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HOOFDSTUK 1

ALGEMENE
BEPALINGEN
ARTIKEL 1

f. 	Hoofdleiding

AARD VAN DE TARIEVEN

De leiding van het bedrijf waarop aansluitingen tot
stand kunnen worden gebracht.

De volgende bepalingen vormen de tarieven, zoals
bedoeld in artikel 14 van de “Algemene Voorwaarden

g. 	Levering

Drinkwater” van N.V. Waterbedrijf Groningen.

De levering respectievelijk de ter beschikkingstelling
van drinkwater.

ARTIKEL 2
BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

h. 	Meetinrichting
De apparatuur van het bedrijf bestemd voor het

In deze bepalingen wordt verstaan onder:

vaststellen van de omvang van de levering, van de
voor de afrekening door het bedrijf nodig geachte

a. Aansluiting

gegevens en de controle van het verbruik.

	De leiding van het bedrijf die de drinkwaterinstallatie
met de hoofdleiding verbindt, met inbegrip van de

i. 	Perceel

meetinrichting en alle andere door of vanwege het

Elke roerende of onroerende zaak, gedeelte of samen-

bedrijf in of aan die leiding aangebrachte apparatuur,

stel daarvan, met inbegrip van meterkast-, of put

zoals dienstkraan, keerklep, begrenzer.

indien deze buiten de roerende of onroerende zaak is
gelegen, ten behoeve waarvan een aansluiting tot

b. 	Aanvrager

stand is gekomen of zal komen, dan wel levering van

Degene die een aanvraag, uitbreiding of wijziging

drinkwater geschiedt of zal geschieden, een en ander

voor het tot stand brengen van een aansluiting bij het

ter beoordeling van het bedrijf.

bedrijf heeft ingediend.
j. 	Verbruiker
c. 	Back-up voorziening

	Degene die drinkwater van het bedrijf betrekt en/of de

Een afzonderlijke aansluiting waarover, op verzoek

beschikking over een aansluiting heeft.

van de verbruiker, in geval van calamiteiten of andere
vormen van onderbreking, drinkwater wordt geleverd.

k. Volumestroom
	De grootste hoeveelheid drinkwater, welke op enig

d. Bedrijf

tijdstip wordt of kan worden afgenomen, uitgedrukt

N.V. Waterbedrijf Groningen, gevestigd te Groningen.
e.	Drinkwaterinstallatie
De in een perceel aanwezige binnenleiding en de

in kubieke meters per uur.
l.

Verbruiksadres

	Een individueel geadresseerde woning of bedrijf, al

daarmee verbonden toestellen, indien de binnenlei-

dan niet behorend tot een gezamenlijk bewoond of

ding hetzij onmiddellijk met het leidingnet van het

gebruikt perceel, waarin ongemeten of gemeten drink-

bedrijf is verbonden, hetzij middellijk met het

water voor huishoudelijk en/of zakelijk verbruik wordt

leidingnet van het bedrijf is verbonden en het water

geleverd.

bestemd is of mede bestemd is tot drinkwater, een
en ander met inbegrip van leidingkokers en leidingschachten met hun toegangen, en de nodige meeten regelinstrumenten.
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ARTIKEL 3
KOSTEN VAN DE AANSLUITING

4.4 	Voor een aansluiting die na afloop van de tijdelijke levering (bouwwater) voor een permanente aansluiting
zal worden gebruikt, waarvan de uitwendige diameter

De kosten voor het tot stand brengen van de aansluiting

maximaal 50 mm en lengte tot 5 meter bedraagt, is

komen, behoudens de in artikel 4 bedoelde gevallen ge-

de aanvrager een bedrag van € 333,00 *) verschul-

heel voor rekening van de aanvrager volgens een door het

digd. Voor een aansluiting die na afloop van de tijde-

bedrijf vastgestelde en zo nodig te wijzigen vergoedings-

lijke levering in z’n geheel verwijderd moet worden,

regeling.

