging  € 75,00

MEERKOSTEN METEROPSTELLING

Bij een meteropstelling van Qv 2,5  € 65,00

Bij een meteropstelling van Qv 3,5  € 492,00

Bij een meteropstelling van Qv 5/6  € 896,00

Bij een meteropstelling van Qv 10  € 1.231,00

Bij een meteropstelling van grotere Qv’s op aanvraag

MEERKOSTEN LEIDINGLENGTE VAN 25 TOT 115 M

Bij een diameter t/m 50 mm*  € 17,00

Bij een diameter van 63 mm*  € 22,00

Tegel- of klinkerbestrating*  € 26,00

Asfaltverharding (per m2)  € 919,00

Wijziging bestaande aansluiting  maatwerk

Wijziging klein zonder graafwerkzaamheden (inpandig)  € 889,00

* Vermelde bedragen zijn per m

OVERIGE TARIEVEN

Bijzondere aansluitingen Voorcalculatie

Uitzonderlijke gevallen Nacalculatie

Kaliberwijzigingen
ZONDER AANPASSING AANSLUITLEIDING

Wijziging van Qv 1,5 naar Qv 2,5  € 480,00

Wijziging van Qv 2,5 naar Qv 1,5  € 315,00

Wijziging van Qv 3,5 naar Qv 2,5  € 286,00

Wijziging van Qv 5/6 naar Qv 3,5  € 895,00

Alle overige mutaties op aanvraag

MET AANPASSING AANSLUITLEIDING

Kleine wijziging van Qv 5/6 naar Qv 3,5*  € 1.350,00

Alle overige mutaties op aanvraag

* Betreft een kleine wijziging voor de gevel bij gebrek aan ruimte in de woning

Watermeter
IJKEN WATERMETER ZONDER TELWERK*

Qv 1,5  € 478,00

Qv 2,5  € 478,00

Overige Qv -typen  € 485,00
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IJKEN WATERMETER MET TELWERK*

Qv 1,5  €  478,00

Qv 2,5  € 478,00

Qv 3,5  € 490,00

Qv 5/6  € 632,00

Qv 10  € 907,00

Overige Qv -typen op aanvraag

OVERIGE TARIEVEN

Beschadiging bevroren watermeter  € 195,00

Beschadiging bevroren aansluitleiding**  € 224,00

Verbreking verzegeling door klant  € 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  € 196,00

Standpijpen
Waarborgsom  € 250,00

Plaatsing standpijp  € 275,00

Huurtarief per dag  € 42,50

Waterverbruik per m3*  € 0,750

* In het watertarief wordt rekening gehouden met de provinciale grondwaterheffing

Inspectie
Hercontrole u.h.v. wettelijke inspectietaak  € 250,00

Brandkranen
Onderhoud, controle en afname bluswater per brandkraan, per jaar  € 28,50

Onderhoud, controle en afname bluswater per drinkwaterkraan, per jaar  € 14,25

Plaatsing bij gelijktijdige aanleg met een nieuwe distributieleiding  € 550,00

(Ver)plaatsing in een bestaande distributieleiding nacalculatie

Kosten van brandkranen die voortvloeien uit werkzaamheden, die niet zijn begrepen onder 
de onderhoudsregeling, worden op basis van de werkelijke kosten in rekening gebracht.

Inning en aanmaning
INCASSOKOSTEN

Aanmaning  € 31,50

Boete bij niet-tijdige betaling, basisbedrag n.v.t.

Verhoging boete met % factuurbedrag*

– € 0 – € 268 0,0 %

– € 268 – € 2.500 15,0 %

– € 2.500 – € 5.000 10,0 %

– € 5.000 – € 10.000 5,0 %

– € 10.000 – € 200.000 1,0 %

– > € 200.000 0,5 %

Boete bij niet aanmelden  € 87,50

Heraansluiting na afsluiting**  € 295,00

Boete bij niet verlenen toegang meteropstelling  € 175,00

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

OVERIGE TARIEVEN

Administratiekosten bij mutaties  € 15,56

Administratiekosten bij mutaties digitaal*  € 7,30

Maken van een correctienota (per nota)**  € 15,00

Voorrijkosten bij oneigenlijke melding  € 55,00

Niet thuis/nagekomen afspraak klant  € 55,00

* Bijvoorbeeld verhuizingen. Bij het digitaal doorgeven van deze mutaties wordt € 10,00 korting 
verleend (incl. btw).

** Op uitdrukkelijk verzoek van de klant of na in gebreke blijven van de klant inzake de meteropname.
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Kosten bij schade
Monsteropname bij schade (na lekkage)  € 44,00

Spuiwater/lekverlies per m3*  € 0,750

* 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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Tarievenregeling
Brabant Water

1. Algemeen

1.1 Voorwaarden
De tarievenregeling maakt onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden van Brabant Water. 
Daarnaast zijn op aansluitingen de aansluitvoorwaarden van toepassing. U kunt  
deze voorwaarden vinden op www.brabantwater.nl/voorwaarden.

1.2 Aanvragen van een aansluiting
• Uitgangspunt is dat iedere aanvrager van een individuele aansluiting van Brabant Water 

een aanbod krijgt. Op grond van artikel 2 van de Algemene voorwaarden Drinkwater 
van Brabant Water kan Brabant Water echter de aanvrager een aansluiting weigeren. 
Brabant Water zal de klant in dat geval schriftelijk informeren over de reden waarom de 
aansluiting wordt geweigerd.

• Individuele BAGadressen met structurele voorzieningen worden individueel 
aangesloten.

1.3 Wat staat er op uw jaarafrekening?
Op uw jaarafrekening kunnen de volgende kosten staan:
• Vastrecht
• Waterverbruik
• Belasting op Leidingwater (BoL)
• Provinciale grondwaterheffing
• Heffingen waterschap en / of gemeenten (indien van toepassing)
• Administratiekosten & korting automatische incasso
• Capaciteitstoeslag (indien van toepassing)

2. Tarieven voor drinkwaterlevering

2.1 Vastrecht per jaar
Voor iedere aansluiting op ons waterleidingnet brengen wij u vastrecht in rekening. Het 
vastrechtbedrag is een vergoeding voor de vaste kosten die Brabant Water maakt vanwege 
productie, distributie (leidingnet), aansluitleiding inclusief watermeter en het verkoopproces.
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Neemt u de aansluiting op de eerste dag van de maand in gebruik? Dan betaalt u vanaf de 
eerste dag van dezelfde maand vastrecht. Neemt u de aansluiting op de tweede of een 
daaropvolgende dag van de maand in gebruik? Dan betaalt u het vastrecht vanaf de eerste 
dag van de volgende maand.

Zegt u de aansluiting op? Dan berekenen wij het vastrecht tot en met het einde van de 
maand waarin de levering wordt stopgezet.

Ontvangen meer verblijfsobjecten (bijvoorbeeld: woning, winkel, kantoor, zomerhuis, 
appartement, gezondheidscentrum etc.), ligplaatsen en/of standplaatsen water via één 
aansluiting? Dan betaalt u voor deze verblijfsobjecten, ligplaatsen en/of standplaatsen  
(dit noemen wij doorverbindingen) ook vastrecht.

U betaalt per doorverbinding alleen vastrecht als er in de doorverbinding structurele 
voorzieningen voor het gebruik van (drink)water aanwezig zijn. Het vastrechtbedrag voor 
doorverbindingen is een vergoeding voor de vaste kosten die Brabant Water maakt vanwege 
productie en distributie (leidingnet).

Voor de bepaling van verblijfsobjecten, ligplaatsen en/of standplaatsen maken wij gebruik 
van informatie uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Voor verdere  
informatie over structurele voorzieningen en het gebruik van de BAG verwijzen wij u  
naar www.brabantwater.nl/bag.

U betaalt altijd één keer het vastrechtaansluiting voor de meter en het eerste verblijfsobject, 
voor doorverbindingen betaalt u per doorverbinding het vastrecht doorverbindingen.

SOORT AANSLUITING Excl. btw Incl. 9 % btw

Vastrecht aansluiting per jaar  €  69,84  €  76,13

Vastrecht doorverbindingen per eenheid per jaar  €  42,48  €  46,30

2.2 Waterverbruik
Wij leveren drinkwater tegen onderstaande tarieven. De tarieven zijn per kuub. Eén 
kubieke meter (kuub) is 1 m³ = 1.000 liter. In het tarief per kuub zitten de variabele kosten 
die Brabant Water maakt vanwege productie en distributie (het oppompen, zuiveren en 
transporteren) van het drinkwater en van het verkoopproces.

