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Artikel 1
Aard van de tarieven
1. De volgende bepalingen vormen de tarievenregeling zoals bedoeld in artikel 14 van
		 de Algemene Voorwaarden Drinkwater WMD 2012.
2. Indien één of meer van deze bepalingen strijdig mochten blijken met de in lid 1
		 genoemde Algemene Voorwaarden Drinkwater WMD 2012 zijn de laatste beslissend.

Artikel 2
Begripsomschrijving
In deze Tarievenregeling wordt verstaan onder:
Bedrijf
WMD Drinkwater, gevestigd te Assen.
Aanvrager
Degene die een aanvraag voor de totstandbrenging, de uitbreiding of wijziging van een
aansluiting bij het bedrijf heeft ingediend.
Verbruiker
Degene die drinkwater van het bedrijf betrekt en/of de beschikking heeft over een
aansluiting.
Perceel
Elk roerende of onroerende zaak, gedeelte of samenstel daarvan, ten behoeve waarvan
een aansluiting tot stand is gekomen of zal komen, dan wel levering van drinkwater
geschiedt of zal geschieden, een en ander ter beoordeling van het bedrijf.
Drinkwaterinstallatie
Leidingwaterinstallatie voor de afname van drinkwater.
Hoofdleiding
De leiding van het bedrijf waarop aansluitingen tot stand kunnen worden gebracht.
Aansluiting
De leiding van het bedrijf die de drinkwaterinstallatie met de hoofdleiding verbindt, met
inbegrip van de meetinrichting en alle andere door of vanwege het bedrijf in of aan die
leiding aangebrachte apparatuur, zoals hoofdkranen, keerkleppen, begrenzers.
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Meetinrichting
De apparatuur van het bedrijf bestemd voor het vaststellen van de omvang van de
levering, van de voor de afrekening door het bedrijf nodig geachte gegevens en voor
de controle van het verbruik.
Levering
De levering respectievelijk de terbeschikkingstelling van drinkwater.

Artikel 3
Kosten aansluiting
1. De kosten voor de totstandbrenging, de uitbreiding of wijziging van een aansluiting
		 komen geheel voor rekening van de aanvrager. Een opgave van de kosten wordt op
		 aanvraag verstrekt.
2.
		
		
		
		
		
		

Voor de aansluiting van een perceel is de aanvrager een bedrag van
€ 603,00 verschuldigd, uitgaande van een aansluiting met een diameter van 25 mm
of kleiner en een lengte van maximaal 25 meter. De lengte van de aansluiting wordt
gemeten vanuit de as van de weg waarin of waarlangs de hoofdleiding is gelegen.
Extra kosten ontstaan door meerdere lengte, verzwaarde uitvoering of bijzondere
voorzieningen, worden tegen door het bedrijf vastgestelde prijzen in rekening
gebracht.

3. Het bedrijf is bevoegd om, voordat tot aanleg, uitbreiding of wijziging wordt
		 overgegaan, van de aanvrager en of verbruiker een bankgarantie, automatische
		 incassomachtiging of vooruitbetaling te vragen.

Artikel 4
Levering voor kleinverbruik
1.

Algemeen

1.1 Onder kleinverbruik wordt verstaan elke levering waarbij de maximale momentane
		 afname, uitgedrukt in m³ per uur, kleiner is dan 4 m³.
1.2 Het bedrijf beslist of de levering al dan niet over een watermeter plaats zal vinden.
2.

Met watermeter

2.1 Het drinkwater wordt, tenzij 2.2 van dit artikel van toepassing is, tegen een
		 vastrechtbedrag van € 60,00 per jaar en een prijs van € 0,55 per m³ geleverd.
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2.2
Waar de waterlevering geschiedt via één centrale watermeter vindt de levering
			 plaats tegen een prijs van € 1,03 per m³.
2.3
Bij een tariefwijziging wordt de afgenomen hoeveelheid water tot aan de datum
			 waarop de tariefwijziging ingaat naar evenredigheid bepaald uit de laatste
			 meteraflezing voor en de eerste meteraflezing na de datum van ingang van de
			tariefwijziging.
3. 		 Zonder watermeter
			 3a Ongemeten leveringen bij flatwoningen vinden plaats tegen een bedrag van
					 € 95,75 per jaar.
		 3b Ongemeten leveringen bij overige woningen (zomerhuisjes) vinden plaats
					 tegen € 152,00 per jaar.

