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Artikel 1  Begripsomschrijvingen en toepasselijkheid
De Aanvullende voorwaarden bluswateraansluiting zijn een aan-

vulling op de Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens. In deze 

Aanvullende voorwaarden bluswateraansluiting wordt verstaan onder:

- Bluswateraansluiting: de verbinding tussen het distributienet  

van Vitens en de leiding gekoppeld met de brandblusinstallatie(s) 

van de klant. Een bluswateraansluiting bestaat uit een aansluit-

leiding, één of meerdere afsluiters en een keerklep. 

- Brandblusinstallaties: installaties die door middel van een  

bluswateraansluiting worden voorzien van drinkwater te weten:

- Sprinklerinstallaties.

- Brandkranen op terreinleidingen van de klant.

- Keerklep: een terugstroombeveiliging die voorkomt dat water 

uit de brandblusinstallatie terugstroomt in het leidingnet van 

Vitens. De keerklep is het leveringspunt van het drinkwaterbedrijf.

- Bluswatercapaciteit: Vitens stelt een deel van de totale 

capaciteit van de drinkwaterinfrastructuur beschikbaar voor 

bluswaterlevering. De bluswatercapaciteit is het door de klant 

gereserveerde en door het drinkwaterbedrijf aan de klant onder 

normale omstandigheden beschikbaar gestelde capaciteit aan 

drinkwater (m3 per uur) bedoeld voor het blussen va n brand.  

De leveringscapaciteit van de bluswateraansluiting is gelijk of 

groter dan de overeengekomen bluswatercapaciteit.

- AMR: Automatic Meter Reading, elektronisch meetsysteem 

(slimme meter) dat het mogelijk maakt om op afstand water-

meterstanden en het afnamepatroon (verbruikspieken) af te 

lezen.

Artikel 2  Gebruik bluswateraansluiting
De bluswateraansluiting mag uitsluitend worden gebruikt voor het 

blussen van brand.

Artikel 3  Vaststellen bluswatertarief
3.1 Het bluswatertarief is gebaseerd op de gereserveerde blus-

watercapaciteit. 

3.2 Het bluswatertarief wordt als jaarlijks vastrecht in rekening 

gebracht. Hierin zijn inbegrepen de kosten voor: 

- beschikbaar stellen van de gewenste capaciteit; 

- instandhouding, onderhoud, controle en beheer van de 

bluswateraansluiting met afsluiters en keerklep;

- zo nodig opheffen en saneren van de bluswateraansluiting.

Artikel 4  Meting van verbruik
4.1 De aansluiting bevat doorgaans geen watermeter.

4.2 In situaties waar de benodigde capaciteit bluswater en 

drinkwater daar toe aanleiding geven, kan Vitens het totale 

verbruik meten door het plaatsen van een digitale meter die 

de afgenomen hoeveelheden drinkwater per tijdseenheid 

registreert (AMR). 

Artikel 5  Wijziging van bluswatercapaciteit
5.1 Een wijziging van de bluswatercapaciteit kan worden aan-

gevraagd via www.mijnaansluiting.nl. 
5.2 Technische aanpassingen als gevolg van wijziging van de 

bluswatercapaciteit zijn voor rekening van de klant. 

Artikel 6  Melden van capaciteitstesten
6.1 Het testen van sprinklerinstallaties en het houden van blus-

oefeningen dient in overleg en zo nodig onder begeleiding 

van medewerkers van Vitens plaats te vinden.

6.2 Ten minste 10 werkdagen voorafgaand aan de geplande 

capaciteitstest dient de klant hiervan melding te maken via 

relatiemanagement@vitens.nl bij Vitens.

6.3 Als zonder melding vooraf of door onoordeelkundig uitvoeren 

van capaciteitstesten schade ontstaat is de klant hiervoor 

aansprakelijk.

Artikel 7  Verzegeling verbreken 
7.1 Indien in de aansluiting van de brandblusvoorziening een  

verzegelde afsluiter is geplaatst is het de klant of derden  

niet toegestaan deze verzegeling te verbreken (uitgezonderd 

bij brand) zonder hiervan vooraf melding te doen via  

relatiemanagement@vitens.nl bij Vitens.

7.2 Als bij een capaciteitstest of blusoefening vooraf melding 

is gedaan van het voornemen een verzegeling te verbreken 

en dit door Vitens via e-mail is bevestigd zal de verzegeling 

kosteloos opnieuw worden aangebracht. 

7.3 Bij het verbreken van een verzegeling zonder melding vooraf 

en bevestiging hiervan door Vitens wordt aan de klant een 

boete in rekening gebracht ter grootte van het volledige jaar-

tarief voor de brandblusvoorziening.

Artikel 8  Slotbepalingen
8.1 Deze Aanvullende voorwaarden bluswateraansluiting op de 

Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 januari 2019. 

Met ingang van die datum vervallen alle tot dan geldende 

voorwaarden met betrekking tot bluswateraansluitingen.

8.2 Deze Aanvullende voorwaarden bluswateraansluiting op 

de Algemene Voorwaarden kunnen worden aangehaald als 

Aanvullende voorwaarden bluswater. 

8.3 Deze Aanvullende voorwaarden bluswateraansluiting liggen 

bij het bedrijf ter inzage en zijn aldaar op aanvraag kosteloos 

verkrijgbaar.
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