DRINKWATERTARIEF PER KUUB Excl. btw Incl. 9 % btw

Tarief per kuub (excl. Provinciale grondwaterheffing)  €  0,46  €  0,50

BoL per kuub over de eerste 300 m³ per WOZ-object  €  0,36  €  0,39

Provinciale grondwaterheffing per kuub  €  0,02  €  0,02

Totaal tarief per kuub tot 300 m³ per WOZ-object  €  0,84  €  0,91

Totaal tarief per kuub vanaf 300 m³ per WOZ-object  €  0,48  €  0,52

2.3 Belasting op Leidingwater (BoL)
In de Wet belastingen op milieugrondslag wordt in artikel 13 aangegeven dat er door de 
Belastingdienst een Belasting op Leidingwater (BoL) wordt geheven op leidingwater. 
De belasting wordt in rekening gebracht per WOZobject dat is aangesloten op het leidingnet 
van een drinkwaterbedrijf. Deze belasting dragen wij af aan de Belastingdienst. Op uw 
rekening vermelden wij de BoL apart. Het verbruik boven de 300 m³ per jaar per WOZobject 
is vrijgesteld van de BoL. Wilt u meer over de voorwaarden en de vrijstelling lezen? Dit kan 
via www.brabantwater.nl/bol.

2.4 Provinciale grondwaterheffing
De provincie brengt bij gebruikers van grondwater een heffing in rekening. Deze heffing 
brengen wij bij u in rekening en deze dragen wij af aan de provincie. Op uw rekening 
vermelden wij de provinciale grondwaterheffing apart. 

2.5 Heffingen van waterschap en/of gemeenten (indien van toepassing) 
In een aantal gemeenten innen wij ook heffingen voor het waterschap en/of de gemeente. 
Daarom kunnen deze ook op uw rekening voorkomen.Het gaat om de volgende heffingen:
• Zuiveringsheffing en/of watersysteemheffing ingezetenen (waterschapsheffingen)
• Rioolheffing en/of afvalstoffenheffing (gemeentelijke heffingen)

Op pagina 25 kunt u zien of u in uw gemeente heffingen voor het waterschap De
Dommel en/of uw gemeente via de waterrekening betaalt. Is dit het geval? Dan
brengen wij deze bedragen bij u in rekening en dragen het af aan het waterschap
en/of de gemeente.

Het waterschap stelt de tarieven voor de heffingen jaarlijks vast. Deze ontvangt u
via een aparte kennisgeving van het waterschap. De gemeenten stellen de hoogte
van de heffingen per belastingjaar vast. Zij bepalen zelf hoe zij de tarieven
bekendmaken.
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2.6 Administratiekosten & korting automatische incasso
Voor het proces van meterstand tot jaarafrekening voeren wij een uitgebreide 
administratie. Voor het administreren en documenteren van klantgegevens brengen wij 
administratiekosten in rekening.

ADMINISTRATIEKOSTEN Excl. btw Incl. 9% btw

Per maand  €  0,67  €  0,73

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. 

Op uw jaarlijkse rekening verrekenen wij de korting van het voorgaande verbruiksjaar.

KORTING BETALING AUTOMATISCHE INCASSO/IDEAL Excl. btw Incl. 9% btw

Per maand  €  0,67  €  0,73

2.7 Capaciteitstoeslag
U kunt een overeenkomst afsluiten voor een waterlevering met een capaciteit van 6 m³ per 
uur of meer. Daarvoor betaalt u een capaciteitstoeslag. Deze toeslag is exclusief vastrecht. 
Over vastrecht leest u meer in paragraaf 2.1.

De overeengekomen capaciteit (uitgedrukt in kuub per uur) geldt voor minimaal één jaar, 
tenzij u tussentijds een hogere capaciteit verlangt. Bij wijziging van de capaciteit brengen wij 
kosten in rekening. Meer informatie hierover leest u in paragraaf 6.7.

Bij wijziging van de capaciteit brengen wij kosten in rekening. Meer informatie hierover leest 
u in paragraaf 6.7.

De tarieven voor de meest voorkomende capaciteitshoeveelheden zijn:

TARIEF PER KUUB - CAPACITEIT TOTAALTARIEF PER JAAR

Leveringscapaciteit per uur excl. btw incl. 9% btw excl. btw incl. 9% btw

6 m³  € 79,00  € 86,11  € 474,00  € 516,66

8 m³  € 100,00  € 109,00  € 800,00  € 872,00

10 m³  € 115,00  € 125,35  € 1.150,00  € 1.253,50

20 m³  € 164,00  € 178,76  € 3.280,00  € 3.575,20

25 m³  € 180,00  € 196,20  € 4.500,00  € 4.905,00

50 m³  € 229,00  € 249,61  € 11.450,00  € 12.480,50

100 m³  € 278,00  € 303,02  € 27.800,00  € 30.302,00

200 m³  € 327,00  € 356,43  € 65.400,00  € 71.286,00

Wij berekenen de capaciteitstoeslag volgens een formule. De uitkomst van die formule is 
een tarief per kuub capaciteit die stijgt naarmate de gegarandeerde capaciteit toeneemt. 
Is er voor uw aansluiting sprake van meer eenheden vastrecht? Dan wordt de capaciteit 
die in rekening wordt gebracht, verminderd met 0,1 m³ per eenheid vastrecht (afgerond 
op hele kuub). 

Wilt u meer informatie over capaciteitstoeslag of het tarief voor andere capaciteiten? 
Kijkt u dan op www.brabantwater.nl/capaciteitstoeslag.

2.8 Overige tarieven voor drinkwaterlevering

2.8.1 Abonnementstarief
Hebt u geen watermeter, maar brengen wij wel kosten voor waterverbruik bij u in rekening? 
Dan geldt voor u het abonnementstarief. Dit tarief geldt alleen voor bestaande situaties met 
abonnementstarief. Het abonnementstarief is opgebouwd uit een bedrag voor het vastrecht 
en een bedrag voor gemiddeld verbruik.

Dit verbruik stellen wij elk jaar in november vast. Voor 2022 is dit gemiddeld verbruik 
vastgesteld op 72 m³ per jaar.

ABONNEMENTSTARIEF Excl. btw Incl. 9% btw

Vastrecht abonnementstarief per jaar  € 51,48  € 56,11

Verbruik per jaar  € 32,99  € 35,96

BoL per jaar  € 25,85  € 28,17

Provinciale grondwaterheffing per jaar  € 1,53  € 1,67

Totaalbedrag  € 111,85  € 121,91

2.8.2 Baarle-Hertog
Brabant Water levert drinkwater aan klanten in de Belgische gemeente BaarleHertog.  
Voor deze klanten geldt een afwijkend tarief. Dit tarief is gebaseerd op de Belgische wet  
en regelgeving.

TARIEVEN BAARLE-HERTOG Excl. btw
Incl. 6%  

Belgische btw

Vastrecht per aansluiting per jaar  € 50,00  € 53,00

Korting vastrecht per bewoner per jaar  € 10,00  € 10,60

Basistarief per kuub  € 0,67  € 0,71

Comforttarief per kuub  € 1,35  € 1,43

Niet-huishoudelijk tarief per kuub  € 0,55  € 0,58

Provinciale grondwaterheffing per kuub  € 0,02  € 0,02
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Basistarief, comforttarief en vastrechtberekening
Het basistarief is afhankelijk van het aantal bewoners op één adres en geldt tot een 
jaarverbruik van 30 m³ plus 30 m³ per bewoner. De gemeente BaarleHertog geeft ieder 
jaar aan ons door hoeveel bewoners per 1 januari van het kalenderjaar ingeschreven zijn op 
het adres waar de aansluiting zich bevindt. Deze opgave van de gemeente is maatgevend 
voor de bepaling van de korting op het vastrecht en de berekening van het aantal kuub 
waarvoor het basistarief mag worden berekend op de jaarafrekening. Het comforttarief 
wordt berekend voor het verschil tussen het totale verbruik en het verbruik waarvoor het 
basistarief wordt berekend.

Voorbeeld: een pand met drie bewoners heeft een jaarverbruik van 175 m³. Wij berekenen 
120 m³ tegen het basistarief en 55 m³ tegen het comforttarief. U ontvangt dan € 30,00 
(exclusief btw) korting op het vastrecht. Hierdoor betaalt u nog € 20,00 (exclusief btw) voor 
het vastrecht.

Waterverbruik voor bedrijfsdoeleinden in BaarleHertog
Gebruikt u water ook voor bedrijfsdoeleinden? Dan passen wij het tarief voor niet
huishoudelijk verbruik toe als er een btwnummer bekend is bij ons. Levert u via de 
aansluiting van het bedrijf ook water aan een woonhuis? Dan berekenen wij de korting op 
het vastrecht naar rato van het aantal bewoners.