waarvan de uitwendige diameter maximaal 50 mm en
lengte tot 5 meter bedraagt, is de aanvrager een be-

ARTIKEL 4

drag van € 555,00 *) verschuldigd. Wanneer de lengte

BASISVERGOEDING AANSLUITING

langer dan 5 meter is, wordt voor de extra lengte een
vergoeding berekend overeenkomstig het bepaalde

4.1 	Uitgaande van een volumestroom van 1,5, 2 of 3 m³

in lid 2 van dit artikel.

per uur, en voor zover niet wordt overschreden een
uitwendige diameter van 50 mm en een lengte van
25 meter, gemeten vanuit de as van de weg, waarin
of waarlangs de hoofdleiding ligt, onderscheidt het
bedrijf een standaard aansluiting en een bedrijfsaansluiting.
4.2 	Voor een standaard aansluiting is de aanvrager een
basisvergoeding van € 622,00 *) verschuldigd.
Voor een bedrijfsaansluiting is de aanvrager een
basisvergoeding van € 816,00 *) verschuldigd.
		Voor extra lengte worden deze bedragen verhoogd
met:
		 -	€ 21,80 *) per meter voor een HPE-buis met een
uitwendige diameter kleiner dan 50 mm;
		 -	€ 30,60 *) per meter voor een SLA-buis met een
uitwendige diameter kleiner dan 50 mm;
		 -	€ 60,50 *) per meter voor een SLA-buis met een
uitwendige diameter van 63 mm.
		Extra kosten ontstaan door grotere diameter of bijzondere voorzieningen, welke niet zijn begrepen in de
standaarduitvoering en het op verzoek doen van een
aanbieding, komen voor rekening van de aanvrager,
volgens de in artikel 3 bedoelde vergoedingsregeling.
4.3 	Voor het wijzigen van een aansluiting tot een uitwendige diameter van 50 mm en een lengte kleiner dan
5 meter wordt - uitgaande dat er geen sprake is van
specifieke terreinmoeilijkheden - een bedrag van
€ 322,40 *) bij de aanvrager in rekening gebracht.
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HOOFDSTUK 2

OPBOUW VAN
DE TARIEVEN
ARTIKEL 5

ARTIKEL 6

LEVERING VOOR KLEINVERBRUIK

LEVERING VOOR GROOTVERBRUIK

5.1.

Algemeen

5.1.1	Onder kleinverbruik wordt verstaan elke levering

6.1		

Algemeen

6.1.1	Onder grootverbruik wordt verstaan elke levering

waarbij de volumestroom niet groter is dan 2 m3

waarbij de volumestroom groter of gelijk is aan

per uur.

3 m3 per uur.

5.1.2	Het bedrijf is bevoegd in de aansluiting een meetinrichting te plaatsen.
5.1.3	De verbruiker kan een verzoek doen aan het bedrijf
tot plaatsing van een meetinrichting. Na plaatsing
vindt afrekening plaats volgens artikel 5.2.

6.1.2	In de aansluiting wordt een meetinrichting opgenomen.
6.1.3	De vergoedingen voor de levering van drinkwater
zijn door de verbruiker bij vooruitbetaling verschuldigd over door het bedrijf te bepalen perioden.

5.1.4	De vergoedingen voor levering van drinkwater zijn

6.1.4	Bij een tariefwijziging wordt de afgenomen hoe-

door de verbruiker bij vooruitbetaling verschuldigd

veelheid drinkwater tot aan de datum waarop de

over door het bedrijf te bepalen perioden.

tariefwijziging ingaat naar evenredigheid bepaald
uit de voorlaatste, en laatste meteraflezing voor de

5.2		Vergoeding voor levering met meetinrichting
5.2.1	Het drinkwater wordt geleverd tegen een vast-

datum van ingang van de tariefwijziging.
6.1.5	De verbruiker kan de aansluitcapaciteit (afname

rechtbedrag van € 48,81 *) per jaar en een prijs van

capaciteit m3/uur) en daarmee de hoogte van het

€ 0,626 *) per geleverde m3.