Artikel 5
Levering voor grootverbruik
1. Onder grootverbruik wordt verstaan elke levering waarbij de maximale momentane
		 afname, uitgedrukt in m³ per uur, 4 of meer bedraagt en deze capaciteit door een
		 toestel wordt begrensd of gemeten.
2. De levering aan grootverbruikers geschiedt tegen een tarief, bestaande uit:
		 A een vergoeding voor het capaciteitsbeslag
		 B een vergoeding voor de afgenomen hoeveelheid.
3. Indien de afnamecapaciteit van de verbruiker in overleg met de verbruiker wordt
		 vastgesteld op een waarde kleiner dan 15 m³ per uur wordt deze afnamecapaciteit
		 door het bedrijf afgesteld door middel van een begrenzer.
4.
		
		
		
		
		

Het in lid 2 van dit artikel genoemde tarief is voor grootverbruikers met een
afnamecapaciteit tot 15 m³ per uur als volgt:
- Vastrecht per m³: € 181,50
- Prijs per m³: € 0,68
De afnamecapaciteit is de nominale doorlaatcapaciteit in m³ per uur van de ter
afstelling geplaatste begrenzer.

5

5.
		
		
		
		
		
		
		

Indien de afnamecapaciteit van de verbruiker in overleg met deze verbruiker wordt
vastgesteld op een waarde van 15 m³ per uur of meer, wordt door het bedrijf een
piekmeter geplaatst, waarmee de in het jaar optredende maximale uurafname wordt
geregistreerd. Voor deze verbruikers wordt de afnamecapaciteit gelijk gesteld aan de
gemeten maximale uurafname, met een minimum van 15 m³ per uur. Het tarief hier
bij is als volgt:
- Vastrecht per m³: € 477,00
- Prijs per m³: € 0,72

6. Bij plaatsing van een piekmeter dient de aanvrager of de gebruiker desgewenst op
		 een door het bedrijf aan te geven plaats een telefoonlijn beschikbaar te stellen.
7. Indien de verbruiker, zoals genoemd in lid 5 van dit artikel, zulks verzoekt plaatst het
		 bedrijf voor rekening en risico van de verbruiker een begrenzer.

Artikel 6
Levering ten behoeve van reserve aansluitingen
Indien een verbruiker, die beschikt over een eigen watervoorziening, tevens is
aangesloten op het leidingnet van het bedrijf door middel van een aansluiting welke
geheel of gedeeltelijk kan dienen als reserve bij storing in de eigen watervoorziening,
kan het bedrijf – naast de uit andere hoofde verschuldigde vergoedingen - hiervoor
nadere voorwaarden stellen en een nader vast te stellen jaarlijkse vergoeding vragen.
De nadere voorwaarden hebben betrekking op volksgezondheidsaspecten.

Artikel 7
Levering aan particulieren voor brandblussing
1.
		
		
		
		

Indien het, ter beoordeling van het bedrijf, niet wenselijk of mogelijk is de
bluswatervoorziening via de aansluiting te realiseren, kan het bedrijf, indien de
capaciteit van het leidingnet dat toelaat en de kwaliteit van het drinkwater niet in
het geding komt, op verzoek van de aanvrager een afzonderlijke bluswateraansluiting
aanleggen.

2. De kosten van aanleg van genoemde afzonderlijke bluswateraansluiting komen voor
		 rekening van de aanvrager.
3.
		
		
		

Afsluiters, brandkranen en standpijpen in en aan bluswateraansluitingen
worden – voor zover het bedrijf dat nodig oordeelt – door hem in een door hem te
bepalen stand verzegeld. Verbreking of beschadiging van het zegel moet binnen
24 uur ter kennis van het bedrijf worden gebracht.
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4. Afzonderlijke brandkranen mogen eenmaal per jaar worden beproefd in
		 tegenwoordigheid van een door het bedrijf aan te wijzen persoon.
5.
		