3. Bijzondere drinkwaterleveringen

3.1 Tijdelijke waterlevering
U hebt de mogelijkheid om een tijdelijke waterlevering (voor maximaal 2 jaar) aan te vragen. 
Een voorbeeld van tijdelijke waterlevering is een wateraansluiting voor een bouwproject.

TARIEVEN TIJDELIJKE WATERLEVERING Excl. btw Incl. 9% btw

Vastrecht aansluiting per jaar  € 69,84  € 76,13

Verbruik per kuub  € 0,59  € 0,64

BoL per kuub  € 0,36  € 0,39

Provinciale grondwaterheffing per kuub  € 0,02  € 0,02

Zijn de werkzaamheden klaar? Dan wordt de tijdelijke aansluiting verplaatst naar de 
definitieve plaats of verwijderd. Het tarief voor aanleg van een definitieve aansluiting vindt u 
in paragraaf 5.2. 

Wilt u voor de tijdelijke levering over een gegarandeerde capaciteit van meer dan 6 m³ per 
uur beschikken? Dan kunt u dit in de aanvraag voor tijdelijke levering aangeven.

Voor deze gegarandeerde capaciteit berekenen wij een toeslag. Zie paragraaf 2.7 voor uitleg 
van deze toeslag.

3.2 Evenementenaansluiting
Via een evenementenaansluiting (EVA) kunnen wij voorzien in tijdelijke waterlevering. 
Hiervoor zijn twee varianten mogelijk:
• EVA met een capaciteit tot 6 m³ per uur.
• EVA met een capaciteit van 6 tot 40 m³ per uur.

TARIEVEN EVENEMENTENAANSLUITING Excl. btw Incl. 9% btw

EVA tot 6 m³ huur per dag  € 28,62  € 31,20

EVA 6 – 40 m³ huur per dag  € 75,14  € 81,90

Bediening EVA 6 – 40 m³ per uur  € 71,50  € 77,94

Verbruik per kuub  € 0,59  € 0,64

BoL per kuub  € 0,36  € 0,39

Provinciale grondwaterheffing per kuub  € 0,02  €  0,02

Algemeen
• Voor het gebruik van de evenementenaansluiting berekenen wij een dagdeel als 

hele dag.
• Een watermeter op de EVA registreert het waterverbruik.
• Na beëindiging van de huurovereenkomst brengen wij, op basis van genoemde 

tarieven, de gemaakte kosten in rekening.
• Meer informatie vindt u op www.brabantwater.nl/evenementenaansluiting.

Specifieke voorwaarden EVA tot 6 m³ per uur
Voor de inzet van een EVA tot 6 m³ per uur zijn onderstaande aanvullende voorwaarden van 
toepassing:
• De huurder mag de EVA zelf bedienen.
• Voor waterafname mag uitsluitend een slappe slang worden gebruikt.

Specifieke voorwaarden EVA 6 tot 40 m³ per uur
Voor de inzet van een EVA 6 – 40 m³ zijn onderstaande aanvullende voorwaarden van 
toepassing:
• De huurder mag de EVA niet zelf bedienen.
• Voor de bediening van een EVA 6 – 40 m³ en het toezicht erop, brengen wij kosten in 

rekening.
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TARIEVEN PLAATSEN EN OPHALEN
Werkdagen binnen werktijd 

(7.30 - 17.00 uur) Buiten werktijd

excl. btw incl. 9% btw excl. btw incl. 9% btw

Plaatsen EVA tot 6 m³  € 60,37  € 65,80  € 120,73  € 131,60

Ophalen EVA tot 6 m³  € 60,37  € 65,80  € 120,73  € 131,60

Plaatsen EVA 6 – 40 m³  € 120,27  € 131,10  € 240,55  € 262,20

Ophalen EVA 6 – 40 m³  € 120,27  €  131,10  € 240,55  € 262,20

Aansprakelijkheid
Brabant Water wijst alle aansprakelijkheid voor schade aan goederen en personen af als 
die schade voortvloeit uit de aanwezigheid of het gebruik van een EVA op de al dan niet 
overeengekomen plaats. Deze bepaling wijkt af van de bepalingen over aansprakelijkheid in 
de Algemene Voorwaarden Drinkwater.

3.3 Brandblusvoorziening voor bedrijven en instellingen
Voor de brandblusvoorziening voor bedrijven en instellingen kunnen wij een brandblusleiding 
en/of een sprinklerleiding aansluiten. Dat kan alleen als de capaciteit van de distributieleiding 
groot genoeg is. Meer informatie vindt u in de overeenkomst die wij met u afgesloten 
hebben en op www.brabantwater.nl/brandblusvoorziening.

Kosten aanleg
Kosten van aanleg en onderhoud van brandblusvoorzieningen zijn juridisch gezien voor 
rekening van de aanvrager. De kosten voor het verbruik van bluswater zijn voor de verbruiker. 
Brabant Water brengt een brandblusvoorziening aan in combinatie met een reguliere 
aansluitleiding. U betaalt dan ook de kosten voor een aansluiting (zie paragraaf 5.1).

Brabant Water verzegelt de brandblusleidingen. Hiervoor bent u als verbruiker kosten 
verschuldigd. Brabant Water verwijdert deze verzegeling bij onderhoud of controle. Hierna 
brengen wij de verzegeling ook weer aan. Een sprinklerinstallatie wordt desgewenst door 
de gebouweigenaar verzegeld. De eigenaar van de sprinklerinstallatie is verantwoordelijk 
voor de stand van de afsluiters.

Verzegeling

TARIEF VERZEGELING Excl. btw Incl. 9% btw

Per verzegeling brandblusleiding  €  172,30  €  187,81

Vastrecht
Is een brandblusvoorziening op een eigen aansluitleiding aangesloten? Dan bent u hiervoor 
vastrecht verschuldigd.

TARIEF VASTRECHT PER JAAR Excl. btw Incl. 9% btw

Vastrecht enkele aansluiting  €  69,84  € 76,13

Vergoeding brandblusvoorziening
Voor een brandblusvoorziening betaalt u een vaste vergoeding per jaar, afhankelijk van de 
diameter van de leiding.

DIAMETER BEDRAG PER JAAR Excl. btw bedrag per jaar Incl. 9% btw

50 mm  € 199,00  € 216,91

80 mm  € 342,50  € 373,33

100 mm  € 898,50  € 979,37

125 mm  € 1.322,50  € 1.441,53

150 mm  € 1.677,50  € 1.828,48

200 mm  € 3.345,00  € 3.646,05

250 mm  € 4.943,50  € 5.388,42

300 mm  € 6.106,00  € 6.655,54

Kosten verbruik
Het verbruik van een brandblusvoorziening meten wij niet. 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 brandblusvoorziening afgenomen is. De tarieven staan in paragraaf 2.2 
vermeld.

Voor natte brandblusoefeningen moet minstens twee werkdagen voor de oefening 
toestemming gevraagd worden. Dit moet gemeld worden bij de contactpersoon van 
Brabant Water. Is de brandblusleiding na brand gebruikt? Dan moet dit binnen één werkdag 
gemeld worden aan de contactpersoon van Brabant Water.

3.4 Brandblusvoorziening voor gemeenten
Voor openbare brandblussing worden brandkranen op het waterleidingnet van Brabant 
Water aangesloten. Hiervoor brengen wij kosten in rekening.

TARIEF BRANDBLUSVOORZIENING Excl. btw Incl. 21% btw

Per brandkraan per jaar  €  25,70  €  31,10

Worden brandkranen tegelijk met de aanleg van de distributieleiding aangebracht? Dan 
kunnen aanlegkosten in rekening gebracht worden. Dit is afhankelijk van onder andere de 
geplande infrastructuur. De brandkranen brengen wij aan volgens de ontwerpnorm die is 
afgestemd met de veiligheidsregio.
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Wordt er, op verzoek van de gemeente, voor het plaatsen van extra brandkranen 
afgeweken van de ontwerpnorm? Dan overleggen wij met de gemeente. De kosten van het 
aanbrengen, verplaatsen of verwijderen van brandkranen in bestaande distributieleidingen 
op verzoek van de gemeente berekenen wij door op basis van nacalculatie.

Gebruikt u water via een brandkraan voor brandblussing of voor natte oefeningen die 
door ons zijn toegestaan? Dan is het waterverbruik gratis. In alle andere gevallen brengen 
wij het afgenomen water in rekening door de hoeveelheid water te schatten die via de 
brandblusvoorziening afgenomen is. De tarieven staan in paragraaf 2.2. Let u er wel op dat 
natte brandblusoefeningen minstens twee werkdagen van tevoren gemeld worden bij de 
contactpersoon van Brabant Water?