vastrechtbedrag ten hoogste eenmaal per jaar la-

5.2.2	Bij een tariefwijziging wordt de afgenomen hoe-

ten wijzigen, de wijziging heeft geen terugwerken-

veelheid drinkwater tot aan de datum waarop de

de kracht. Een wijziging gaat in op de eerste dag

tariefwijziging ingaat naar evenredigheid bepaald

van de betalingsperiode volgende op die, waarin

uit de voorlaatste en laatste meteraflezing voor de

het schriftelijke verzoek tot wijziging is ontvangen,

datum van ingang van de tariefwijziging.

mits deze ontvangstdatum tenminste 30 dagen
voor de eerste dag van de periode ligt.

5.3		Vergoeding voor levering zonder
meetinrichting
			Voor levering is per jaar een standaardvergoeding
van € 107,76 *) verschuldigd.

6.1.6	Wordt de aansluitcapaciteit (afnamecapaciteit m3/
uur) en daarmee de hoogte van het vastrechtbedrag waarover de overeenkomst wordt aangegaan,
door de verbruiker niet meegedeeld, dan wordt
het door het bedrijf vastgesteld; wanneer daarna
binnen drie maanden geen bezwaren tegen het op
deze wijze vastgestelde vastrechtbedrag kenbaar
worden gemaakt, is dit bindend.
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6.2		Vergoeding voor levering met volumestromen
groter of gelijk aan 3 m per uur

6.3		Piekheffing
			Voor aansluiting met een capaciteit van 50 m³ per

3

6.2.1	Het drinkwater wordt geleverd tegen een vast-

uur en groter geldt dat verbruiker een piekheffing

rechtbedrag volgens de hierna opgenomen tabel

is verschuldigd indien in enig jaar het verbruik per

en een prijs van € 0,626 *) per geleverde m3.

uur meer bedraagt dan tweemaal het gemiddeld
verbruik per uur welk in dat jaar is gemeten. De

Tariefklasse 		

Vastrecht

piekheffing wordt als volgt berekend: (het aantal

(afnamecapaciteit m /uur) (per jaar in € per m /uur)

m³ per uur boven tweemaal het gemeten gemid-

3 t/m 6			

112,79 *)

deld verbruik per uur) x het piektarief. Het piek

7 t/m 14			

212,47 *)

tarief bedraagt € 750,00 *) per m³ per uur.

15 t/m 24 		

267,77 *)

25 t/m 49 		

310,58 *)

50 t/m 99 		

425,75 *)

100 t/m 200 		

583,81 *)

3

3

6.2.2	Het bedrijf kan bepalen dat levering van drinkwater
uitsluitend plaatsvindt tijdens door het bedrijf te
bepalen tijdvakken voor leveringen met volume
stromen die een door het bedrijf te bepalen capaciteit te boven gaan. In dergelijke gevallen is het bedrijf bevoegd een reductie te verlenen op het
vastrechtbedrag en/of op de prijs per m3.
6.2.3	Levering van drinkwater volgens artikel 6.2.2 is
alleen mogelijk voor zover een aansluiting rechtstreeks op het bestaande hoofdleidingnet tot
stand kan worden gebracht en het bedrijf met de
bestaande werkende gevraagde volumestroom
kan leveren, tenzij de kosten van de daarvoor te
maken werken door de betrokken aanvrager
worden vergoed. Deze bepaling geldt eveneens,
indien een verbruiker wenst over te gaan tot
vergroting van de volumestroom of af te nemen
hoeveelheid drinkwater en het bedrijf die niet kan
leveren zonder uitbreiding van de eigen werken.
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HOOFDSTUK 3