		
		
		

Voor het aanbrengen van elk zegel, hetzij na plaatsing, hetzij na verbreking in geval
van brand of na verbreking voor het spuien of beproeven van de brandleiding is
€ 20,00 verschuldigd. Voor het aanbrengen van elk zegel buiten die gevallen is
€ 13,75 tot € 46,50 verschuldigd, welk bedrag door het bedrijf voor elk geval wordt
vastgesteld.

6. Het in rekening te brengen tarief is gerelateerd aan de doorlaat van de aftakking van
		 de bluswateraansluiting volgens onderstaande tabel:
Doorlaat
DN50
DN80
DN100
DN150
DN200

Capaciteit (m3/h)
Bestaand
11-40
41-80
80-150
151-250

Vergoeding
€ 651,€ 1.299,€ 2.600,€ 4.870,€ 8.124,-

Artikel 8
Levering aan gemeenten door middel van brandkranen
Per geplaatste brandkraan wordt een bedrag van € 40,30 per jaar in rekening gebracht
aan de betrokken gemeente.

Artikel 9
Levering voor overige doeleinden
Voor de levering van water voor zover in deze Tarievenregeling niet genoemd, wordt het
tarief door het bedrijf bepaald.
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Artikel 10
Incassokosten
In geval en zodra de aanvrager of de verbruiker in gebreke is bij het tijdig betalen van
aan het bedrijf verschuldigde bedragen, zoals vermeld in artikel 15 van de Algemene
Voorwaarden Drinkwater WMD 2012, worden hem/haar voor vorderingen tot en met
€ 500,- de volgende extra kosten in rekening gebracht:
a. in geval van toezending dringend betalingsverzoek: € 17,50
b. in geval van toezending laatste betalingsverzoek: € 22,50
Bij vorderingen boven € 500,- zijn de incassokosten afhankelijk van de omvang van de
vordering.

Artikel 11
Kosten voorbereiding afsluiting watertoevoer wegens wanbetaling
Voor de kosten die voortvloeien uit de voorbereidingen die het bedrijf dient te treffen
teneinde de afsluiting van de watertoevoer wegens wanbetaling mogelijk te maken is,
in geval van het persoonlijk bezorgen van de aanzegging tot afsluiting, een bedrag
verschuldigd van € 125,00.

Artikel 12
Kosten hercontrole drinkwaterinstallatie
Indien bij een eerste hercontrole blijkt, dat de bij de controle geconstateerd
tekortkomingen niet zijn verholpen, worden de kosten van de eerste en volgende
hercontroles bij de eigenaar in rekening gebracht.
De kosten bedragen dan € 300,- per hercontrole.
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Artikel 13
Administratiekosten entree en verhuizing en kosten acceptgiro
1.

Voor het inschrijven van een nieuwe klant en/of het administratief verwerken van
een verhuizing wordt € 17,70 administratiekosten in rekening gebracht.

2.

Voor de verzending per post van een factuur met acceptgiro wordt
€ 1,53 per factuur in rekening gebracht.

Artikel 14
Opgave
Als in een derde achtereenvolgend jaar geen meterstand wordt doorgegeven en het
bedrijf door middel van huisbezoek en een brief de klant hierop vergeefs heeft gewezen
wordt een boete van € 110,- in rekening gebracht.

Artikel 15
Belastingen
De bedragen vermeld in deze Tarievenregeling zijn exclusief de Belasting op leidingwater
(BoL) en de omzetbelasting (BTW) tenzij anders vermeld.

Artikel 16
Slotbepalingen
1.

Deze tarievenregeling treedt in werking op 1 januari 2017. Met ingang van die
datum vervallen de tot dan geldende tarieven.

2.

Deze tarievenregeling is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken
te Groningen, is via internet (www.wmd.nl) in te zien en te downloaden en is aldaar
op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.
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