Aanvraagformulier tijdelijk water (2018)

PWN
Postbus 2113, 1990 AC Velserbroek
Afdeling Zakelijk / Klant & Markt
Telefoon 0900 406 07 00 (geen extra kosten)
zakelijk@pwn.nl

Aanvrager
Relatienummer
Naam
Adres
Postcode / plaats
Contactpersoon
Telefoonnummer

Mobiel nummer

Facturatie
Naam
Adres
Postcode / Plaats

Levering
Waterwagen

3

Standpijp

1m3

Prijs €178,00 1

10m3

Prijs €594,00 1*

12m³/uur

Prijs €238,00 2

2Per

extra dag €23,00 (maximaal 5 werkdagen)

Onderstaande standpijpen zijn alleen te huren na goedkeuring PWN.
3

Standpijp

30m³/uur

Prijs €272,00 2

2Per

extra dag €57,00 (maximaal 5 werkdagen)

3

Standpijp

50m³/uur

Prijs €305,00 2

2Per

extra dag €91,00 (maximaal 5 werkdagen)

*vink uw keuze aan

Standpijpkast

prijs per geleverde m3 is €1,24

12m³/uur

Prijs €46,00

3Prijs

eenmalig voor de hele periode

Adres
Postcode / Plaats
Brandkraannummer*

*wordt ingevuld door PWN

Begindatum*

Gewenste tijd

Einddatum*

Gewenste tijd

*vanaf 08:00
*tot 16.30

uur
uur

1
Als u een waterwagen heeft afgenomen omdat u tijdens geplande werkzaamheden niet zonder water kunt, dient u er rekening mee te
houden dat de werkzaamheden plaatsvinden in een vast gesteld tijdskader. Het kan voorkomen dat u binnen het gestelde tijdskader sneller
dan verwacht over water kunt beschikken. U kunt in dit geval geen aanspraak maken op teruggave.
1*
U kunt de waterwagen tot 24 uur voor levering kosteloos annuleren. Voor annuleringen binnen 24 uur voor levering brengen wij € 75,00
euro administratiekosten in rekening.
2

Dit tarief geldt per extra dag gebruik (maximaal 5 werkdagen) en is exclusief geleverde m3 drinkwater.

3 De

standpijp kunnen wij plaatsen op voorwaarde dat u de veiligheid ervan kan garanderen. Dit betekent dat u verantwoordelijk bent voor
een veilige opstelling van de installatie. De standpijp dient bewaakt te worden of veilig omhekt (ontoegankelijk voor derden). Tijdens de huur
bent u zelf aansprakelijk voor schade of diefstal. U kunt, als deze beschikbaar is, ook naar een standpijpkast vragen. De kosten voor een
standpijpkast zijn € 45,00 voor de gehele periode dat de standpijp is gehuurd.

Alle prijzen zijn excl. 6% BTW (tarief 2018)

Handtekening
tekenbevoegde

Datum