OVERIGE LEVERINGEN
EN REGELINGEN
ARTIKEL 7

Beproevingen dienen minimaal drie (3) werkdagen

LEVERING AAN PARTICULIEREN VOOR

voorafgaand aan de uitvoering schriftelijk te wor-

BRANDBLUSSING

den gemeld bij het bedrijf. Verbreking of beschadiging van de verzegeling moet binnen 48 uur ter

7.1		Voor de levering van drinkwater voor brandblussing door middel van brandkranen of andere toe-

kennis van het bedrijf worden gebracht.
7.4.1	Voor het aanbrengen en het herstel van de verze-

stellen voor brandblussing aangebracht op de

geling, anders dan na brand of direct brandgevaar,

drinkwaterinstallatie, is geen extra vergoeding ver-

is € 94,00 verschuldigd voor het eerste zegel en

schuldigd, indien voor brandblussing kan worden

€ 31,10 voor elk volgend, gelijktijdig in en/of bij het-

volstaan met de beschikbare volumestroom.

zelfde perceel aangebrachte zegel, onverminderd

7.2		Indien de brandblusvoorziening een automatische
sprinklerinstallatie of een onder normale omstan-

de overige rechten van het bedrijf.
7.4.2	Ingeval sprake is van een verbroken of beschadigd

digheden gesloten en door het bedrijf verzegelde

zegel anders dan na brand, direct brandgevaar of

afsluiter in de aansluiting is en daarvoor een additi-

schriftelijk gemelde beproeving van de installatie

onele volumestroom wordt verlangd, dan is een

wordt, naast de in artikel genoemde herstelkosten,

vastrechtbedrag per jaar verschuldigd dat afhanke-

een boete opgelegd, afhankelijk van de omvang

lijk is van de inwendige diameter van de aansluiting:

(inwendige diameter in mm) van de aansluiting, van

t/m 105 mm € 988,00 *)

€ 20,10 per mm. Tevens wordt op basis van een

t/m 150 mm € 1.373,00 *)

schatting, door het bedrijf, de onttrokken hoeveel-

t/m 200 mm € 2.605,00 *)
In dit geval worden door het bedrijf de toestellen

heid drinkwater in rekening gebracht.
7.5		De vastrechtbedragen zijn bij vooruitbetaling

voorbrandblussing niet afzonderlijk in gesloten

verschuldigd over door het bedrijf te bepalen

stand verzegeld en is geen vastrechtbedrag per

perioden.

toestel verschuldigd. Het voor brandblussing te
betrekken drinkwater wordt niet in rekening ge-

ARTIKEL 8

bracht.

LEVERING AAN GEMEENTEN DOOR MIDDEL VAN

7.3		Een additionele volumestroom voor brandblussing

BRANDKRANEN

wordt beschikbaar gesteld op een door het bedrijf
te bepalen wijze. Omtrent de werkelijke omvang

8.1		De brandkranen in de openbare weg ten behoeve

van deze volumestroom wordt geen garantie ge-

van de regionale brandweer worden, voor zover

geven. Alle kosten, nodig voor het verschaffen en

niet anders overeengekomen, voor rekening van

behouden van de additionele volumestroom ko-

het bedrijf geleverd en aangebracht, wanneer ze

men voor rekening van de aanvrager, respectieve-

tegelijk met de aanleg van de hoofdleiding worden

lijk de verbruiker.

ingebouwd. De extra kosten, die door het later

7.4		Voor de door het bedrijf aangebrachte verzegeling
op gesloten afsluiters, die een additionele volume-stroom voor brandblussing kunnen verschaf-

aanbrengen ontstaan, zijn voor rekening van de
betrokken gemeente.
8.2		De gemeente is voor elke brandkraan een vast-

fen, is de verbruiker een vergoeding verschuldigd.

recht- bedrag verschuldigd van € 34,85 *) per jaar;

Behoudens bij brand of direct brandgevaar en in-

het voor brandblussing te betrekken drinkwater

geval van beproeving van brandblusvoorzieningen

wordt niet in rekening gebracht.

