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1. Tarieven van Brabant Water
1.1 Tarieven voor drinkwater
	Wij leveren drinkwater tegen onderstaande tarieven. De tarieven per kuub
(m³ = 1.000 liter) zijn inclusief de Belasting op Leidingwater (BoL, zie par. 2.3) en
de provinciale grondwaterheffing. Onderstaande tarieven zijn gebaseerd op
artikel 14 van de Algemene Voorwaarden Drinkwater. Deze tarievenregeling geldt
vanaf 1 januari 2018.

Vastrecht

excl. btw

incl. btw

per aansluiting per jaar

€ 70,44

€ 74,67

Kleinverbruik
(Levering van maximaal 5 m3 /uur)

m3 - prijs
excl. btw

m3 - prijs
incl. btw

t/m 300 m3/jaar

€

0,77

€

0,82

boven 300 m3/jaar

€

0,43

€

0,46

Grootverbruik*
(Capaciteitstarief )

m3 - prijs
excl. btw

m3 - prijs
incl. btw

t/m 300 m3/jaar

€

0,77

€

0,82

boven 300 m3/jaar

€

0,43

€

0,46

Tijdelijke levering**

m3 - prijs
excl. btw

m3 - prijs
incl. btw

prijs per m3

€

€

0,90

0,95

*	
Voor een capaciteit van 6 m³/uur of hoger is de hoogte van het tarief per m³/uur afhankelijk van de
grootte van de gewenste capaciteit. De overeengekomen m³/uur capaciteit geldt voor de minimale
duur van één jaar, tenzij u tussentijds een hogere capaciteit verlangt.
**	Tijdelijke leveringen zijn bijvoorbeeld leveringen via een bouwwateraansluiting of mobiele
aansluiting. Brabant Water stelt de voorwaarden voor deze levering vast.

Tarievenregeling 2018

	Vanaf 1 januari 2018 wordt het capaciteitstarief bepaald volgens een formule.
Deze luidt: 70,55 x natuurlijke logaritme van de gevraagde capaciteit verminderd
met 47,12. De uitkomst wordt afgerond in hele euro’s. Dit levert het tarief op
per m³-capaciteit.
	Voorbeeld: voor een aansluiting van 6 m³ is op jaarbasis 6 x € 79,00 = € 474,00
verschuldigd en voor een aansluiting van 10 m³ is dat 10 x € 115,00 = € 1.150,00 per jaar.
Capaciteitstarieven per m³ per jaar
Levering per uur

excl. btw		

incl. 6% btw

6 m³
7 m³
8 m³
9 m³
10 m³
11 m³
12 m³
13 m³
14 m³
15 m³
20 m³
25 m³
30 m³
35 m³
40 m³
45 m³
50 m³
55 m³
60 m³
65 m³
70 m³
75 m³
80 m³
85 m³
90 m³
95 m³
100 m³
110 m³
120 m³
130 m³
140 m³

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

79,00
90,00
100,00
108,00
115,00
122,00
128,00
134,00
139,00
144,00
164,00
180,00
193,00
204,00
213,00
221,00
229,00
236,00
242,00
247,00
253,00
257,00
262,00
266,00
270,00
274,00
278,00
284,00
291,00
296,00
302,00

83,74
95,40
106,00
114,48
121,90
129,32
135,68
142,04
147,34
152,64
173,84
190,80
204,58
216,24
225,78
234,26
242,74
250,16
256,52
261,82
268,18
272,42
277,72
281,96
286,20
290,44
294,68
301,04
308,46
313,76
320,12
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1.2 Abonnementstarief
	Hebt u geen watermeter, maar brengen wij wel kosten voor het water bij u
in rekening? Dan geldt voor u het abonnementstarief.
Het abonnementstarief is € 116,09 excl. btw (incl. btw € 123,05). Dit tarief geldt
alleen voor bestaande contracten. Er worden geen nieuwe abonnementscontracten afgesloten.
1.3	Hoe zijn de tarieven opgebouwd?
	Opbouw drinkwaterprijs Brabant Water bij een verbruik van
minder dan 300 m3/jr
€ 0,046
Kosten waterbedrijf
Provinciale grondwaterheffing

€ 0,339

€ 0,41

Belasting op Leidingwater (BoL)
Btw (6%)

