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Tarieven voor zakelijke klanten

PWN heeft voor bedrijven en instellingen een tarief dat gebaseerd is op het waterverbruik (m³ per jaar) en een 
vastrechttarief dat afhankelijk is van de aansluitcapaciteit (m³ per uur).

Tarieven waterlevering voor zakelijke klanten (excl. 6% btw)

Tarieven aansluitcapaciteit 2018

Capaciteit van de 
aansluiting in m3 per uur

Tarief in ¤ voor 2017 Tarief in ¤ voor 2018

1,5 58,80

3 241,00 220,07 

5 437,00 449,92 

6 836,00 580,76 

7 1.242,00 1.180,15 

8 1.645,00 1.422,74 

9 2.005,00 1.677,80 

10 2.335,00 1.944,46 

11 2.848,00 2.222,03 

12 3.796,00 3.585,53 

13 4.896,00 4.010,70 

14 6.131,00 4.449,17 

15 7.301,00 4.900,36 

16 > 15 = 512,00 per m³ 5.363,76 

17 5.838,88 

18 6.325,32 

20 7.330,66 

21 7.848,89 

23 8.914,98 

24 9.462,31 

25 10.018,84 

26 10.501,65 

27 10.988,18 

28 11.478,34 

29 11.972,01 

30 12.469,09 

33 13.979,96 

35 15.002,75 

36 15.518,59 

37 16.037,31 

40 17.610,08 
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Dit tarief is exclusief de belasting op leidingwater (BOL) die de overheid vaststelt. PWN incasseert deze belasting 
op de drinkwaterfactuur en hevelt het ontvangen bedrag direct door naar de belastingdienst.

Tarieven aansluitcapaciteit 2018

Capaciteit van de 
aansluiting in m3 per uur

Tarief in ¤ voor 2017 Tarief in ¤ voor 2018

45 20.283,57 

50 23.017,25 

55 25.806,23 

56 26.370,29 

60 28.646,45 

62 29.796,10 

65 31.534,46 

77 38.643,66 

80 40.457,34 

82 41.674,07 

90 46.599,40 

106 56.709,57 

130 72.447,16 

134 75.130,30 

140 79.185,01 

164 95.741,88 
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Tarieven waterverbruik (excl. 6% btw)  

Deze tarieven gelden bij een capaciteit van minimaal 5 m³ per uur.

Tarieven voor aansluitingen (excl. 6% btw)

Dit tarief is exclusief de belasting op leidingwater (BOL) die de overheid vaststelt.

Waterverbruik m³ 2017 2017 2018

0 - 5.000 m³ ¤ 1,17 ¤ 1,24

5.001 - 25.000 m³ ¤ 1,13 ¤ 1,17

> 25.000 m³ ¤ 1,03 ¤ 1,10

Aansluiting 2017 2018

Aansluitleiding tot 40 meter, aansluiting 1,2 m³/h of 3 m³/h ¤ 852,00 ¤ 866,00

Aansluitleiding tot 40 meter, aansluiting 5 m³/h t/m 12 m³/h ¤ 1.730,00 ¤ 1.757,00

Aansluiting groter dan 12 m³/h Op basis van 
offerte

Op basis van 
offerte

Bouwaansluiting met bijzondere omstandigheden Op basis van 
offerte

Op basis van 
offerte

Bijzondere voorzieningen voor dijk- of waterkruisingen of 
bodemverontreiniging

Op basis van 
offerte

Op basis van 
offerte

Meteropstelling in installatie ¤ 105,00 ¤ 107,00

Aansluiting op vorkstuk ¤ 105,00 ¤ 107,00

Bouwaansluiting 1,2 m³/h of 3 m³/h incl. def aansluiting ¤ 1.076,00 ¤ 1.093,00

Bouwaansluiting inclusief wegname Op basis van 
offerte

Op basis van 
offerte

Meerlengte leidingwerk >40 m Op basis van 
offerte

Op basis van 
offerte

Slootkruising, lengte tot 5 m Op basis van 
offerte

Op basis van 
offerte

Slootkruising, meerlengte >5 m Op basis van 
offerte

Op basis van 
offerte
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Tarieven voor tijdelijk water (excl. 6% BTW)

