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1. Algemeen 
1.1 Inleiding 
Voordat uw water uit de kraan stroomt, gaat er een ingewikkeld zuiveringsproces en een 

omvangrijk leidingtransport aan vooraf. Dat is iets om trots op te zijn, maar maakt van kraanwater 

ook iets om heel bewust mee om te gaan. Het verbruik dat uw watermeter registreert, bepaalt de 

prijs die u voor uw water betaalt. Daarnaast betaalt u vastrecht voor uw aansluiting. Naast 

drinkwater kunt u ook natuurproducten bij ons afnemen, zoals een duinkaart of een parkeerkaart. 

In deze tarievenregeling vindt u een overzicht van onze tarieven.  

1.2 Voorwaarden 
De tarievenregeling maakt onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden van PWN. Daarnaast 

zijn op aansluitingen de Aansluitvoorwaarden van toepassing. U kunt deze voorwaarden vinden 

op: 

https://www.pwn.nl/algemenevoorwaarden 
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2 Tarieven voor drinkwaterlevering 
2.1 Kosten waterverbruik 
PWN levert drinkwater tegen de onderstaande tarieven. De tarieven zijn per afgenomen kubieke 

meter (m³) drinkwater. Een m³ is 1.000 liter. Hieronder staan de tarieven voor het jaar 2022 

vermeld, deze tarieven zijn exclusief Belasting op Leidingwater (zie paragraaf 2.2).  

Tarieven 2022 voor waterverbruik in m³ Excl. BTW Incl. 9% BTW 

0 - 5.000 m³ € 1,23  € 1,34  

5.001 - 25.000 m³ € 1,17  € 1,28  

> 25.000 m³ € 1,14  € 1,24  

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

watermeters met een leveringscapaciteit van minder dan 5 m³ per uur wordt het waterverbruik 

tegen het hoogste tarief berekend (€ 1,23 excl. BTW). 

Ter vergelijking staan hieronder de tarieven van voorgaand jaar: 

Tarieven 2021 voor waterverbruik in m³ Excl. BTW Incl. 9% BTW 

0 - 5.000 m³ € 1,22  € 1,33 

5.001 - 25.000 m³ € 1,16  € 1,26  

> 25.000 m³ € 1,11  € 1,21  

2.2 Belasting op Leidingwater (BoL) 
In de Wet belastingen op milieugrondslag wordt in artikel 13 aangegeven dat er Belasting op 

Leidingwater (BoL) wordt geheven op leidingwater. Er is Belasting op Leidingwater verschuldigd 

voor de eerste 300 m3 waterverbruik. De belasting wordt in rekening gebracht per WOZ-object 

dat is aangesloten op het leidingnet van het drinkwaterbedrijf. 

De tarieven voor BoL worden door de overheid vastgesteld en naar verwachting in december 

2021 bekend gemaakt. PWN incasseert deze belasting op de drinkwaterfactuur en hevelt het 

ontvangen bedrag direct door naar de belastingdienst. 

Belasting op Leidingswater (BoL) Excl. BTW Incl. 9% BTW 

Tarief BoL per m³ voor 2022 € 0,359  € 0,391 

Tarief BoL per m³ voor 2021 € 0,354 € 0,386 
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2.3 Precario gemeente Beverwijk 
De gemeente Beverwijk heft precariobelasting. Precario is de belasting die een gemeente mag 

heffen voor het gebruik van gemeentegrond. Dat geldt bijvoorbeeld voor het terras van een café, 

maar ook voor drinkwaterleidingen die in gemeentegrond liggen. Gemeenten mochten nog tot 1 

januari 2022 precario heffen op waterleidingen, gasleidingen en elektriciteitsnetten. 

Niet alle gemeenten heffen precariobelasting. Daarom worden deze kosten alleen doorberekend 

aan de inwoners van de gemeente die de belasting oplegt, in dit geval de gemeente Beverwijk. 

