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OVERZICHT TARIEVEN AANVULLENDE DIENSTEN 
DRINKWATERACTIVITEITEN 
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1. Wat zijn aanvullende diensten 

 

Aanvullende diensten zijn specifieke diensten gebonden aan drinkwateractiviteiten waarvoor 
waterbedrijven kosten doorrekenen aan de abonnee via gereguleerde tarieven. Enkele 
voorbeelden zijn een aansluitingstarief voor drinkwater, een tarief voor het verplaatsen van een 
watermeter en een tarief voor een aangetekende ingebrekestelling. In het Algemeen 
Waterverkoopreglement staat vast voor welke diensten en onder welke voorwaarden aanvullend 
op de integrale waterfactuur kosten kunnen doorgerekend worden.   

 

2. Tarieven 2023 
 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle gereguleerde tarieven voor aanvullende diensten bij 

drinkwateractiviteiten 2023 (voor Aquaduin gaat het momenteel om maximumtarieven, bij alle andere 

waterbedrijven gaat het om toegepaste tarieven).  

https://www.vmm.be/wetgeving/algemeen-waterverkoopreglement
https://www.vmm.be/wetgeving/algemeen-waterverkoopreglement
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AGSO Knokke-Heist
Aqua-duin* MAX 

TARIEVEN
De Watergroep Farys Pidpa Water-link

Opname van de watermeterstand 

via  een plaatsbezoek
0,00 0,00 86,36 0,00 0 0

De controle van de kwal i tei t van 

het geleverde water bestemd voor 

mensel i jke consumptie

65,00 121,75 279,06 289,16 0 0

De controle van de druk op 

s traatniveau van het geleverde 

water bestemd voor mensel i jke 

consumptie

0,00 0,00 89,84 721,80 0 326,53

De bi js tand bi j de ui tvoering van 

capaci tei tsberekening die door 

een derde wordt ui tgevoerd

0,00 0,00 270,50 101,10 176,98 0

De plaats ing van een 

s tandaardaftakking en de 

aans lui ting op het openbaar 

waterdis tributienetwerk

1230,00 1115,31 1490,73 1178,36 1287,9 1287,9

Het geheel  of gedeeltel i jk 

verwi jderen van een aftakking
480,00 747,89 680,62

394,60 (DN30) 

797,89 (DN50 of groter)

449,62 (klein) 

963,47 (groot)

310,20 (DN32) 

816,33 (DN65 of 

groter)

De s tandaard keuring Klasse A 140,00 234,80 286,69 200,02 145,12 169,79

De s tandpi jp voor ti jdel i jke 

waterlevering
30 (+5€/dag)

134,79 (+2,22€/dag voor 

kleine; 3,51 €/dag voor 

grote)

181,15 (+1,56€/dag voor 

kleine; 6,25 €/dag voor 

grote)

65,22

122,03 (diam. 20)

244,07(diam +30) 

+ 20,33 €/dag 

5,44 €/dag

Het maken van een nutteloze 

verplaats ing ten gevolge van 

nalatigheid vanwege de klant of 

ti tularis  of een laatti jdige 

planningswi jziging

65,00 151,10 90,58 105,44 44,16 54,42

De begrenzing van de 

waterleveringen de wegneming 

ervan

130,00 0,00 631,83 653,32 0 0

De verlengde doss ieropvolging in 

het kader van de keuring 

drinkwatervoorziening

140,00 141,32 130 130 141,49 141,49

Het opvolgen van een onvol ledige 

tegensprekel i jke overname
20,00 0,00 31,14 0,00 37,64 27,21

Het rechtzetten van de facturatie 

na  een foutieve of geraamde 

meterstand

20,00 16,31 15,56 0,00 0 27,21

Tweede schri ftel i jke herinnering 0,00 16,31 0 10,87 7,5 7,5

Aangetekende ingebrekestel l ing 20,00 16,31 20 10% 15 15

Vergoeding incasso 0,00 108,70 10% (+wet. interest) 10% 30 10%

Technische controle van de 

watermeter
220 (DN15/20)

550,05 (DN15/20)

827,24 (DN 40)

1066, 40 (DN 50)

1218,58 (DN 65;DN 80)

326,02 (DN20)

438,86 (DN 40)

703,04 (DN 50)

821,47 (DN 80)

862,26 (DN 100)

1123,72 (DN 150)

250,02 202,24

368,98 (DN 20/30)

379,86 (DN 50)

412,52 (DN 80; DN 100)

 771,71 (20/30 in 

aanwezigheid klant)

Het wegnemen van een 

watermeter
65,00 76,09

101,18 (DN 20 en DN40) 

172,73 (DN 50)

244,28 (DN 80; DN 100) 

387,38 (DN 150)

200,02 78,21 272,11

Het terugplaatsen van een 

watermeter
65,00 76,09

120,27 (DN 20)

233,10 (DN40) 

420,22 (DN 50)

461,57 (DN 80)

502,36 (DN 100) 

609,66 (DN 150)

0,00 62,27 272,11

Begrenzen van het debiet of 

afs lui ten waterlevering en 

verwi jdering van de 

debietbegrenzing of heraans lui ten 

waterlevering op vraag

65,00 0,00

467,96 (debietmeter) 

17,25 (via  digi ta le 

meter)

653,32 0 0

De afs lui ting van de waterlevering 

en de heraans lui ting
130,00 159,80

542,52 binnen 

92,83 digi taa l
653,32

138,37 

(huisaans lui ting) 

484,31 (op s traat)

35,91
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