mag alleen ontzegeling plaatsvinden.
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8.3		De gemeente moet zorgen voor het vorst- en

geleverde m3 drinkwater. De hoogte van het vast-

sneeuwvrij houden van de deksels van de brand-

recht en de prijs per m3 drinkwater zijn afhankelijk

kraanstraatpotten.

van de aard van de back-up voorziening en de ter

8.4		Het gebruik van brandkranen voor beproeving,
oefening, demonstratie of dergelijke doeleinden,
moet tenminste drie (3) werkdagen tevoren bij het
bedrijf worden aangevraagd. Het bedrijf beslist of
en wanneer het gebruik kan plaatsvinden. De zo

beschikking gestelde capaciteit. De te hanteren
tarieven worden derhalve per individuele back-up
voorziening door het bedrijf vastgesteld.
9.4		Het vastrechtbedrag is bij vooruitbetaling verschuldigd over door het bedrijf te bepalen perioden.

nodig door schatting door het bedrijf vastgestelde
hoeveelheid onttrokken drinkwater wordt in reke-

ARTIKEL 10

ning gebracht.

ADMINISTRATIEKOSTEN

8.5		Het gebruik van brandkranen door de gemeente
voor andere doeleinden dan brandblussing is niet
toegestaan, tenzij het bedrijf anders beslist.

10.1		Voor het inschrijven van een nieuwe verbruiker en/
of het administratief verwerken van een verhuizing

8.6		De vastrechtbedragen zijn bij vooruitbetaling

is een bedrag verschuldigd van € 17,92 *) (€19,00;

verschuldigd over door het bedrijf te bepalen

inclusief 6% BTW) voor administratiekosten. Is de

perioden.

aanvraag ingediend en verwerkt via internet, dan

8.7		Voor het afstoten van een serie brandkranen geldt
dat:
			 -	de opdracht tot afstoten van de brandkranen

zijn daar geen administratiekosten voor verschuldigd.
10.2	Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde

alleen schriftelijk en alleen door de gemeente of

worden, overeenkomstig artikel 15 lid 6 van de

het brandweercorps gegeven kan worden;

Algemene Voorwaarden Drinkwater, aanmaningen

			 -	de in rekening te brengen kosten voor de noodzakelijke verwijdering van brandkranen situatie-afhankelijk zullen zijn en daarom per verzoek
moeten worden vastgesteld, waarbij in beginsel
alle kosten inclusief desinvesteringskosten worden verrekend.

verzonden en zijn de volgende incassokosten per
vordering tot € 500,00 verschuldigd:
			 a.	in het geval van toezending dringend betalingsverzoek € 20,50.
			 b.in het geval van toezending laatste betalingsverzoek € 19,50.
			Voor de vorderingen boven € 500,00 zijn de

ARTIKEL 9

incassokosten afhankelijk van de omvang van

LEVERINGEN VIA BACK-UP VOORZIENINGEN

de vordering.
10.3	Voor het onderbreken en het weer herstellen van

9.1		Het bedrijf stelt vast of en zo ja onder welke voor-

de levering van drinkwater in verband met het niet

waarden een back-up voorziening op de hoofdlei-

nakomen van het gestelde in de Algemene Voor-

ding mogelijk is. De werkelijke kosten voor de tot-

waarden Drinkwater is een extra bedrag verschul-

standbrenging van de back-up voorziening zijn
voor rekening van de aanvrager of verbruiker.
9.2		Aansluitingen in verband met back-up voorzieningen zijn voorzien van een meetinrichting.
9.3		Voor back-up voorzieningen is een jaarlijks vastrechtbedrag verschuldigd en een vergoeding per

digd van € 147,00.
10.4	Bij onderbreking van de levering van drinkwater op
verzoek van de verbruiker, is deze bij het weer herstellen van de levering een bedrag verschuldigd
van € 147,00. Indien bij leegstand de eigenaar niet
bereid is in de rechten en verplichtingen van de
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verbruiker te treden, kan het bedrijf de levering

