
1 WATER excl incl

1.01 Huishoudelijk verbruik

1.01.1 Basistarief 30 m³ + 30 m³ per gedomicilieerde persoon (= basisverbruik) 4,1334 euro/m³ 4,38

1.01.2 Comforttarief > basisverbruik 8,2668 euro/m³ 8,76

1.02 Niet-huishoudelijk verbruik

1.02.01 Eerste schijf 0 - 500 m³ (per abonnee) 4,6309 euro/m³ 4,91

1.02.02 Tweede schijf 501 - 60.000 m³ (per abonnee) 4,4836 euro/m³ 4,75

1.02.03 Derde schijf vanaf 60.001 m³ (per abonnee) 3,8799 euro/m³ 4,11

2 VAST RECHT excl incl

2.01 Vast recht water (per jaar en per abonnee) 50,00 euro/jaar 53,00

2.02 Vast recht afvoer afvalwater (per jaar en per abonnee) 30,00 euro/jaar 31,80

2.03 Vast recht zuivering afvalwater (per jaar en per abonnee) 20,00 euro/jaar 21,20

2.04 Korting op vast recht (per jaar en per persoon, max 5) 20,00%

2.05 Capaciteitsvergoeding watermeters 40 mm 51,60 euro/jaar 54,69

40 mm (digitale meter) 206,60 euro/jaar 218,99

50 mm 150,48 euro/jaar 159,51

50 mm (digitale meter) 309,90 euro/jaar 328,49

65 mm 162,57 euro/jaar 172,32

65 mm (digitale meter) 464,84 euro/jaar 492,73

80 mm 290,21 euro/jaar 307,62

80 mm (digitale meter) 671,44 euro/jaar 711,72

150 mm (elektromagnetische teller) 1.259,94 euro/jaar 1.335,54

150 mm (digitale meter) 2.065,97 euro/jaar 2.189,93

3 VERGOEDINGEN excl incl

3.01 Controle hydrofoor 56,85 euro 60,26

Controle brandmonden per stuk 41,69 euro 44,19

3.02 Plaatsen nieuwe watermeter / afname watermeter 68,22 euro 72,31

Plaatsen watermeter in offerte appartementsgebouw per watermeter 45,48 euro 48,21

3.03 Afname & terugplaatsen watermeter gewone watermeter (15 & 20 mm) 121,28 euro 128,55

grote watermeter (vanaf 40 mm) 151,60 euro 160,69

3.04 Sluiten & heropenen afsluiter tijdens de werkuren 121,28 euro 128,55

buiten de werkuren & op zaterdag 189,50 euro 200,87

op zon- en feestdagen 234,97 euro 249,07

3.05 Nazicht watermeter

3.05.01 Nazicht watermeters (DN15/20) 67,00 uurtarief indien de klant/raadsman aanwezig 
wil zijn

503,86 euro 534,09

3.05.02 Nazicht watermeters (DN40) 704,58 euro 746,85

3.05.03 Nazicht watermeters (DN50) 908,38 euro 962,88

3.05.04 Nazicht watermeters (DN65) 1.031,81 euro 1.093,71

3.05.05 Nazicht watermeters (DN80) 1.143,41 euro 1.212,01

3.06.1 Kosten verplaatsing 45,48 euro 48,21

3.06.2 Kosten nutteloze verplaatsing 136,44 euro 144,62

3.06.3 Illegale waterafname (o.a. verbreken zegel) 606,38 euro 642,76

3.07 Administratieve kosten aangetekende zending (vrijgesteld van BTW igv 
wanbetaling)

15,00 euro 15,00

terugkerende factuur 15,00 euro 15,90

verhuis - kost laattijdige melding oude betaler 15,00 euro 15,90

verhuis - kost nieuwe betaler 0,00 euro 0,00

verhuis - kost oude betaler 0,00 euro 0,00

kost leegpompen watermeterput i.f.v. opname stand 
watermeter

46,49 euro 49,28

3.08 Wanbetalingen afname & terugplaatsen watermeter (vrijgesteld van 
btw)

144,02 euro 144,02

sluiten & openen afsluiter (vrijgesteld van btw) 144,02 euro 144,02

Geen index sluiten & openen afsluiter 144,02 euro 152,66

Overzicht tarieven per 1 januari 2021

Contactgegevens:  info@aquaduin.be - www.aquaduin.be - 058 533 833

Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht ov 
Maatschappelijke zetel: Doornpannestraat 1 - 8670 Koksijde 
RPR Gent afdeling Veurne - BTW BE 0205.264.668 - IBAN BE86 0910 0065 2050 - BIC GKCCBEBB

Voorwaarden en tarieven geldig vanaf 1 januari 2021



3.09 Bevroren watermeters & kranen

3.09.1 Gewone watermers (15 & 20 mm)

3.09.1.1 Onmiddellijk te vervangen tijdens de werkuren 198,38 euro 210,28

buiten de werkuren & op zaterdag 236,28 euro 250,45

op zon- en feestdagen 281,76 euro 298,66

3.09.1.2 Vervangen op een later tijdstip tijdens de werkuren 266,60 euro 282,59

buiten de werkuren & op zaterdag 304,50 euro 322,77

op zon- en feestdagen 349,97 euro 370,97

3.090.2 Grote watermeter (vanaf 40 mm) Supplement bij tarieven onder 3.9.1

diameter 40 mm dagprijs

diameter 50 mm dagprijs

3.09.3 Bevroren kranen tijdens de werkuren 92,94 euro 98,52

samen met bevroren watermeter (prijs watermeter 
inclusief)