4. Facturatie, betaling en incasso

4.1 Voorschotten
Wij berekenen het voorschotbedrag aan de hand van het waterverbruik van het jaar daarvoor 
en de hoogte van de heffingen voor het waterschap en/of de gemeente. Hebt u door 
bijvoorbeeld een nieuwe aansluiting of verhuizing geen verbruiksverleden? Dan schatten 
wij het voorschotbedrag. In de loop van het jaar kan dit geschatte bedrag aangepast worden 
aan de hand van het werkelijke verbruik. Het voorschot kunt u zelf via mijn.brabantwater.nl 
verhogen. Wilt u het verlagen? Zorgt u ervoor dat u dan de watermeterstanden van twee 
maanden opgenomen hebt. Met deze standen en datum waarop de standen opgenomen 
zijn, bereken wij uw juiste voorschot.

Betaalt u via automatische incasso? Dan kunt u de voorschotten betalen per maand. Kiest u 
voor de betaling van de voorschotten voor acceptgiro of iDEAL? Dan kunt u in vier termijnen 
betalen.

4.2 Meteropname
Jaarlijks ontvangt u in de maand vóór uw jaarafrekening een bericht per post of
email met het verzoek om de watermeterstand aan ons door te geven. Met deze 
meterstand berekenen wij het verbruik over het afgelopen verbruiksjaar.
Dit verbruik brengen wij in rekening op de jaarafrekening. Geeft u geen meterstand door? 
Dan schatten wij het gebruik.

4.3 Afrekening

4.3.1 Jaarafrekening
Aan het einde van elk verbruiksjaar sturen wij een jaarafrekening. Hierop verrekenen wij het 
bedrag dat aan voorschotten in rekening is gebracht met de kosten van het waterverbruik en 
eventuele overige kosten. Op uw jaarafrekening brengen wij altijd het volgende voorschot in 
rekening.

Hebben wij u het afgelopen jaar teveel of te weinig voorschot in rekening gebracht? Dan 
verrekenen wij dat bedrag op uw jaarafrekening. Uw voorschot wordt vastgesteld op basis 
van uw verbruik, vastrecht en andere componenten en belastingen. Een hoger of lager 
verbruik in het voorgaande jaar hoeft niet altijd te leiden tot een hoger of lager voorschot. 
Een jaarafrekening is altijd gebaseerd op een verbruiksjaar. Een verbruiksjaar hoeft niet gelijk 
te lopen met een kalenderjaar. Hierdoor kan er op uw jaarafrekening worden gerekend met 
verschillende tarieven uit meerdere kalenderjaren.

4.3.2 Eindafrekening
Beëindigt u de overeenkomst met ons voor het einde van uw verbruiksjaar bijvoorbeeld door 
een verhuizing of bedrijfsbeëindiging? Dan verzoeken wij u de meterstand per datum van 
verhuizing of bedrijfsbeëindiging door te geven.
U ontvangt dan een eindafrekening. Op uw eindafrekening ziet u wat u nog moet betalen na 
verwerking van de betaalde voorschotten.

4.3.3 Correctie op de jaar- of eindafrekening
In sommige gevallen maken wij een correctie op uw jaarafrekening of eindafrekening. 
Dit kan bijvoorbeeld als er een verkeerde meterstand is doorgegeven. Voor een correctie op 
de rekening bent u kosten verschuldigd. Ligt de fout bij ons? Dan brengen wij uiteraard geen 
kosten in rekening.

KOSTEN CORRECTIE Geen btw verschuldigd

Per rekening  €  30,90
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4.4 Incasso

4.4.1 Herinneringen
Ontvangen wij de betaling niet op tijd? Dan sturen wij u een eerste herinnering. Hiervoor 
betaalt u geen extra kosten. Ontvangen wij hierna de betaling nog niet? Dan sturen wij u 
een tweede herinnering. Hiervoor brengen wij u kosten in rekening.

KOSTEN HERINNERINGEN Geen btw verschuldigd

Kosten eerste herinnering  € 0,00

Kosten tweede herinnering  € 22,50

4.4.2 Incasseerder
Ontvangen wij na de tweede herinnering ook geen betaling? Dan dragen wij de 
openstaande rekening over aan de incasseerder. Deze incasseerder bezoekt u om het 
bedrag van de openstaande rekening met incassokosten te innen. Voor het bezoek van de 
incasseerder brengen wij u kosten in rekening.

KOSTEN INCASSEERDER Geen btw verschuldigd

Kosten per bezoek  €  17,50

4.4.3 Afsluiting
Als de betaling alsnog uitblijft, kunnen wij de waterlevering stopzetten en/of de vordering 
overdragen aan de deurwaarder. Bij stopzetten van de waterlevering komt onze monteur 
de waterlevering afsluiten. Komt onze monteur aan de deur om af te sluiten en wilt u op 
dat moment het totaalbedrag betalen? Dan brengen wij, behalve de incassokosten, ook 
monteurskosten in rekening. Hebt u de oorspronkelijke vordering al betaald, maar ons 
hiervan nog niet op de hoogte gesteld? Dan moeten de monteurskosten óók betaald 
worden.

Betaalt u tijdens het bezoek van onze monteur? Dan wordt u niet afgesloten. Betaalt u niet? 
Dan sluiten wij u af en bent u incasso en af en heraansluitkosten verschuldigd. Betaalt 
u de openstaande rekening inclusief bijkomende kosten ook niet na het afsluiten van het 
drinkwater? Dan dragen wij de rekening over aan de deurwaarder.

KOSTEN BEZOEK MONTEUR Geen btw verschuldigd

Monteurskosten  €  116,50

Bent u afgesloten en wilt u na betaling van alle verschuldigde kosten opnieuw worden 
aangesloten? Dan brengen wij hiervoor af en heraansluitkosten in rekening.

KOSTEN AF- EN HERAANSLUITING Geen btw verschuldigd

Af- en heraansluitkosten  €  259,00

5. Tarieven aansluitingen

De grootte van de watermeter wordt aangegeven met de aanduiding Q3. Deze aanduiding 
is in verband met Europese regelgeving aangepast. De oude aanduiding was Qn en beide 
aanduidingen kunnen gebruikt worden. Meer informatie over aansluitingen leest u op 
www.brabantwater.nl/wateraansluitingaanvragen

EUROPESE AANDUIDING OUDE AANDUIDING

Q3 2,5 Qn 1,5

Q3 4 Qn 2,5

Q3 6,3 Qn 3,5

Q3 16 Qn 10

5.1 Nieuwe aansluiting
Voor een nieuwe aansluiting betaalt u kosten die afhankelijk zijn van het type aansluiting dat 
u wenst. Voor een nieuwe aansluiting hanteren we daarbij de volgende uitgangspunten:
• Het BAGadres/ het leveringspunt van het adres moet direct bereikbaar zijn via de 

openbare weg.
• Er moet sprake zijn van schone grond op het tracé van de distributieleiding in de 

openbare grond.

TARIEVEN NIEUWE AANSLUITING PER SOORT AANSLUITING Excl. btw Incl. 9% btw

Woonhuisaansluiting / tijdelijke aansluiting (Q3 2,5)  € 845,00  € 921,05

Aansluiting appartement per watermeter  € 190,00  € 207,10

Middelgrote aansluiting (Q3 6,3)  € 1.500,00  € 1.635,00

Grote aansluiting (Q3 16)  € 2.046,00  € 2.230,14

Aansluitingen met een capaciteit groter dan Q3 16 op aanvraag op aanvraag

Bovenstaande tarieven zijn inclusief de volgende werkzaamheden:
• Het aanboren op de distributieleiding.
• Maximaal 30 meter aansluitleiding vanaf de grens van het niet openbare terrein met de 

openbare weg. Een langere lengte is voor rekening van de aanvrager. Wij rekenen dan 
per 1 meter extra aansluitleiding € 29,50 (excl. btw) (€ 32,16 incl. 9% btw).

• Het leveren en plaatsen van de watermeter.
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In de bovenstaande tarieven zijn niet inbegrepen:
• Kosten van uitbreiding en verzwaring van distributieleidingen.
• Verwijderen van de puinverhardingen.
• Kruisen van gesloten verhardingen op particulier terrein.
• Kosten die samenhangen met een eventuele bodemverontreiniging.
• Het kruisen van bijzondere wegen, sloten en kunstwerken.
• Legeskosten overheden.
• Het toepassen van bronbemaling.