ARTIKEL 12

onderbreken. In het geval dat op verzoek van een

OVERIGE DIENSTEN

nieuwe eigenaar dan wel een nieuwe verbruiker de
levering moet worden hervat, is deze een bedrag

Op incidentele basis worden diensten en activiteiten door

van € 90,00 verschuldigd.

het bedrijf geleverd, zoals onder meer maar niet uitslui-

10.5	Voor het toezenden van een papieren nota wordt

tend, het uitvoeren van waterkwaliteitsmonsters, plaat-

€ 1,50 *) aan kosten in rekening gebracht. Voor

sen van standpijpen, wegnemen of afkoppelen van meet-

het toezenden van een digitale nota worden geen

inrichting en dergelijke. Het bedrijf is bevoegd tarieven

kosten in rekening gebracht.

voor dergelijke diensten en activiteiten op basis van rede-

10.6	Voor het toezenden van een papieren nota naar

lijkheid en billijkheid zelfstandig te bepalen.

aanleiding van een betalingsregeling wordt
€ 1,50 *) aan kosten in rekening gebracht. Voor het

ARTIKEL 13

toezenden van een digitale nota naar aanleiding

ALGEMEEN

van een betalingsregeling worden geen kosten in
rekening gebracht.
10.7		Voor het toezenden van een kopie factuur wordt

13.1		Drinkwater, dat door openstaande of defecte kranen of door lekken uit de drinkwaterinstallatie is

€ 4,72 *) (€ 5,00; inclusief 6% BTW) administratie-

gevloeid, wordt de verbruiker in rekening gebracht

kosten in rekening gebracht.

op basis van de prijs volgens de aangegane overeenkomst, tenzij het bedrijf anders beslist.

ARTIKEL 11
BOETES

13.2	Voor levering van drinkwater voor een niet in de
artikelen 5 tot en met 8 genoemd doel, wordt het
tarief door het bedrijf vastgesteld.

11.1		In afwijking van artikel 20, lid 1, van de Algemene

13.3	Het bedrijf is bevoegd om in geval van wijzigingen

Voorwaarden Drinkwater van het bedrijf geldt voor

in deze Tarievenregeling ten aanzien van individuele

alle aansluitingen groter dan 2 m³ per uur dat voor

verbruikers een door het bedrijf te bepalen over-

alle overtredingen, ongeacht de aard en de oor-

gangsregeling te treffen voor een door het bedrijf

zaak van een overtreding en onverminderd het

te bepalen termijn.

recht van het bedrijf op nakoming en/of schadevergoeding en/of zijn bevoegdheid om de levering
te onderbreken, een boete wordt opgelegd, welke
afhankelijk is van de omvang (inwendige diameter

13.4	Deze Tarievenregeling treedt in werking op
1 januari 2018. Met ingang van die datum vervallen
de tot dan geldende regelingen.
13.5	Heffingen van een gemeente op ondergrondse

in mm) van de aansluiting. Het boetebedrag be-

bedrijfsmiddelen van het bedrijf worden als

draagt € 20,10 per mm.

toeslag in rekening gebracht bij de verbruiker met
een aansluiting in die gemeente. De hoogte van de
toeslag per jaar wordt berekend door het totale
bedrag van de heffing in enig jaar te delen door het
aantal aansluitingen in de betreffende gemeente
per 1 januari, verhoogd met een opslag voor
administratiekosten.
13.6	Voor zover van toepassing en indien niet anders vermeld zijn alle bedragen in deze Tarievenregeling exclusief omzetbelasting en belasting op leidingwater
(BOL), doch inclusief provinciale grondwaterheffing.
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N.V. WATERBEDRIJF GRONINGEN
POSTBUS 24
9700 AA GRONINGEN
TEL: 050-368 86 88
WWW.WATERBEDRIJFGRONINGEN.NL
De genoemde tarieven 2018 zijn op 23 november 2017 door de
algemene vergadering goedgekeurd.
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