€ 0,021

Voorbeeld kleinverbruik: 1.000 liter (1 m³) = € 0,82
1.4 Overige tarieven
(vrij van btw)
Eerste herinnering 		 Gratis 		
Tweede herinnering

€ 22,50

Kosten bezoek incasseerder

€ 17,50

Monteurskosten in incassotraject

€ 109,50

Af- en heraansluiting

€ 243,00
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Kosten herinneringen
	Betaalt u de rekening niet op tijd? Dan ontvangt u een eerste herinnering van ons.
Deze herinnering is kosteloos. Hebben wij uw betaling op de vervaldatum van de
eerste herinnering nog niet ontvangen? Dan sturen wij u een tweede herinnering.
Met deze tweede herinnering brengen wij u € 22,50 kosten in rekening.
Bezoek incasseerder
	Ontvangen wij uw betaling na de tweede herinnering nog niet? Dan komt onze
incasseerder bij u langs. Voor dit bezoek brengen wij u € 17,50 in rekening.
Bij langdurig uitblijven van betaling maken wij per factuur aanspraak op een
vergoeding van de incassokosten. Dit is vastgelegd in het Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten (artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek).

2. Wat staat er op uw jaarafrekening?
Uw jaarafrekening is opgebouwd uit:
• Vastrecht
•	Waterverbruik
•	Belasting op Leidingwater (BoL)
•	Provinciale grondwaterheffing
•	Heffingen waterschappen en gemeenten (indien van toepassing)
• Administratiekosten
• Korting automatische incasso
2.1 Vastrecht
	Voor iedere aansluiting op ons waterleidingnet brengen wij vastrecht in rekening.
Van dit bedrag onderhouden wij het leidingnet en de watermeter. Ook de kosten
voor het onderhouden van onze klantcontacten zijn in het vastrecht opgenomen.
Het vastrecht is € 70,44 excl. btw per jaar. Dat is € 74,67 incl. btw.
	Ontvangen meer verblijfsobjecten (bijvoorbeeld: woning, winkel, kantoor, zomerhuis,
appartement, gezondheidscentrum etc.) water via één aansluiting? Dan geldt het
vastrechttarief van € 60,72 excl. btw (€ 64,36 incl. btw) voor elk verblijfsobject.
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	Dit lage tarief brengen wij in rekening bij de klant die bij ons bekend is voor de
aansluiting waar de meter is geplaatst. Voor de bepaling van verblijfsobjecten maken
wij gebruik van informatie uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
	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.
	Gaat u naar een ander pand? Dan berekenen wij het vastrecht tot en met het
einde van de maand waarin de levering wordt stopgezet.
2.2 Waterverbruik
	In de tabel op pagina 2 ziet u de tarieven per 1 januari 2018. Een verbruiksjaar (de
periode waarover wij uw waterverbruik berekenen) hoeft niet gelijk te lopen met
een kalenderjaar. Het bedrag op de waterrekening kan dus worden berekend aan
de hand van tarieven uit twee verschillende jaren. De tarieven van 2017 kunt u
bekijken op onze website www.brabantwater.nl/tarieven.
2.3 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. De belasting
wordt per aansluiting van één WOZ-object op het leidingnet van een
drinkwaterbedrijf in rekening gebracht. Wij hebben deze rijksbelasting in ons tarief
voor drinkwater opgenomen. De BoL in 2018 is € 0,339 per m³ excl. btw
(€ 0,36 incl. btw). Het verbruik boven de 300 m³ per jaar per WOZ-object is
vrijgesteld van de BoL. Wilt u meer over de vrijstelling lezen? Dit kan via onze
website www.brabantwater.nl/woz.
2.4 Provinciale Grondwaterheffing
	De provincie brengt bij gebruikers van grondwater een heffing in rekening.
Ook wij moeten deze heffing aan de provincie afdragen. Wij hebben deze heffing
meegenomen in het tarief voor drinkwater.
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2.5 Heffingen van waterschap en/of gemeenten
	In een aantal gemeenten innen wij ook de heffingen voor het waterschap en de
gemeente. Daarom kunnen de volgende heffingen ook op uw waterrekening
voorkomen:
• 	Zuiveringsheffing en/of watersysteemheffing ingezetenen (waterschapsheffingen)
• Rioolheffing en/of afvalstoffenheffing (gemeentelijke heffingen)
	Op pagina 8 kunt u zien of u in uw gemeente de heffingen via de waterrekening
betaalt. Is dit het geval? Dan zijn de bedragen in uw voorschot opgenomen.
	Het waterschap stelt de tarieven voor de heffingen jaarlijks vast. Deze ontvangt u via
een aparte kennisgeving van het waterschap zelf. De gemeenten stellen de hoogte
van de heffingen per belastingjaar vast. Zij bepalen zelf hoe zij de tarieven
bekendmaken.
2.6 Administratiekosten
	Voor het proces van meterstand tot jaarafrekening voeren wij een uitgebreide
administratie. Voor het administreren en documenteren van klantgegevens
brengen wij per verbruiksjaar € 8,00 excl. btw (€ 8,48 incl. btw) aan
administratiekosten in rekening.
2.7 Korting automatische incasso
	Wanneer u via automatische incasso of iDEAL betaalt, draagt u bij aan een
vermindering van de administratieve lasten voor Brabant Water. Daarom ontvangt
u in deze gevallen een korting op uw jaarafrekening. Betaalt u alle rekeningen van
een verbruiksjaar via automatische incasso of iDEAL? Dan ontvangt u een korting
van € 8,00 excl. btw (€ 8,48 incl. btw). Kiest u ervoor om één of meer rekeningen
niet met automatische incasso of iDEAL te betalen? Dan krijgt u per rekening € 2,00
excl. btw (€ 2,12 incl. btw) minder korting. Op uw jaarlijkse rekening verrekenen
wij de korting van het voorgaande verbruiksjaar.
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3. Hoe kunt u betalen?
3.1 Betaling en incasso
	
