Tarievenregeling consumenten 2020
Drinkwaterlevering (bij een standaard aansluiting van max. 2,5 m3 per uur*)

Incl. btw 9%
0,676

Drinkwater per m3
Vastrecht per jaar (366 dagen)

45,78

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

0,379

3

Precario **
Abonnementstarief voor klanten zonder (centrale) watermeter (exclusief BoL)
*
**

120,12

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
Deze gemeentelijke belasting wordt doorbelast voor enkele gemeenten. Zie www.vitens.nl/precario

Facturatie en administratie
Automatische incasso

gratis

Termijnfactuur per post (incl. 9% btw)

1,99

Digitale termijnfactuur

gratis

Herinnering

gratis

Aanmaningskosten*

17,50

Incassokosten na aanmaning*

22,50

Voorrijkosten bij persoonlijk bezoek als facturen open blijven staan*
Afsluitkosten bij het uitblijven van betaling*

45,00
163,00

Aanmelding niet via Internet Self Service (incl. 9% btw)
*

8,00

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 en afsluitkosten.

Nieuwe aansluiting of aanpassing (van max. 2,5 m3 per uur)*/**
Nieuwe standaard aansluiting (tot en met 25 meter)**

Incl. btw 9%
837,12

Bouwaansluiting (tot en met 25 meter)***

846,93

Tijdelijke aansluiting (tot en met 25 meter)****

1.116,16

Wijzigen of verleggen aansluiting (tot en met 2 meter)
Wijzigen of verleggen aansluiting (tussen 2 en 10 meter)
Wijzigen of verleggen aansluiting (langer dan 10 meter)
Wijzigen leveringscapaciteit, verkleinen meetstraat (max. 2 capaciteiten kleiner)
Meerprijs per meter standaard max. 2,5 m3 per uur (vanaf 25 meter bij nieuwbouw/vanaf 10 meter wijziging)
Vergroten capaciteit watermeter en aansluiting
Montage pulsgever

837,12
1.127,06
op  aanvraag
479,60
20,71
op aanvraag
414,20

*

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, max. 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.

Plaatsen aansluiting voor appartementengebouw*

Incl. btw 9%

Nieuwe hoofdaansluiting van max. 6 m per uur (standaard tot en met 25 meter)

1.443,16

Nieuwe hoofdaansluiting van max. 15 m3 per uur (standaard tot en met 25 meter)

2.287,91

3

Nieuwe hoofdaansluiting appartementengebouw groter dan 15 m3 per uur

op aanvraag

Watermeterplaatsing appartement van max. 1,5 m3 per uur

162,41

Watermeterplaatsing appartement van max. 4 m3 per uur

222,36

Watermeterplaatsing appartement van max. 6 m3 per uur

516,66

*

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

Vervangen defecte/ verdwenen watermeter (niet veroorzaakt door Vitens) tot en met 4 m3 per uur

153,00

IJken watermeter op kosten van ongelijk tot en met 20 m3 per uur (incl. 21% btw)

377,52

Disclaimer
Hoewel Vitens de grootst mogelijke zorg betracht bij de samenstelling van dit tarievenoverzicht, 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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