
Drinkwater 
voor 
uw beDrijf



De meeste agrarische bedrijven hebben gedurende de dag 

een grote behoefte aan drinkwater. Daarbij moet u niet  

alleen denken aan veedrinkwater, maar ook aan het 

gelijktijdig afnemen van drinkwater voor melkkoeling, 

spoelen van installaties, reiniging met hoge druk spuit en 

luchtwasser. om aan deze piekbehoefte te voldoen is een 

wateraansluiting met een flinke capaciteit nodig. onze 

zogenaamde Mkb-aansluiting heeft een grote watermeter 

(Qn 3,5) met een extra grote aansluitleiding, zodat u tot 

maximaal 5 m³ drinkwater per uur kunt afnemen. 

De voordelen
•  u weet zeker dat u uw vee constant het beste water  

kunt geven. Het drinkwater van brabant water wordt 

continu gecontroleerd en voldoet aan de hoogste drink-

waternormen.

•  u beschikt over een aansluiting met voldoende capaciteit 

voor uw bedrijfsvoering, maar betaalt slechts het voor-

delige kleinverbruikstarief. 

•  u hoeft geen tijd meer te besteden aan het onderhoud 

van uw zuiveringsinstallatie.

De kosten
voor het aanleggen van deze wateraansluiting betaalt u een 

eenmalige bijdrage van € 954,00. Daarna betaalt u voor het 

drinkwater dat u bedrijfsmatig afneemt het voordelige klein-

verbruikstarief van € 0,46 per m³ (exclusief btw, tarief 2013).

Direct zelf regelen
u kunt de wateraansluiting direct online aanvragen.  

Ga hiervoor naar www.huisaansluitingen.nl en vul alle 

gegevens in. Daarna nemen wij contact met u op om 

concrete afspraken met u te maken.

Hebt u vragen?
vraagt u zich af of onze Mkb-aansluiting de oplossing is voor 

uw bedrijf? of wilt u weten wat brabant water nog meer kan 

betekenen voor u? neemt u dan gerust contact op met onze 

accountmanager jack jacobs. u kunt hem bereiken per e-mail: 

jack.jacobs@brabantwater.nl. bellen kan ook: 06 17 55 04 66.

Drinkwater voor uw bedrijf

U wilt het beste voor uw vee. Dus ook het beste drinkwater. Met de zogenaamde MKB-aansluiting 
verzekert Brabant Water u van drinkwater van hoge kwaliteit, ook tijdens de piekmomenten in het 
waterverbruik. Bovendien betaalt u hiervoor een zeer gunstig tarief.

www.brabantwater.nl