Betaalmogelijkheden
	Wij hebben drie betaalmogelijkheden. Dat zijn automatische incasso,
betaling met acceptgiro en digitaal betalen. U kunt uw betaalwijze zelf kiezen
via Mijn Brabant Water.
•	Betaling met automatische incasso
		
Kiest u voor een automatische incasso? Dan betaalt u maandelijks een
voorschotbedrag. Een keer per jaar ontvangt u een jaarafrekening voor uw
waterverbruik. Wanneer u op deze wijze uw rekeningen betaalt, krijgt u van ons
korting op uw administratiekosten. Deze korting is per verbruiksjaar maximaal
€ 8,00 excl. btw (€ 8,48 incl. btw).
•	Betaling met acceptgiro
		
Betaalt u liever niet via een automatische incasso? Dan ontvangt u van ons per
kwartaal een voorschotrekening met een acceptgiro per post en één keer per
jaar een jaarafrekening voor uw waterverbruik.
•	Digitaal betalen
U kunt er ook voor kiezen digitaal te betalen. U ontvangt dan ieder kwartaal via
de e-mail een voorschotrekening. Ook uw jaarafrekening ontvangt u via de mail.
Via iDEAL kunt u deze digitale rekeningen snel en makkelijk betalen. Wanneer u
op deze wijze uw rekeningen betaalt, krijgt u van ons korting op uw
administratiekosten. Deze korting is per verbruiksjaar maximaal € 8,00 excl. btw
(€ 8,48 incl. btw).
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Waterrekening inclusief rioolheffing en afvalstoffenheffing
Waterrekening inclusief afvalstoffenheffing
Waterrekening inclusief rioolheffing
Waterrekening zonder gemeentelijke heffingen
Behoort niet tot voorzieningsgebied van Brabant Water

Gemeenten binnen het voorzieningsgebied van Brabant Water:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Tholen (gedeeltelijk)		
Steenbergen
Bergen op Zoom
Woensdrecht (gedeeltelijk)
Roosendaal
Halderberge
Moerdijk
Rucphen
Zundert
Etten-Leur
Breda
Drimmelen
Werkendam
Geertruidenberg
Oosterhout
Gilze en Rijen
Alphen-Chaam
Baarle-Nassau
Baarle-Hertog
Goirle
Tilburg
Dongen
Loon op Zand
Waalwijk
Woudrichem

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Aalburg
Heusden
Haaren
Oisterwijk
Hilvarenbeek
Reusel - De Mierden
Bladel
Bergeijk
Eersel
Veldhoven
Oirschot
Best
Boxtel
Vught
Sint-Michielsgestel
’s-Hertogenbosch
Bernheze
Meierijstad
Son
Eindhoven
Waalre
Valkenswaard
Cranendonck
Heeze-Leende
Geldrop-Mierlo