5.2 Wijzigen van een aansluiting
Het tarief voor het wijzigen van een aansluiting is afhankelijk van het soort wijziging. Voor het 
vergroten van een bestaande aansluiting gelden de tarieven voor een nieuwe aansluiting. 
Wilt u een tijdelijke aansluiting doortrekken naar een definitieve aansluiting? Dan moet een 
wijziging van de aansluiting worden aangevraagd.
Daarbij brengen wij het tarief voor het verleggen van een aansluiting in rekening. De tijdelijke 
aansluiting verwijderen wij gratis.

Verleggen van een bestaande aansluiting

TARIEVEN VERLEGGEN VAN EEN BESTAANDE AANSLUITING Excl. btw Incl. 9% btw

Aansluitingen tot en met Qn 10  € 540,00  €  588,60

Aansluitingen met een capaciteit groter dan dan Q3 16 op aanvraag

5.3 Verwijderen van een aansluiting
Het verwijderen van een aansluiting houdt in dat de aansluitleiding van de distributieleiding 
wordt afgekoppeld en dat de watermeter wordt verwijderd. De aansluiting wordt ook 
administratief verwijderd. Wilt u weer worden aangesloten? Dan kunt u een nieuwe 
aansluiting aanvragen. Herstellen van de aansluiting is niet mogelijk. Wilt u dat wij de 
watermeter én de aansluitleiding uitnemen? Dan berekenen wij hiervoor kosten.

TARIEF VERWIJDEREN AANSLUITING Excl. btw Incl. 9% btw

Watermeter verwijderen gratis gratis

Aansluitleiding verwijderen op aanvraag op aanvraag

6. Tarieven voor overige diensten

6.1 IJken van de watermeter
Bestaat er twijfel over de juistheid van het gemeten verbruik via de watermeter? Dan kunt 
u de meter laten ijken. Wij laten dit door een onafhankelijk en gecertificeerd bedrijf doen. 
Blijft de gemeten afwijking binnen de norm (maximaal 4 %)? Dan gelden de onderstaande 
tarieven. Is de gemeten afwijking groter?

Dan brengen wij geen kosten in rekening. Bovendien corrigeren wij dan het gemeten 
waterverbruik aan de hand van de geconstateerde afwijking.

TARIEF IJKEN Excl. btw Incl. 21% btw

Watermeter tot en met Q3 6,3  €  172,30  €  208,48

Watermeter met een capaciteit Q3 16  €  284,50  €  344,25

Watermeter groter dan Q3 16 op aanvraag op aanvraag

6.2 Vervangen van een beschadigde watermeter / vervangen van een gestolen 
watermeter

Is de watermeter beschadigd door schuld of nalatigheid van de verbruiker? Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan beschadiging door bevriezing. Of is de watermeter gestolen? Dan brengen 
wij de kosten voor vervanging in rekening bij de verbruiker. Deze kosten zijn afhankelijk van 
de capaciteit van de meter.

CAPACITEIT WATERMETER Geen btw verschuldigd

Q3 2,5/2,5  € 233,00

Q3 6,3  € 277,00

Q3 16  € 358,00

Groter dan Q3 16 op aanvraag

6.3 Tijdelijke onderbreking van de waterlevering
Bij het tijdelijk onderbreken van de waterlevering wordt de toevoer van water naar uw 
aansluiting afgesloten. Voor tijdelijke onderbreking van de waterlevering en het herstellen 
van de levering op uw verzoek brengen wij kosten in rekening. U blijft wel vastrecht 
verschuldigd bij tijdelijke onderbreking van de waterlevering.

TIJDELIJKE ONDERBREKING Excl. btw Incl. 9% btw

Onderbreking van de waterlevering  €  172,30  €  187,81

Herstellen van de waterlevering  €  172,30  €  187,81
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6.4 (Her)controle leidingwaterinstallatie
Op grond van het Waterleidingbesluit zijn wij verplicht om te controleren of aangesloten 
leidingwaterinstallaties volgens de voorschriften zijn aangelegd en op de juiste wijze worden 
beheerd. Vinden wij tijdens de controle gebreken?

Dan rapporteren wij hierover schriftelijk. Ook geven wij een termijn aan voor verbeteringen. 
Hierna voeren wij een eerste hercontrole uit. Blijkt tijdens de eerste hercontrole dat de 
benodigde aanpassingen niet zijn uitgevoerd? Dan brengen wij voor deze controle kosten in 
rekening. Voor iedere volgende hercontrole brengen wij ook kosten in rekening.

TARIEVEN HERCONTROLE Excl. btw Incl. 9% btw

Eerste hercontrole leidingwaterinstallatie  €  131,80  €  143,66

Volgende hercontrole leidingwaterinstallatie  €  131,80  €  143,66

Meer informatie over controle leidingwaterinstallatie vindt u op  
www.brabantwater.nl/controle.

6.5 Controle leidingwaterinstallatie woning
Wilt u een leidingwaterinstallatie laten controleren? Dan brengen wij u hiervoor kosten in 
rekening. Naar aanleiding van de controle ontvangt u een rapportage over het veilig gebruik 
van het drinkwater voor de gebruikers. Wij benoemen daarin onder andere elementen in de 
drinkwaterinstallatie die de kwaliteit van het water nadelig kunnen beïnvloeden. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan dode leidingen, weinig gebruikte tappunten of risico’s van overmatige 
opwarming.

TARIEF CONTROLE OP VERZOEK Excl. btw Incl. 9% btw

Controle leidingwaterinstallatie  €  131,80  €  143,66

6.6 Herverzegelen meetinrichtingen en andere apparatuur
Zijn de, in opdracht van ons, aangebrachte verzegelingen van de meetinrichting en/of  
andere apparatuur verbroken? Dan brengen wij kosten in rekening voor het opnieuw 
aanbrengen van de verzegelingen. Is er sprake van een onbemeterde afname van 
drinkwater? Dan brengen wij op basis van geschat verbruik de kosten in rekening.

TARIEF HERVERZEGELEN Excl. btw Incl. 9% btw

Herverzegelen meetinrichtingen en/of andere 
apparatuur

 €  172,30  
vermeerderd 

met de kosten 
van geschat 

waterverbruik

 €  187,81  
vermeerderd 

met de kosten 
van geschat 

waterverbruik

6.7 Wijzigen van geleverde watercapaciteit (begrenzer)
Wilt u de watercapaciteit die u afneemt bij ons veranderen?
• Als hiervoor geen aanpassing van de aansluiting of meetinrichting nodig is, dan brengen 

wij u kosten voor wijziging begrenzer in rekening.
• Is een aanpassing van de aansluiting of meetinrichting nodig? Dan brengen wij u kosten 

voor de wijziging van een aansluiting in rekening (zie 5.2).

Voor het wijzigen van een begrenzer buiten werktijd brengen wij een toeslag in rekening. 
De werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur  17.00 uur.

Excl. btw Incl. 9% btw

Verandering watercapaciteit (binnen werktijden)  €  172,30  €  187,81

Verandering watercapaciteit (buiten werktijden)  €  344,60  €  375,61

6.8 Meten van de volumestroom
Wij kunnen, op uw verzoek, een volumestroommeting uitvoeren om het maximale 
momentverbruik te bepalen. Voor deze meting brengen wij kosten in rekening.

TARIEVEN VOLUMESTROOMMETING Excl. btw Incl. 9% btw

Per meting  €  1.057,50  €  1.152,68

6.9 Illegale waterafname
Illegale waterafname is bij wet verboden. Constateren wij dit? Dan doen wij hiervan altijd 
aangifte. Ook brengen wij kosten in rekening.