269,47 euro 285,64

3.10 Ontledingen C1 controle (op dinsdag) 53,06 euro 56,24

3.11 Keuring binneninstallatie

1 tappunt - voorschot, recupereerbaar bij uitvoering 
basiskeuring

28,15 euro 29,26

Aanrekening bij een afzonderlijk bezoek

Geen aanrekening indien gecombineerd met de plaatsing van 
een aansluiting

Basiskeuring (drinkwater of afvalwater) met 
nakeuring

123,88 euro 128,74

Maximum 1u prestatie ter plaatse

Extra tijd aan tarief van herkeuring

Herkeuring, specifieke en bijkomende keuring 
(drinkwater of afvalwater)

84,46 euro/uur 88,77

Synergie keuring (drinkwater en afvalwater) 213,97 euro 222,36

Synergie herkeuring, specifieke en bijkomende 
keuring (drinkwater en afvalwater)

146,40 euro 152,14

Gelijktijdige keuring meerdere woon- of 
bedrijfseenheden in een appartementsgebouw of 
sociale woningbouw

39,42 euro per 
wooneenheid 40,96

Gelijktijdige synergie keuring (drinkwater en 
afvalwater) meerdere woon- of bedrijfseenheden in 
een appartementsgebouw of sociale woningbouw

67,57 euro per 
wooneenheid 70,22

Zegelverbreking/’tamper’-of sabotagealarm van 
meter/kraan

108,24 euro

Verlengde doss.opvolg. nt-conforme keuring en niet-
gekeurde ingebruikname.

minibi 130,00 euro

Verlengde doss.opvolg. nt-conforme keuring en niet-
gekeurde ingebruikname.

riolering 130,00 euro

3.12 IBA

3.12.01 Collectief beheer klanten n-HH verbruik : jaarlijkse 
vergoeding

318,36 euro 6% of 21%

3.12.02 Controle IBA: indien 2e controle negatief is 156,63 euro 6% of 21%

3.12.03 Controle IBA: indien bij 2e controle staalname voor 
labo nodig is

45,45 euro 6% of 21%

3.13 Waterscan

3.13.01 Waterscan niet-beschermde klant (21% vanaf 
1/01/2020)

151,06 euro 182,78

3.13.02 Waterscan beschermde klant gratis

4 AANSLUITINGEN excl incl

4.01 Huisaansluiting 25 & 50 mm.

4.01.1 Vaste tussenkomst (tot rooilijn) 884,41 euro 937,48

(tot rooilijn) met "slimme meter" 988,45 euro 1.047,76

4.01.2 Leveren & plaatsen buizen 25 mm - zonder delfwerk 8,12 euro/m 8,61

             met delfwerk 43,30 euro/m 45,90

50 mm - zonder delfwerk 9,74 euro/m 10,33

50 mm - zonder delfwerk 6,52 euro/m 6,91

             met delfwerk 45,46 euro/m 48,19

4.01.3 Leveren & plaatsen kokers 43,30 euro/m 45,90

4.01.4 Afname watermeter en opzeg waterlevering ééngezinswoning of 1 appartement 242,55 euro 257,10

bijkomende watermeter appartementen 68,22 euro 72,31

4.01.5 Afname watermeter en uitbreken aftakking dezelfde dag 682,95 euro 723,93

Afname watermeter en uitbreken aftakking later tijdstip 925,50 euro 981,03

4.01.6 Formaliteiten aanvraagformulier



4.02 Speciale aansluitingen

Er wordt een prijsofferte gemaakt voor aansluitingen :

- met grotere diameter dan 50 mm

- met teller > 15 mm of met meerdere tellers

- speciale uitvoeringen met brandinstallaties, hydrofoorgroepen,…

- van meer dan 100 m vanaf de rooilijn

Volledig bedrag van de offerte op voorhand betalen.

4.03 Tijdelijke aansluiting voor aannemers

4.03.1 Werfaansluitingen

Tarieven zoals onder nr 4.1: Worden gefactureerd aan de eigenaar indien de installaties voor de definitieve aansluiting kunnen benut worden.

Supplement voor tijdelijke aansluiting : 121,28 euro 128,56

Vergoeding voor gebruik van toestel & teller : 0,32 euro/dag 0,33

Waarborgsom :  300,00 euro

4.03.2 Standpijpen

Vast recht 121,28 euro 128,56

Standaard standpijp gewone meter Huurprijs 0,63 euro/dag 0,67

Standaard standpijp digitale meter Huurprijs 1,33 euro/dag 1,41

Grote standpijp digitale meter Huurprijs 2,65 euro/dag 2,81

Nazicht en controle : vergoeding bij niet-(tijdig)-binnenbrengen : 530,60 euro

4.03.3 Formaliteiten aanvraagformulier

waarborgsom 600,00 euro

5 UURLOON WERKLIEDEN & WERFMATERIEEL excl incl

5.01 Gewone uren 60,64 euro/uur 64,28

5.02 Buiten normale uren + Zaterdag (125%) 75,80 euro/uur 80,35

5.03 Nachturen (150 %) 90,96 euro/uur 96,41

5.04 Zon- & feestdagen (200 %) 121,28 euro/uur 128,55