51	Nuenen, Gerwen en
Nederwetten
52 Helmond
53 Laarbeek
54 Uden
55 Landerd
56 Oss
57 Grave
58 Mill en Sint Hubert
59 Sint Anthonis
60 Boekel
61 Gemert-Bakel
62 Deurne
63 Asten
64 Someren
65 Cuijk
66 Boxmeer

66
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3.2 Jaarafrekening
	Aan het einde van elk verbruiksjaar sturen wij een jaarafrekening. Hierop
verrekenen wij het bedrag dat aan voorschotten is betaald met de kosten van het
werkelijke verbruik. Het eventueel te veel of te weinig betaalde bedrag verrekenen
wij met het eerstvolgende voorschot van het nieuwe verbruiksjaar. Een
verbruiksjaar hoeft niet gelijk te lopen met een kalenderjaar. Het bedrag op de
jaarafrekening kan dus worden berekend aan de hand van tarieven van twee
verschillende jaren.
Voorschot jaarafrekening
	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. Hierover kunt u contact met ons opnemen.

Voorbeeld
In september 2018 ontvangt u de jaarafrekening. U moet betalen voor de
maanden september tot en met december van 2017 en de maanden januari
tot en met augustus van 2018. Dus vier maanden uit 2017 en acht maanden
uit 2018. De berekening is dan als volgt: (4/12 x tarief van 2017 + 8/12 x tarief
van 2018) x het aantal m³ dat u hebt verbruikt.
Als u de voorschotten via automatische incasso betaalt, zal de betaling van
de jaarafrekening ook via automatische incasso plaatsvinden. Betaalt u de
voorschotten per acceptgiro? Dan ontvangt u ook een acceptgiro voor de
jaarafrekening. U kunt op elk moment de wijze van betalen aanpassen.
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3.3 Incassoprocedure
Eerste herinnering
	Betaalt u het verschuldigde bedrag niet op tijd? Dan ontvangt u een eerste
herinnering. Voor deze herinnering betaalt u geen kosten.
Tweede herinnering
	
Betaalt u na de eerste herinnering niet op tijd? Dan ontvangt u een tweede herinnering.
Hiervoor brengen wij u € 22,50 in rekening. Hierover is geen btw verschuldigd.
Incasseerder
	Betaalt u na de tweede herinnering niet op tijd? Dan dragen wij de vordering
over aan de incasseerder. De incasseerder neemt contact op met u om het
openstaande bedrag te innen. Op dat moment worden de incassokosten verhoogd
met € 17,50 (geen btw verschuldigd).
Afsluiting
	Blijft de betaling, na een poging tot incasso aan de deur, uit? Dan kan de
watertoevoer afgesloten worden en/of de incasso worden overgedragen aan een
deurwaarder of incassobureau. De gemaakte (buitenrechtelijke) kosten en/of
gerechtelijke kosten hiervan worden ook in rekening gebracht.
	Betaalt u de openstaande rekening op het moment dat één van onze monteurs
aan de deur komt om af te sluiten? Dan betaalt u het oorspronkelijke bedrag
inclusief de kosten die al in het traject vóór het afsluiten zijn gemaakt (€ 40,00);
vermeerderd met € 109,50 kosten voor de monteur (geen btw verschuldigd).
	Hebt u al wel betaald, maar Brabant Water hiervan nog niet op de hoogte
gebracht? Dan moet u de kosten voor de monteur ook betalen. U kunt het
afsluiten van de watertoevoer wegens wanbetaling voorkomen door het gehele
verschuldigde bedrag ter plekke te voldoen. In dat geval betaalt u € 149,50 extra.
Heraansluiting
	Het heropenen van de watertoevoer kost u € 243,00 per heraansluiting.
Hierover is geen btw verschuldigd. Wij herstellen de watertoevoer pas nadat
het totaalbedrag betaald is.
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4. Wateraansluiting
4.1 Nieuwe aansluitingen
	
De kosten voor het aanleggen van een nieuwe wateraansluiting zijn afhankelijk
van de capaciteit van de watermeter (Qn). In onderstaande tabel ziet u de
verschillende tarieven.
Soort aansluiting

excl. btw

incl. btw

Normale woonhuisaansluiting (1,5 m /per uur)
ongeacht aantal m¹

€

789,00

€ 836,34

Normaal appartement (1,5 m3/per uur)
per te plaatsen watermeter

€

272,00

€ 288,32

Middelgrote aansluiting (3,5 m3/per uur)
ongeacht aantal m¹

€ 1.026,50

€ 1.088,09

Grote aansluiting (10 m3/per uur)
ongeacht aantal m¹

€ 1.912,00

€ 2.026,72

3

• 	Aansluitingen met een capaciteit groter dan 10 m3/per uur worden in rekening gebracht
op basis van voorcalculatie.
• 	De kosten voor een tijdelijke aansluiting (bouwwateraansluiting) zijn gelijk aan de kosten
van een normale woonaansluiting.