KOSTEN ILLEGALE WATERAFNAME Excl. btw Incl. 9% btw

Illegale waterafname via standpijp

 €  442,48  
incl. kosten 

geschat 
watergebruik

 €  482,30  
incl. kosten 

geschat 
watergebruik

Illegale waterafname door omdraaien, verwijderen of  
vervangen van de watermeter

 €  400,46  
vermeerderd 

met de kosten 
van geschat 

waterverbruik

 € 436,50  
vermeerderd 

met de kosten 
van geschat 

waterverbruik

6.10  Voorrijkosten bij storingsmeldingen
Blijkt dat uw storingsmelding niet te maken heeft met apparatuur van Brabant Water (bijv. 
condens op de watermeter en geen lek)? Dan brengen wij kosten in rekening.
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VOORRIJKOSTEN Excl. btw Incl. 21% btw

Per melding  €  71,50  €  86,52

6.11  Schades veroorzaakt door derden
Veroorzaakt een derde schade aan de eigendommen van Brabant Water? Dan verhalen 
wij de volledige schade op deze derde. Bij de vaststelling van de omvang van de schade 
hanteren wij onder meer de volgende tarieven:

TARIEVEN SCHADE DOOR DERDEN Geen btw verschuldigd

Administratiekosten schadebehandeling  € 104,10

Uurtarief schadeherstel/voorrijkosten  € 71,50

Monsteranalyse  € 91,00

Revisie tekening  € 24,30

Toeslag bij schades buiten kantoortijden  € 192,50

1 Tholen (gedeeltelijk)  
2 Steenbergen
3 Bergen op Zoom (gedeeltelijk)
4 Woensdrecht (gedeeltelijk)
5 Roosendaal
6 Halderberge
7 Moerdijk 
8 Rucphen
9 Zundert 
10 EttenLeur 
11 Breda 
12 Drimmelen 
13 Gemeente Altena 
14 Geertruidenberg 
15 Oosterhout 
16 Gilze en Rijen 
17 AlphenChaam 
18 BaarleNassau 
19 BaarleHertog 
20 Goirle 
21 Tilburg 

22 Dongen
23 Loon op Zand 
24 Waalwijk 
25 Heusden
26 Oisterwijk 
27 Hilvarenbeek
28 Reusel  De Mierden
29 Bladel
30 Bergeijk
31 Eersel
32 Veldhoven
33 Oirschot
34 Best
35 Boxtel
36 Vught
37 SintMichielsgestel
38 ’sHertogenbosch
39 Bernheze
40 Meierijstad
41 Son en Breugel
42 Eindhoven

43 Waalre
44 Valkenswaard
45 Cranendonck
46 HeezeLeende
47 GeldropMierlo
48 Nuenen, Gerwen en 

Nederwetten
49 Helmond
50 Laarbeek
51 Gemeente Maashorst
52 Oss
53 Gemeente Land van Cuijk
54 Boekel
55 GemertBakel
56 Deurne
57 Asten
58 Someren
59 Nederweert (gedeeltelijk)

Gemeenten binnen het voorzieningsgebied van Brabant Water:

7. Overzicht voorzieningsgebied Brabant Water

Waterrekening inclusief rioolheffing en afvalstoffenheffing

Waterrekening inclusief rioolheffing

Waterrekening zonder gemeentelijke heffingen

Behoort niet tot voorzieningsgebied van Brabant Water 

Werkgebied Waterschap De Dommel
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Tarievenregeling
WML

1. Drinkwater

Kosten watergebruik per m3 (1.000 liter)

LEVERING DRINKWATER Excl. btw Incl. 9% btw

Tarief WML per m3 (1.000 liter)  €  0,7814  €  0,8517

Belastingen per m3 (1.000 liter)  €  0,0210  €  0,0229

Totaal tarief per m3 (1.000 liter)  €  0,8024  €  0,8749

Belasting op Leidingwater (BoL)
In de Wet belastingen op milieugrondslag wordt in artikel 13 aangegeven dat er een 
Belasting op Leidingwater (BoL) wordt geheven op leidingwater. Er is Belasting op 
Leidingwater verschuldigd voor de eerste 300 m3 waterverbruik. De belasting wordt 
in rekening gebracht per WOZobject dat is aangesloten op het leidingnet van het 
drinkwaterbedrijf. Onderstaande BoL is een inschatting, de definitieve BoL voor 2022 is in 
december 2021 bekend,

BELASTING OP LEIDINGWATER (BOL) Excl. btw Incl. 9% btw

Tarief BoL per m3 (1.000 liter)  €  0,3590  €  0,3913

Rekenvoorbeeld
De jaarnota voor een huishouden op basis van gemiddeld gebruik (105 m3 per jaar) ziet er 
vanaf 1 januari 2022 als volgt uit:

Drinkwaterlevering € 82,05

Basisaansluiting (vastrecht) € 88,11

WML-deel drinkwatertarief totaal € 170,16

Belastingen* € 39,90

Bijdrage wettelijke taak Controle & Inspectie € 1,57

Totaal exclusief btw € 211,63

btw 9% € 19,05

Totaal factuurbedrag € 230,68

Gemiddeld factuurbedrag per maand € 19,22

Alle bedragen in euro
Alle genoemde tarieven zijn afgerond op hele eurocenten
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2. Vastrecht

Het vastrecht is een vast bedrag per jaar ten behoeve van de infrastructuur om het water te 
kunnen leveren. Het tarief is afhankelijk van het aantal verkochte m³ per uur.

CAPACITEIT Excl. btw Incl. 9% btw Eenheid

1,5 m3/u en centrale  € 88,11  € 96,04 per wooneenheid* 

3 m³/u (Qn 2,5)  € 173,00  € 188,57 per aansluiting

4 m3/u  € 85,10  € 92,76 per m3/u

5 m3/u  € 92,30  € 100,61 per m3/u

6 - 7 m3/u  € 102,00  € 111,18 per m3/u

8 - 12 m3/u  € 121,00  € 131,89 per m3/u

13 - 17 m3/u  € 141,00  € 153,69 per m3/u

18 - 22 m3/u  € 158,00  € 172,22 per m3/u

23 - 27 m3/u  € 173,00  € 188,57 per m3/u

28 - 34 m3/u  € 187,00  € 203,83 per m3/u

35 - 44 m3/u  € 209,00  € 227,81 per m3/u

45 - 54 m3/u  € 228,00  € 248,52 per m3/u

55 - 64 m3/u  €  246,00  € 268,14 per m3/u

65 - 74 m3/u  €  253,00  € 275,77 per m3/u

75 - 84 m3/u  €  260,00  €  283,40 per m3/u

85 - 94 m3/u  €  266,00  €  289,94 per m3/u

95 - 104 m3/u  €  272,00  €  296,48 per m3/u

105 - 114 m3/u  €  278,00  €  303,02 per m3/u

115 - 124 m3/u  €  283,00  €  308,47 per m3/u

125 - 174 m3/u  €  289,00  €  315,01 per m3/u

175 - 250 m3/u  €  295,00  €  317,19 per m3/u

* Toelichting wooneenheid: een woonruimte (bestaande uit één of meerdere kamers) met eigen ingang  
en eigen sanitaire voorzieningen en keuken.

Rekenvoorbeeld
Bij een capaciteit van 9 m3/u wordt het volgende in rekening gebracht:  
9 x € 121,00 = € 1.089 (excl btw). 

Bijdrage kosten wettelijke controle veiligheid drinkwaternet
Ten behoeve van de wettelijke controle van de veiligheid van het drinkwaternet wordt 
er jaarlijks een bijdrage voor deze kosten berekend. Dit bedrag wordt per wooneenheid 
in rekening gebracht. In geval van drinkwateraansluitingen > 1,5 m3 /u wordt het aantal 
wooneenheden maal deze bijdrage in rekening gebracht.

WETTELIJKE CONTROLE VEILIGHEID DRINKWATERNET Excl. btw Incl. 9% btw

Bedrag per wooneenheid  €  1,57  €  1,71
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Indien op een aansluiting meer dan één wooneenheid is aangesloten, dan wordt per extra wooneenheid 
additioneel het bedrag van de bijdrage hoofdleiding in rekening gebracht. Indien het aantal wooneenheden per 
centrale watermeter afwijkt van het aantal WOZobjecten (door de klant aan te tonen), dan wordt de bijdrage 
hoofdleidingnet berekend over het aantal WOZobjecten.

Nieuwe huis- of bedrijfsaansluiting

OMSCHRIJVING PAKKET
Diameter  

aansluitleiding Capaciteit Watermeter

Tarief excl. 
bijdrage 

HL en excl. 
basiscontrole

Bijdrage 
hoofdleiding

Tarief basis-
controle

Totale tarief 
aansluitpakket  

(excl. btw) btw 9%

Totale tarief 
aansluitpakket 

(incl. btw)

Basisaansluiting 25 mm 1,5 m3/u (Qn 1,5)  €  987,00  € 373,00  € 38,00  €  1.398,00  € 128,82  €  1.523,82 

Basis bouwaansluiting 25 mm 1,5 m3/u (Qn 1,5)  €  977,00  € 373,00  € 0,00  € 1.350,00  € 121,50  € 1.471,50 

Basis doortrekken bouwaansluiting 25 mm 1,5 m3/u (Qn 1,5)  €  967,00  € 0,00  € 38,00  € 1.005,00  € 90,45  €  1.095,45 
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Indien per wooneenheid (bij woningbouw) of per aansluiting (bij nietwoningbouw) meer dan
50 meter hoofdleiding aangelegd of verzwaard dient te worden, dan worden de meerkosten 
boven deze 50 meter in rekening gebracht. Voor alle aansluitleidingen geldt een maximum 
tracélengte van 50 meter gemeten vanaf het hart van de openbare weg.