Levering 2017 2018

Waterlevering, tijdelijk water per m³ ¤ 1,17 ¤ 1,24

Waterwagen 1 m³, per dag, plaatsen/ophalen ¤ 175,00 ¤ 178,00

Waterwagen 3 m³, per dag, plaatsen/ophalen   ¤ 447,00 ¤ 454,00

Waterwagen 10 m³, per dag, plaatsen/ophalen ¤ 584,00 ¤ 594,00

Standpijp met een capaciteit van 12 m³ per uur, plaatsen/
weghalen

¤ 234,00 ¤ 238,00

Standpijp met een capaciteit van 12 m³ per uur, per extra dag 
(excl. water)

¤ 23,00 ¤ 23,00

2017 2018

Standpijp met een capaciteit van 30 m³ per uur plaatsen/
weghalen

¤ 268,00 ¤ 272,00

Standpijp met een capaciteit van 30 m³ per uur, per extra dag 
(excl. water)

¤ 56,00 ¤ 57,00

Standpijp met een capaciteit van 50 m³ per uur, plaatsen/
weghalen

¤ 300,00 ¤ 305,00

Standpijp met een capaciteit van 50 m³ per uur, per extra dag 
(excl. water)

¤ 90,00     ¤ 91,00

Onderstaande standpijpen zijn alleen te huren na goedkeuring van PWN
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Tarieven brandkranen

Tarieven volumestroommeting

Tarieven met betrekking tot de watermeter

Brandkranen 2017 2018

Plaatsen brandkraan nieuwe situatie ¤ 637,00 ¤ 647,00

Aanbrengen zegel op brandkraan ¤ 74,00 ¤ 76,00

Capaciteit brandblusvoorziening (per m3 per uur) ¤ 21,67 ¤ 22,02

Serviceabonnement brandkraan overheid ¤ 26,81 ¤ 27,24

Beëindigen serviceabonnement brandkraan overheid ¤ 560,00 ¤ 569,00

Plaatsen brandkraan bestaande situatie ¤ 1.417,00 1.439,00

Aanvullende kosten plaatsen brandkraan bestaande situatie ¤ 495,00 ¤ 503,00

Volumestroommeting 2017 2018

Volumestroommeting t/m Qn40 ¤ 675,00 ¤ 686,00

Volumestroommeting > Qn40 ¤ 983,00 ¤ 998,00

2017 2018

Herstellen verzegeling ¤ 74,00 ¤ 76,00

Onderzoek watermeter t/m Qn3,5 ¤ 216,00 ¤ 219,00

Onderzoek watermeter > Qn3,5 ¤ 338,00 ¤ 344,00

Meteropname ¤ 92,00 ¤ 93,00

Verwisselen schademeter t/m Qn 3,5 ¤ 149,00 ¤ 152,00
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Openbaar watertappunt

Wat is Belasting op Leidingwater?

Op grond van haar wettelijke verplichting heft PWN belasting op leidingwater (BOL). BOL is een bestaande 
heffing van de rijksoverheid die wordt geheven op grond van de Wet Belasting op Milieugrondslag.  
De Belastingdienst legt deze belasting op; PWN, leverancier van het leidingwater in Noord-Holland, int deze.  
De hoogte van de belasting is afhankelijk van het aantal kubieke meters leidingwater dat verbruikt wordt.  
PWN heeft geen invloed op de hoogte van het tarief, dit wordt door de overheid bepaald.

Tarief belasting op leidingwater (BOL)
•  Het tarief voor 2017 is € 0,336 per m³. Dit wordt per 12 maanden doorberekend over een verbruik van  

max. 300 m³ per WOZ-object.
•  Het tarief voor 2018 is nog onbekend. Dit wordt per 12 maanden doorberekend over een verbruik van  

max 300 m³ per WOZ-object.

Voorwaarden
De tariefbepalingen zijn in de algemene voorwaarden en aansluitvoorwaarden beschreven.

Overige tarieven

2017 2018

Onderhoud en plaatsing 
watertappunt:  

¤ 1.390,00 (per jaar bij een 
overeenkomst van 10 jaar)

¤ 1.413,00 (per jaar bij een 
overeenkomst van 10 jaar)

2017 2018

Pulsgever (t.b.v. gebouwbeheersysteem) ¤ 36,00 per jaar  
(excl. 6% BTW)

¤ 37,00 per jaar  
(excl. 6% BTW)

Incasso aan de deur exclusief afsluiten ¤ 100,00 ¤ 100,00