Bovenstaande tarieven zijn inclusief de volgende werkzaamheden:
• Aanboren op de hoofdleiding.
• Leggen van de aansluitleiding.
• Leveren en plaatsen van de watermeter.
Niet inbegrepen zijn onder meer de volgende kosten:
• 	Het uitbreiden van het hoofdleidingnet (voorcalculatie).
• 	Het kruisen van bijzondere wegen, sloten en kunstwerken.
• Herstel straatwerk particulier terrein.
• Verwijderen van puinverhardingen.
• Kruisen van gesloten verhardingen op particulier terrein.
• Legeskosten overheden.
• Kosten die samenhangen met een eventuele bodemverontreiniging.
	De kosten voor deze werkzaamheden worden op basis van nacalculatie
doorberekend.

13
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4.2 Wijziging van een aansluiting
Soort wijziging

excl. btw

incl. btw

Verleggen van een bestaande normale of
middelgrote aansluiting ongeacht de lengte
van de te verleggen leiding.

€ 505,00 		€ 535,30

• 	Aansluitingen met een capaciteit van 10 m³/uur en groter worden apart in rekening gebracht,
op basis van voorcalculatie.
• Voor het vergroten van een bestaande aansluiting gelden de tarieven voor een nieuwe aansluiting.
• 	Voor het vervangen van een bouwaansluiting door een definitieve aansluiting moet een wijziging
van de aansluiting worden aangevraagd. Daarbij wordt het tarief voor het verleggen van een
aansluiting in rekening gebracht. De bouwaansluiting wordt gratis verwijderd.

Niet inbegrepen zijn onder meer de volgende kosten:
• Herstel straatwerk particulier terrein.
• Verwijderen van puinverhardingen.
• Kruisen van gesloten verhardingen op particulier terrein.
• Kosten die samenhangen met een eventuele bodemverontreiniging.
4.3 Tijdelijke onderbreking van de waterlevering op uw verzoek
	Het tijdelijk onderbreken van de waterlevering op uw verzoek kost € 161,10
excl. btw (€ 170,77 incl 6% btw). Het herstellen van de levering op uw verzoek kost
€ 161,10 excl. btw (€ 170,77 incl. 6% btw). Bij een tijdelijke onderbreking van de
waterlevering blijft u het vastrecht verschuldigd.
4.4 IJken van de watermeter op uw verzoek
	
Het op uw verzoek laten ijken van een watermeter met een capaciteit van
Qn 1,5 / 2,5 of 3,5 kost € 161,10 excl. btw (€ 194,93 incl. 21% btw).
Het laten ijken van een watermeter met een capaciteit van Qn 10 kost € 266,50 excl.
btw (€ 322,23 incl. 21% btw).
	Deze tarieven gelden als de afwijking van de watermeter binnen de normen
blijft volgens artikel 12 van de Algemene Voorwaarden Drinkwater. Is de afwijking
van de watermeter groter dan de gestelde norm? Dan betaalt Brabant Water de
kosten van de ijking. Bovendien herberekenen wij dan het gemeten waterverbruik
aan de hand van de geconstateerde afwijking.
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4.5 Herstellen van een beschadigde watermeter
	Is de watermeter beschadigd door schuld of nalatigheid van de verbruiker?
Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan schade door bevriezing van de watermeter.
Dan zijn de kosten van herstel voor rekening van de verbruiker.
Capaciteit

(vrij van btw)