MEERLENGTE AANSLUITLEIDING BOVEN 50 METER Excl. btw Incl. 9 % btw

25 mm aansluitleiding  €  19,40 per meter  €  21,15

50 mm aansluitleiding  €  23,60 per meter  €  25,72

63 mm aansluitleiding  €  32,00 per meter  €  34,88

Toelichting van de begrippen in de tabel Aansluitpakketten:

Wooneenheid
Een woonruimte (bestaande uit één of meerdere kamers) met eigen ingang en eigen 
sanitaire voorzieningen en keuken. Bij wooncomplexen wordt voor de berekening van de 
éénmalige keuringskosten en het jaarlijkse vastrecht een watermeter voor leidingen met 
tappunten voor algemeen gebruik (poetsvoorzieningen, centrale warmwater voorzieningen, 
blusvoorzieningen door middel van brandslanghaspel) beschouwd als een wooneenheid. 
Een controlemeter wordt niet beschouwd als wooneenheid.

Bouwaansluiting
In de bouwput wordt een watermeter geplaatst. Het afgenomen water wordt tegen het 
geldende watertarief in rekening gebracht. Bij de bouwaansluiting wordt een bijdrage voor 
de aanleg van de hoofdleiding in rekening gebracht.

Doortrekken bouwaansluiting (inclusief controle)
Het verplaatsen van de watermeter vanuit de bouwput (reeds eerder aangevraagde bouw 
aansluiting) naar de meterkast inclusief het benodigde leidingwerk en de basiscontrole 
drinkwaterinstallaties.

Keuringskosten van nieuwe of gewijzigde aansluitleidingen
Er wordt onderscheid gemaakt tussen een installatie voor huishoudelijk of bedrijfsmatig 
gebruik.

KEURING NIEUWE/GEWIJZIGDE AANSLUITLEIDING Excl. btw Incl. 9% btw

Basiscontrole drinkwaterinwstallatie  
huishoudelijk gebruik

 € 38,00  
per wooneenheid

 € 41,42

Basiscontrole drinkwaterinstallatie  
bedrijfsmatig gebruik

 €  247,00  
per aansluiting

 €  269,23

Hercontrole
integrale  

kosten
afhankelijk van 

integrale kosten

Individuele bemetering
Het is mogelijk om elke wooneenheid individueel te bemeteren. Hierbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen individueel bemeteren bij nieuwbouw of bestaande bouw.

INDIVIDUELE BEMETERING Excl. btw Incl. 9% btw

Nieuwbouw

kosten aansluitpakket +  
 €  561,00  

(incl. controle) per 
additionele wooneenheid

afhankelijk van  
type aansluitpakket

Bestaande bouw
 €  150,00  
per meetopstelling (Qn 1,5)

 €  163,50

Verplaatsen van een aansluitleiding en/of meetopstelling

VERPLAATSEN VAN EEN AANSLUITLEIDING/
MEETOPSTELLING Excl. btw Incl. btw

Wijziging binnen of buiten  €  750,00
btw percentage  

is afhankelijk  
van de situatie

Wijzigingen vanaf 7m3 /u of 63 mm
maatwerk  

tegen integrale  
kosten

btw percentage  
is afhankelijk  

van de situatie

Niet-nakoming controleverplichtingen
Wanneer de controlegegevens (o.a. installatietekening) met de daarbij behorende 
formulieren niet tijdig worden aangeleverd, zal er automatisch een visuele controle 
plaatsvinden. Hiervoor wordt een bedrag in rekening gebracht.

TARIEF VISUELE CONTROLE Excl. btw Incl. 9% btw

Per controle  €  136,00  €  148,24

3. Blusvoorzieningen

Een blusvoorziening is een afzonderlijke aansluiting waarover water geleverd wordt 
voor brandbestrijding. Deze aansluiting kan aangesloten zijn op een sprinklerinstallatie 
of op andere brandblusinstallaties. Als de brandblusvoorziening niet gescheiden is van 
de drinkwatervoorziening wordt het normale capaciteitsrecht berekend bij aansluitingen 
tot en met 20 m³/h. Bij aansluitingen met een capaciteit groter dan 20 m³/h wordt naast 
het normale capaciteitsrecht voor de vastgelegde drinkwatercapaciteit additioneel 
bluscapaciteitsrecht voor de vastgelegde bluscapaciteit berekend.
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Voor blusvoorzieningen is een jaarlijkse capaciteitsvergoeding verschuldigd. De hoogte 
hiervan is afhankelijk van de ter beschikking gestelde capaciteit.

CAPACITEIT BLUS Excl. btw Incl. 9% btw Eenheid

5 /u  € 203,00  € 221,27 per aansluiting

6 - 7 /u  € 44,70  € 48,72 per m3/u

8 - 12 m3/u  € 52,40  € 57,12 per m3/u

13 - 17 m3/u  € 61,20  € 66,71 per m3/u

18 - 22 m3/u  € 68,50  € 74,67 per m3/u

23 - 27 m3/u  € 74,90  € 81,64 per m3/u

28 - 34 m3/u  € 80,50  € 87,75 per m3/u

35 - 44 m3/u  € 90,10  € 98,21 per m3/u

45 - 54 m3/u  € 98,20  € 107,04 per m3/u

55 - 64 m3/u  € 106,00  € 115,54 per m3/u

65 - 74 m3/u  € 109,00  € 118,81 per m3/u

75 - 84 m3/u  € 112,00  € 122,08 per m3/u

85 - 94 m3/u  € 115,00  € 125,35 per m3/u

95 - 104 m3/u  € 117,00  € 127,53 per m3/u

105 - 114 m3/u  € 120,00  € 130,80 per m3/u

115 - 124 m3/u  €  122,00  € 132,98 per m3/u

125 - 174 m3/u  € 128,00  € 139,52 per m3/u

175 - 250 m3/u  € 137,00  € 149,33 per m3/u

Het via deze aansluitingen gebruikte water wordt jaarlijks afgerekend tegen het geldende 
watertarief.

Indien het watergebruik over een blusvoorziening in één jaar meer bedraagt dan 5% van 
het gebruik over de normale aansluiting, dan wordt de blusvoorziening als een tweede 
aansluiting beschouwd en alsnog afgerekend volgens het tarief van het normale vastrecht.

4. Verhuur van standpijpen

Bij een tijdelijke behoefte aan water op een plek waar geen vaste wateraansluiting is, 
bestaat de mogelijkheid om bij WML een standpijp te huren.
De huurvergoeding is afhankelijk van de capaciteit van de standpijp en van de huurperiode. 
De starttarieven zijn inclusief plaatsing en verwijdering van de standpijp door WML.

De huur is exclusief waterverbruik. Dit wordt tegen het geldende watertarief in rekening 
gebracht.

Standpijp regulier

CAPACITEIT STANDPIJP REGULIER Excl. btw Incl. 9% btw

Tijdelijke huur

Starttarief <4 m3/u  €  210,00  € 228,90

Starttarief 6 m3/u  €  215,00  €  234,35

Starttarief 10 m3/u  € 215,00  €  234,35

Starttarief 16 m3/u  €  225,00  €  245,25

Huurtarief per dag vanaf dag twee (ongeacht capaciteit)  € 5,40  € 5,89

Jaarhuur

Jaarhuur <4 m3/u  €  328,00  €  357,52

Jaarhuur 6 m3/u  €  360,00  €  392,40

Jaarhuur <4 m3/u  €  350,00  €  381,50

Jaarhuur <4 m3/u  €  400,00  €  436,00

Een standpijp dient uiterlijk vijf dagen voor de gewenste plaatsingsdatum aangevraagd te 
worden. Indien de standpijp later aangevraagd wordt berekent WML een spoedtoeslag.  
Bij een spoedplaatsing wordt de standpijp op zijn vroegst 24 uur na de aanvraag geplaatst. 

SPOEDTOESLAG Excl. btw Incl. 21% btw

Per geplaatste standpijp   € 79,00  € 95,59

Standpijp drinkwater
Leidingwater onttrokken via een standpijp is geen officieel drinkwater. Voor gebruik als 
drinkwater geldt een kookadvies van drie minuten. Het is ook mogelijk om een standpijp 
te huren ten behoeve van consumptiedoeleinden. In verband met de bacteriologische 
monstername dient deze standpijp twee weken voor de plaatsingsdatum aangevraagd te 
worden.

