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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 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.
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
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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 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 			

€ 0,44 		

€ 0,48

BoL per kuub over de eerste 300 m³ per WOZ-object

€ 0,35 		

€ 0,39

Provinciale grondwaterheffing per kuub 		

€ 0,02 		

€ 0,02

Totaal tarief per kuub tot 300 m³ per WOZ-object 		

€ 0,81 		

€ 0,89

Totaal tarief per kuub vanaf 300 m³ per WOZ-object

€ 0,46 		

€ 0,50
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Opbouw drinkwaterprijs Brabant Water bij een verbruik < 300 m3/jr

€0,89

Provinciale grondwaterheffing
€ 0,02
BTW (9%)
€ 0,08
Belasting op Leidingwater (BoL)
€ 0,35
Kosten waterbedrijf
€ 0,44

Onder andere voor het onderhoud van het leidingnet en de
watermeter wordt vastrecht berekend: €76,13 per jaar (incl. btw).
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 WOZ-object 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 WOZ-object 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)
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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.
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 			

€ 0,73

€ 0,67 		

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.
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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:
Leveringscapaciteit

Tarief per kuub - capaciteit

Totaaltarief per jaar

per uur

excl. btw

incl. 9 % btw

excl. btw		

incl. 9 % btw

6 m³

€

€

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

79,00

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. Het vastrechtbedrag is een vergoeding voor de
vaste kosten die Brabant Water maakt vanwege productie, distributie (leidingnet)
en het verkoopproces.
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Het verbruik stellen wij elk jaar in november vast. Voor 2021 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

€

31,67

€

34,52

BoL per jaar

€

25,49

€

27,78

Provinciale grondwaterheffing per jaar

€

1,53

€

1,67

Totaalbedrag

€ 110,17

€ 120,08

2.8.2 Baarle-Hertog
Brabant Water levert drinkwater aan klanten in de Belgische gemeente Baarle-Hertog.
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

€

0,64

€

0,68

Comforttarief per kuub

€

1,30

€

1,37

Niet-huishoudelijk tarief per kuub

€

0,52

€

0,55

Provinciale grondwaterheffing per kuub

€

0,02

€

0,02

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 Baarle-Hertog 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.
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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 Baarle-Hertog
Gebruikt u water ook voor bedrijfsdoeleinden? Dan passen wij op het volledige
verbruik het niet-huishoudelijke tarief toe als er een btw-nummer 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

€

0,57

€

0,62

BoL per kuub

€

0,35

€

0,38

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 5.1.
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.
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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

€

28,26

€

30,80

EVA 6 – 40 m³ huur per dag

€

74,13

€

80,80

Bediening EVA 6 – 40 m³ per uur

€

70,60

€

76,95

Verbruik per kuub

€

0,57

€

0,62

BoL per kuub

€

0,35

€

0,38

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 voorwaarden
van toepassing:
•	De huurder mag de EVA zelf bedienen.
•	Voor waterafname mag uitsluitend een slappe slang worden gebruikt.
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Specifieke voorwaarden EVA 6 tot 40 m³ per uur
Voor de inzet van een EVA 6 – 40 m³ zijn onderstaande 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.
Tarieven plaatsen en
ophalen
			
			

werkdagen				
binnen werktijd
(7.30 - 17.00 uur)
excl. btw incl. 9 % btw

buiten werktijd

excl. btw

incl. 9 % btw

Plaatsen EVA tot 6 m³

€

59,54

€

64,90

€ 119,08

€ 129,80

Ophalen EVA tot 6 m³

€

59,54

€

64,90

€ 119,08

€ 129,80

Plaatsen EVA 6 – 40 m³

€ 118,62

€

129,30

€ 237,25

€ 258,60

Ophalen EVA 6 – 40 m³

€ 118,62

€

129,30

€ 237,25

€ 258,60

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 hoofdleiding 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 voor rekening
van 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).
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Brabant Water verzegelt de brandblusleidingen. Hiervoor bent u 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 eigenaar 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

€ 170,00

€ 185,30

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 aansluiting per jaar

€

€

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

€

196,50

€

214,19

80 mm

€

338,00

€

368,42

100 mm

€

886,50

€

966,29

125 mm

€ 1.304,50

€ 1.421,91

150 mm

€ 1.654,50

€ 1.803,41

200 mm

€ 3.299,00

€ 3.595,91

250 mm

€ 4.875,50

€ 5.314,30

300 mm

€ 6.022,00

€ 6.563,98
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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