Qn 1,5 / 2,5

€

218,00

Qn 3,5

€

260,00

Qn 10

€

335,50

> Qn 10

nacalculatie

4.6 Brandblusvoorzieningen voor bedrijven, instellingen e.d.
	Voor de brandblusvoorziening voor bedrijven, instellingen e.d. kunnen wij een
brandleiding en/of een sprinklerleiding aansluiten. Dat kan alleen als de capaciteit
van het distributienet groot genoeg is. Kosten van aanleg en onderhoud van
brand- en sprinklerleidingen zijn voor rekening van de verbruiker.
Brandleiding
• 	Een brandleiding is een leiding die aangelegd is voor het onbemeterd
leveren van water voor brandblussing. Een brandleiding wordt meestal
uitgevoerd als omloopleiding.
• 	Wij verzegelen de eerste afsluiter van de brandleiding in gesloten stand.
Als er een automatische afsluiter in de brandleiding zit, wordt de verzegeling
op een andere manier aangebracht.
• 	Verzegelingen die door ons zijn aangebracht mogen niet worden verbroken,
behalve bij brand en bij door Brabant Water toegestane zogenaamde natte
brandblusoefeningen.
• 	Het verbreken van de verzegeling wegens brand moet uiterlijk op de
eerstvolgende werkdag gemeld worden aan uw contactpersoon van de betreffende
distributieregio.
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Verzegelingen
• 	Als de door Brabant Water aangebrachte verzegelingen van de meetinrichting
en/of andere apparatuur zijn verbroken, wordt voor het opnieuw aanbrengen
ervan € 161,10 (€ 170,77 incl. 6% btw) in rekening gebracht, onverminderd het
bepaalde in artikel 20 van de Algemene Voorwaarden Drinkwater.
Natte brandblusoefening
• 	Natte brandblusoefeningen mogen maximaal vier keer per jaar gehouden
worden.
• 	De oefeningen mogen elk maximaal een half uur duren en waterafname mag
alleen met een slappe slang plaatsvinden.
• 	Voor deze oefeningen moet minstens 48 uur voor de oefening toestemming
gevraagd worden bij uw contactpersoon van de betreffende distributieregio.
• 	Na de oefening brengen wij de verzegeling opnieuw aan voor rekening van de
verbruiker. De kosten hiervoor zijn € 161,10 (€ 170,77 incl. 6% btw).
Sprinklerinstallatie
• 	Een sprinkleraansluiting bestaat uit een doorgaande leiding voor het leveren
van het bluswater en een omloopleiding met een aparte watermeter voor controle
en testen.
• 	De eigenaar van de sprinklerinstallatie brengt desgewenst een verzegeling van
de doorgaande blusleiding aan. Dit moet altijd in overleg met ons gebeuren.
• 	Bij onderhoud en/of controle door ons wordt deze verzegeling door de eigenaar
van de sprinklerinstallatie verwijderd en ook weer aangebracht.
De eigenaar van de sprinklerinstallatie controleert of de afsluiters van de
doorgaande blusleiding geopend zijn.
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Tarieven
	De tarieven voor brandleidingen en sprinklerinstallaties zijn afhankelijk van de
middellijn van de leiding en bedragen per jaar:
Brandleiding

excl. btw

incl. btw

Diameter 50 mm

€

186,00

€

197,16

Diameter 75 mm

€

297,50

€

315,35

Diameter 80 mm

€

320,50

€

339,73

Diameter 100 mm

€

840,00

€

890,40

Diameter 125 mm

€ 1.235,50

€ 1.309,63

Diameter 150 mm

€ 1.567,00

€ 1.661,02

Diameter 200 mm

€ 3.124,50

€ 3.311,97

Diameter 250 mm

€ 4.617,00

€ 4.894,02

Diameter 300 mm

€ 5.703,00

€ 6.045,18

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

Altijd, overal uw zaken zelf regelen?
Via mijn.brabantwater.nl regelt u uw
waterzaken zelf op het moment dat het
u uitkomt. Kijkt u op onze website
www.brabantwater.nl voor het
antwoord op al uw vragen. Hebt u toch
nog vragen aan ons? Dan zijn wij ook via
Facebook, Twitter en chat te bereiken.

Disclaimer
Brabant Water stelt deze tarievenregeling met de grootst
mogelijke zorg samen. Toch sluiten wij iedere aansprakelijkheid uit
voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van
handelen op grond van informatie die beschikbaar wordt gesteld.
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Slotbepaling
1. Deze tarievenregeling treedt in werking op 1 januari 2018.
2. Deze tarievenregeling kan worden aangehaald als
‘Tarievenregeling Brabant Water 2018’
3. Voor zover deze regeling niet voorziet, is Brabant Water
bevoegd een besluit te nemen.