CAPACITEIT STANDPIJP DRINKWATER Excl. btw Incl. 9% btw

Tijdelijke huur

Starttarief <4 m3/u  € 215,00  € 234,35

Starttarief 10 m3/u  € 225,00  € 245,25

Starttarief 16 m3/u  € 230,00  € 250,70

Huurtarief per dag vanaf dag twee (ongeacht capaciteit)  € 5,40  € 5,89

Monstername en analyse per standpijp (verplicht)  € 175,00  € 190,75

Monstername en analyse tweede en volgende standpijp*  € 99,00  € 107,91

*  Indien naast, of binnen een straal van 100 meter van de eerste standpijp.

Jaarhuur is bij een standpijp voor drinkwater niet mogelijk.
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5. Openbare tappunten en Waterwand

Een openbaar drinkwatertappunt is verkrijgbaar voor binnen of buiten. 

TYPE TAPPUNT Excl. btw Incl. 9% btw

Drinkwatertap RVS (watertap voor buiten)   € 6.250,00  € 6.812,50

Drinkwaterfontein (watertap voor buiten)   € 9.995,00   € 10.894,00

TopTap (watertap voor binnen)  € 595,00  € 648,55

Het tarief voor de watertap buiten is inclusief het tappunt zelf, meterput, 
drinkwateraansluiting en installatiekosten. 

TYPE TAPPUNT Excl. btw Incl. 21% btw

Beheerpakket watertap buiten  €  610,00 per jaar  € 738,10

Het tarief voor het beheerpakket is voor aan/afsluiten tijdens de vorst, vastrecht, 
watergebruik, 2x per jaar monstername, bestickering, onderhoud en storingsdienst.

Waterwand (drinkwater op evenementen)
Voor drinkwater op evenementen is het mogelijk om een waterwand te huren. 

WATERWAND Excl. btw Incl. 9% btw

Plaatsing eerste waterwand  €  399,00  €  434,91

Plaatsing tweede en volgende waterwand*  €  119,00  €  129,71

Monstername en analyse (verplicht bij aansluiting op een 
brandkraan)

 €  175,00  € 190,75

Monstername en analyse tweede en volgende waterwand**  € 99,00  €  107,91

* Indien naast, of binnen een straal van 100 meter van de eerste waterwand.
** Gelijktijdig aangesloten, maar op een andere brandkraan. Indien de waterwanden gekoppeld worden en 

op één brandkraan aangesloten, hoeft er maar één monster te worden genomen.

BEKERTJES Excl. btw Incl. 21% btw

Doos 3.000 stuks  € 59,50  € 72,00

6. Diensten met betrekking tot de watermeter

Slimme meter
De slimme meter bestaat uit een datalogger die via een sensor is verbonden met de 
watermeter. Via het online klantportaal mijnWML zijn de verbruiksgegevens 24 uur per dag 
in te zien. Regulier onderhoud, storingsdienst en gebruik van het klantportaal middels een 
jaarlijks te factureren abonnement.

SLIMME METER Excl. btw Incl. 21% btw

Plaatsing slimme meter (eenmalig)  € 2.120,00  € 2.565,20

Abonnement (jaarlijks)   € 130,00  € 157,30

Meterverwisseling bedrijven buiten reguliere uren
Als de Algemene Meterverwisseling Bedrijven (AMVB) op verzoek van de klant buiten 
de reguliere uren uitgevoerd dient te worden, worden de volgende tarieven in rekening 
gebracht:

METERWISSELING BUITEN REGULIERE UREN Excl. btw Incl. 21% btw

Meterwisseling in de avonduren  € 75,00  € 90,75

Meterwisseling in het weekend   € 153,00  € 166,77

IJkkosten
Dit zijn kosten verbonden aan het verwisselen en ijken van een watermeter.

IJKEN WATERMETER Excl. btw Incl. 9% btw

Watermeter t/m 20 m3  € 250,00  € 272,50

Watermeter > 20 m3 integrale kosten
afhankelijk van de 

integrale kosten

Indien de afwijking groter dan 4% is, worden geen kosten in rekening gebracht.

Herstelkosten
Is de hoofdkraan of watermeter beschadigd door schuld of nalatigheid van de verbruiker, 
bijvoorbeeld door bevriezing? Dan brengt WML de kosten voor vervanging in rekening bij de 
verbruiker. Deze kosten zijn afhankelijk van de capaciteit van de meter en de omvang van de 
schade.

129128 Tarievenoverzicht drinkwater 2022 - WMLTarievenoverzicht drinkwater 2022 - WML



HERSTELLEN HOOFDKRAAN Geen btw verschuldigd

Hoofdkraan  €  91,10

HERSTELLEN WATERMETER Geen btw verschuldigd

kleine schade grote schade

Watermeter < 3 m3/u  € 94,00  € 94,00

Watermeter 4 – 10 m3/u  € 94,00  € 114,00

Watermeter > 10 m3/u  € 94,00  € 161,00

7. Af en aansluitkosten

Op verzoek

OP VERZOEK Excl. btw Incl. 9% btw

Aansluitingen t/m Qn 2,5

Tijdelijk afsluiten
 € 150,00 

per aansluiting
 €  163,50

Opnieuw aansluiten  € 150,00 
per aansluiting

 € 163,50

Aansluitingen > Qn 2,5

Tijdelijk afsluiten/opnieuw aansluiten integrale kosten
afhankelijk van de 

integrale kosten

In verband met wanbetaling

BIJ WANBETALING Geen btw verschuldigd

Afsluiten binnen (incl. heraansluiting)  €  275,00 per aansluiting

Afsluiten buiten (incl. heraansluiting)  €  530,00 per aansluiting

Definitieve afsluiting

DEFINITIEF Excl. btw Incl. 21% btw

Aansluitingen t/m Qn 2,5 

Binnen bij sloop
 €  150,00  

per aansluiting
btw percentage is afhankelijk  

van de situatie

Buiten bij sloop
 €  405,00  

per aansluiting
btw percentage is afhankelijk  

van de situatie

Aansluitingen > Qn 2,5

Binnen/buiten bij sloop
integrale  

kosten
btw percentage is afhankelijk  

van de situatie

Verwijderen RF-module

(indien van toepassing)
 € 49,91  

per module
 € 60,39

8. Diverse vergoedingen

Boete
Voor overtreding van de ‘Algemene Voorwaarden Drinkwater’ kan een boete worden 
opgelegd. De ‘Algemene Voorwaarden Drinkwater’ staan op de website van WML.

OVERTREDING ALG. VOORWAARDEN DRINKWATER Geen btw verschuldigd

Boetebedrag  €  350,00 max per geval

Clandestiene aansluiting
Voor het onrechtmatig doorverbinden van een binnenleiding met een aansluiting of een 
poging daartoe, wordt een boete in rekening gebracht.

CLANDESTIENE AANSLUITING Geen btw verschuldigd

Boetebedrag  €  350,00

In geval van hennepteelt Aparte berekening

Boete niet aanleveren meterstand
Om het werkelijke waterverbruik van de klant te kunnen afrekenen heeft WML één keer per 
jaar de meterstand nodig. Indien de klant de meterstand niet binnen de gestelde termijn 
doorgeeft, is WML genoodzaakt om de meterstand alsnog te achterhalen. Het eerste en
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tweede jaar dat de meterstanden niet worden doorgegeven, worden de kosten van opname 
door een monteur van WML niet in rekening gebracht. Vanaf het derde jaar worden de 
kosten die hiermee gepaard gaan aan de klant doorberekend middels een boete. Deze 
boete loopt op tot een maximum in het vijfde jaar. 

BOETE NIET AANLEVEREN METERSTAND Geen btw verschuldigd

Na drie afrekenperiodes  € 175,00

Na vier afrekenperiodes  € 250,00

Na vijf afrekenperiodes  € 350,00

Correctiekosten bijschatting  € 25,00

Papieren factuur
WML brengt kosten in rekening voor het opsturen van een papieren factuur. Deze worden 
jaarlijks op de jaarnota vermeld en verrekend.

PAPIEREN FACTUUR Excl. btw Incl. 21% btw

Per factuur  € 1,25  € 1,51

Voorrijkosten
Deze kosten gelden alleen als de klant de storingsdienst van WML oproept voor problemen 
die niet onder de verantwoordelijkheden en zorgplicht van WML vallen en/of indien een van 
de medewerkers van WML de klant niet op de overeengekomen datum en tijd aantreft.

VOORRIJKOSTEN Excl. btw Incl. 21% btw

Normaal tarief  € 67,00  € 81,07

Hoog tarief  € 93,00  € 112,53 

Het hoge tarief is van toepassing bij overwerk na 17.00 uur, in weekeinden en op 
feestdagen.

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, worden stagnatiekosten in rekening gebracht.

STAGNATIEKOSTEN Excl. btw Incl. 21% btw

Tarief  € 129,00  € 156,09
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