€ 25,40

€ 30,73

Worden brandkranen tegelijk met de aanleg van de hoofdleiding 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. 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
hoofdleidingen 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?
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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 voor uw jaarafrekening een bericht per post of
e-mail 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 is betaald met de kosten van het waterverbruik
en eventuele overige kosten. Op uw jaarafrekening brengen wij altijd het volgende
voorschot in rekening. Hebt u het afgelopen jaar te veel of te weinig betaald? Dan
verrekenen wij dat bedrag met het eerstvolgende voorschot van het nieuwe
verbruiksjaar. 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.
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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

€ 30,50

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

€

Kosten tweede herinnering

€ 22,50

0,00

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

16

17

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

€ 115,00

Kosten af- en heraansluiting

geen btw verschuldigd

Af- en heraansluitkosten

€ 256,00
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5. Tarieven aansluitingen
De grootte van de watermeter wordt aangegeven met de aanduiding Qn. Deze
aanduiding is in verband met Europese regelgeving aangepast. Beide aanduidingen
kunnen gebruikt worden.
Oude aanduiding

nieuwe Europese aanduiding

Qn 1,5

Q3 2,5

Qn 2,5

Q3 4

Qn 3,5

Q3 6,3

Qn 10

Q3 16

5.1 Nieuwe aansluiting
Voor een nieuwe aansluiting betaalt u kosten die afhankelijk zijn van het type
aansluiting dat u wenst.
Tarieven nieuwe aansluiting per

excl. btw 		

incl. 9 % btw

Woonhuisaansluiting / tijdelijke aansluiting
(Qn 1,5)

€

834,00

€

909,06

Aansluiting appartement per watermeter

€

286,00

€

311,74

Middelgrote aansluiting (Qn 3,5)

€ 1.084,00

€ 1.181,56

Grote aansluiting (Qn 10)

€ 2.018,00

€ 2.199,62

Aansluitingen met een capaciteit
groter dan Qn 10

Op aanvraag

Op aanvraag

soort aansluiting

Bovenstaande tarieven zijn inclusief de volgende werkzaamheden:
• Het aanboren op de hoofdleiding.
• Het leggen van de aansluitleiding (ongeacht de lengte van deze leiding).
• Het leveren en plaatsen van de watermeter.
De kosten zoals vermeld in paragraaf 5.4 zijn niet in de tarieven inbegrepen.

18

19

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

€ 533,00

€ 580,97

Aansluitingen met een capaciteit groter
dan Qn 10

Op aanvraag

De kosten zoals vermeld bij paragraaf 5.4 zijn niet in de tarieven inbegrepen.
5.3 Verwijderen van een aansluiting
Het verwijderen van een aansluiting houdt in dat de aansluitleiding van de
hoofdleiding 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

De kosten zoals vermeld bij paragraaf 5.4 zijn niet in de tarieven inbegrepen.
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5.4 Niet inbegrepen kosten
In de tarieven voor aanleg van een nieuwe of wijziging van de wateraansluiting of
het verwijderen van een wateraansluiting zijn de volgende kosten niet inbegrepen:
Kosten niet inbegrepen in tarieven

excl. btw

incl. 9 % btw

Opname en herstel van straatwerk op eigen
terrein op verzoek van eigenaar. Per m²

€ 31,50

€ 38,12

De volgende kosten zijn niet inbegrepen:
• Uitbreidingen van het hoofdleidingnet.
• 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.
Wij kunnen u op aanvraag een inschatting van de kosten toesturen. Wij brengen de
kosten op basis van nacalculatie aan u in rekening.

