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Veelgestelde vragen over vervangen watermeter provincie 

Utrecht 

Tot 2021 worden alle (huishoudelijke) watermeters in de provincie Utrecht vervangen. Dit wordt 

in opdracht van Vitens uitgevoerd door SmartInstall B.V. uit Capelle aan den IJssel. Kijk voor 

meer informatie op www.vitensmeters.nl of bel met Smartinstall: 088 2266777. 
 

Waarom krijgt u een nieuwe watermeter?  

Om de kwaliteit van de watermeter te garanderen vervangen wij de meter. Zo weet u 

bijvoorbeeld zeker dat de meterstand klopt en u altijd een juiste factuur krijgt. Hier zijn geen 

kosten aan verbonden. 

 

Wanneer wordt de watermeter vervangen? 

U ontvangt hierover een brief. Hierin staan de datum en het tijdstip waarop de monteur de 

meter komt verwisselen. Bent u verhinderd, dan kunt u zelf een nieuwe afspraak maken. In de 

brief staat een code waarmee u de afspraak kunt wijzigen op www.vitensmeters.nl of door te 

bellen naar 088 2266777 

  

Wie vervangt de watermeter? 

De watermeters worden vervangen door SmartInstall uit Capelle aan de IJssel. Zij maken de 

afspraak en zorgen voor een nieuwe meter. U kunt ook bij hen terecht voor vragen. Kijk op 

www.vitensmeters.nl.  

 

Hoelang duurt het vervangen van de watermeter? 

Een standaard meterverwisseling duurt ongeveer 15 minuten. Tijdens de verwisseling heeft u 

geen water. We adviseren om na de meterverwisseling één kraan in uw woning een minuut 

lang door te laten stromen. Op die manier wordt de waterleiding ontlucht. Dit is belangrijk 

voor onder andere uw cv-ketel en/of geiser. 

 

Hoe kan ik een geplande afspraak wijzigen? 

U kunt op www.vitensmeters.nl  of op telefoonnummer 088-2266777 uw afspraak wijzigen. Zij 

zijn op werkdagen tussen 8:00 en 20:00 u telefonisch bereikbaar. Uiterlijk tot 1 uur voor de 

geplande afspraak kunt u de afspraak nog wijzigen om te voorkomen dat de monteur voor een 

dichte deur komt. 

 

Ik heb de afspraak met de monteur gemist. Wat nu? 

De monteur laat bij zijn bezoek een kaartje achter met informatie hoe u een nieuwe afspraak 

kunt plannen. Ook kunt u op www.vitensmeters.nl of op telefoonnummer 088 2266777 een 

nieuwe afspraak maken. De afdeling is op werkdagen tussen 8:00 en 20:00u telefonisch 

bereikbaar. 
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Mag iemand anders dan ikzelf aanwezig zijn bij de meterverwisseling? 

Ja, dit mag. Zolang er maar iemand bij de monteur aanwezig is. De monteur mag de woning 

echter niet betreden als er alleen minderjarigen aanwezig zijn. 

  

De monteur zegt dat de meter niet verwisseld kan worden vanwege een 

defecte hoofdkraan of een andere technische reden. Wat moet ik nu doen? 

U hoeft niets te doen. Binnen 2 maanden neemt Vitens contact met u op om een nieuwe 

afspraak te maken. De monteur is dan uitgerust met het juiste materiaal om uw hoofdkraan te 

repareren en verwisselt dan de watermeter. 

 

Lekt uw watermeter na vervanging, of is het condens? 

Door het verschil in temperatuur tussen het koude water in de watermeter en de temperatuur 

van de omgevingslucht kan er condensvorming ontstaan. Wilt u checken of de watermeter 

lekt? Neem deze dan af met een droge doek. Is de watermeter of de koppeling binnen vijf 

minuten weer nat dan heeft u een lekkage. Een lekkage kunt via telefoonnummer 088 

2266777 melden. Condensvorming kunt u voorkomen door de meterkast beter te ventileren. 

  

De nieuwe watermeter maakt een tikkend (ratelend) geluid wanneer ik één 

of meerdere kranen open heb staan, is dit goed? 

Dit is normaal, de nieuwe watermeter heeft een inlooptijd van 8 weken. Houdt het geluid na 

die 8 weken duidelijk hoorbaar aan, neem dan contact op via telefoonnummer 0800 0359. 

  

Heeft u schade door het vervangen van de watermeter? 

Het komt soms voor dat er waterschade ontstaat door bijvoorbeeld een lekkende koppeling na 

het vervangen van de watermeter. U kunt dan telefoonnummer 088 2266777 bellen om de 

schade te melden. 

 

Waarom heeft de monteur een aardingsdraad om de nieuwe watermeter 

aangebracht? 

Als een elektrische installatie is geaard via de waterleiding is door het plaatsen van een 

kunststof watermeter de aarding onderbroken. De monteur brengt in deze situatie een 

aardingsdraad aan om de aarding via de waterleiding intact te houden. Vitens is echter niet in 

staat om te controleren of de veiligheidsaarding voldoet aan de geldende norm. De 

huiseigenaar is zelf verantwoordelijk voor een deugdelijke elektrotechnische installatie waar 

aarding deel van uitmaakt.  

Bij twijfel is het altijd raadzaam deze te laten controleren door een erkend technisch 

installatiebedrijf, herkenbaar aan het   logo.  

Als bij u een aardingsdraad is aangebracht over de watermeter ontvangt u namens Vitens een 

brief waarin uitgelegd wordt welke regels en verantwoordelijkheden er van toepassing zijn met 

betrekking tot veiligheidsaarding. 

https://www.uneto-vni.nl/