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 door ons laten ijken. 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.
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Tarief ijken

excl. btw

incl. 21 % btw

Watermeter tot en met Qn 3,5

€ 170,00

€ 205,70

Watermeter met een capaciteit Qn 10

€ 281,00

€ 340,01

Watermeter groter dan Qn 10

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

Qn 1,5 / 2,5

€ 230,00

Qn 3,5

€ 274,00

Qn 10

€ 354,00

Groter dan Qn 10

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

€ 170,00

€ 185,30

Herstellen van de waterlevering

€ 170,00

€ 185,30
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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

€ 130,00

€ 141,70

Volgende hercontrole leidingwaterinstallatie

€ 130,00

€ 141,70

Meer informatie over een controle leidingwaterinstallatie vindt u op
www.brabantwater.nl/controle.
6.5 Controle leidingwaterinstallatie woning
Wilt u een leidingwaterinstallatie laten controleren in een woning? 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

€ 130,00

€ 141,70
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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

Herverzegelen meetinrichtingen en/of
andere apparatuur
		
		

€ 170,00
Vermeerderd met
de kosten van geschat
waterverbruik

incl. 9 % btw
€ 185,30
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 paragraaf 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

Wijziging begrenzer (binnen werktijden)

€

170,00

€

185,30

Wijziging begrenzer (buiten werktijden)

€

340,00

€

370,60

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

Per meting

€ 1.043,00

incl. 9 % btw
€ 1.136,87
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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
		
		

€ 434,50
€ 473,60
Inclusief kosten
Inclusief kosten
geschat watergebruik geschat watergebruik

Illegale waterafname door omdraaien,
verwijderen of vervangen van de
watermeter
		

€ 394,95
Vermeerderd met de
kosten van geschat
waterverbruik

€ 430,50
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.
Voorrijkosten

excl. btw

incl. 21 % btw

Per melding

€

€

70,60

85,43

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 schades door derden

geen btw verschuldigd

Administratiekosten schadebehandeling

€ 102,70

Uurtarief schadeherstel/voorrijkosten

€

70,60

Monsteranalyse

€

89,80

Revisie tekening

€

24,00

Toeslag bij schades buiten kantoortijden

€ 189,90
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7. Overzicht voorzieningsgebied Brabant Water
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59
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Waterrekening inclusief rioolheffing en afvalstoffenheffing
Waterrekening inclusief rioolheffing
Waterrekening zonder gemeentelijke heffingen
Behoort niet tot voorzieningsgebied van Brabant Water
Werkgebied Waterschap De Dommel

Gemeenten binnen het voorzieningsgebied van Brabant Water:
1

Tholen (gedeeltelijk)

28 Reusel - De Mierden

54 Grave

2

Steenbergen

29 Bladel

55 Mill en Sint Hubert

3

Bergen op Zoom (gedeeltelijk)

30 Bergeijk

56 Sint Anthonis

4

Woensdrecht (gedeeltelijk)

31 Eersel

57 Boekel

5

Roosendaal

32 Veldhoven

58 Gemert-Bakel

6

Halderberge

33 Oirschot

59 Deurne

7

Moerdijk

34 Best

60 Asten

8

Rucphen

35 Boxtel

61 Someren

9

Zundert

36 Vught

62 Cuijk

10 Etten-Leur

37 Sint-Michielsgestel

63 Boxmeer

11 Breda

38 ’s-Hertogenbosch

64 Nederweert (gedeeltelijk)

12 Drimmelen

39 Bernheze

13 Gemeente Altena

40 Meierijstad

14 Geertruidenberg

41 Son en Breugel

15 Oosterhout

42 Eindhoven

16 Gilze en Rijen

43 Waalre

17 Alphen-Chaam

44 Valkenswaard

18 Baarle-Nassau

45 Cranendonck

19 Baarle-Hertog

46 Heeze-Leende

20 Goirle

47 Geldrop-Mierlo

21 Tilburg

48 Nuenen, Gerwen en

22 Dongen

Nederwetten

23 Loon op Zand

49 Helmond

24 Waalwijk

50 Laarbeek

25 Heusden

51 Uden

26 Oisterwijk

52 Landerd

27 Hilvarenbeek

53 Oss

Service en contact
Via mijn.brabantwater.nl regelt u uw waterzaken zelf
op het moment dat het u uitkomt.
Kijk op onze website www.brabantwater.nl voor
het antwoord op al uw vragen. Hebt u toch nog vragen
aan ons? U bereikt ons via Facebook, Twitter en chat.

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 2021.
2.	Deze tarievenregeling kan worden aangehaald als
‘Tarievenregeling Brabant Water 2021’
3.	Voor zover deze regeling niet voorziet, is Brabant Water
bevoegd een besluit te nemen.