Tot en met 2022 kunnen de inwoners van Beverwijk naast hun jaarlijkse drinkwaterfactuur een 

extra factuur van PWN ontvangen voor € 31,85 inclusief BTW (€2,63) met betrekking tot de 

precariobelasting. Deze precario heeft betrekking op voorgaande jaren.  
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3 Vastrecht 
Het vastrecht is een vast bedrag per jaar ten behoeve van de infrastructuur om het water te  

kunnen leveren. Het tarief is afhankelijk van de leveringscapaciteit i.e. doorlaatwaarde  

(de maximaal beschikbare m³ per uur) van de watermeter. 

Leveringscapaciteit van de watermeter 
in m³ per uur 

Vastrecht per jaar 
excl. 9% btw 

Vastrecht per jaar  
incl. 9% btw 

1,2 (centrale meter) €                     51,10  €             55,70 

1,2 (eigen meter) € 56,78 € 61,89  

3,0  €  256,20  € 279,26  

5,0  € 523,81  € 570,95  

6,0  € 676,12  € 736,97  

7,0  € 1.373,94  € 1.497,59  

8,0  € 1.656,37  € 1.805,44  

9,0  € 1.953,31  € 2.129,11  

10,0  € 2.263,77  € 2.467,51  

11,0  € 2.586,91  € 2.819,73  

12,0  € 4.174,32  € 4.550,01  

13,0  € 4.669,31  € 5.089,55  

14,0  € 5.179,78  € 5.645,96  

15,0  € 5.705,05  € 6.218,50  

16,0  € 6.244,55  € 6.806,56  

17,0  € 6.797,70  € 7.409,49  

18,0  € 7.364,02  € 8.026,78  

20,0  € 8.534,45  € 9.302,55  

21,0  € 9.137,77  € 9.960,17  

23,0  € 10.378,93  € 11.313,03  

24,0  € 11.016,13  € 12.007,58  

25,0  € 11.664,05  € 12.713,81  

26,0  € 12.226,14  € 13.326,49  

27,0  € 12.792,57  € 13.943,90  

28,0  € 13.363,22  € 14.565,91  

29,0  € 13.937,95  € 15.192,37  

30,0  € 14.516,67  € 15.823,17  

33,0  € 16.275,64  € 17.740,45  

35,0  € 17.466,39  € 19.038,37  

36,0  € 18.066,93  € 19.692,95  

37,0  € 18.670,82  € 20.351,19  

40,0  € 20.501,87  € 22.347,04  

45,0  € 23.614,37  € 25.739,66  

50,0  € 26.796,95  € 29.208,68  

55,0  € 30.043,92  € 32.747,87  

56,0  € 30.700,61  € 33.463,66  

60,0  € 33.350,54  € 36.352,09  

62,0  € 34.688,97  € 37.810,98  

65,0  € 36.712,79  € 40.016,94  

77,0  € 44.989,41  € 49.038,46  

80,0  € 47.100,92  € 51.340,00  

82,0  € 48.517,46  € 52.884,03  

90,0  € 54.251,58  € 59.134,22  

97,0  € 59.353,66  € 64.695,49  

106,0  € 66.021,96  € 71.963,94  

130,0  € 84.343,85  € 91.934,80  

134,0  € 87.467,59  € 95.339,67  

140,0  € 92.188,14  € 100.485,07  

164,0  € 111.463,85  € 121.495,60  



 

7 
 

4 Vaste en tijdelijke aansluitingen 
Als drinkwaterbedrijf is PWN verantwoordelijk voor de kwaliteit van het 

water tot aan de watermeter. De watermeter en de leiding die zorgt 

voor de aansluiting op het waterleidingnet zijn eigendom van PWN.  

Aanpassingen aan uw watermeteropstelling mogen alleen uitgevoerd  

worden door PWN en niet door anderen, ook al zijn dat professionals. 

Voor het plaatsen van een nieuwe aansluiting betaalt u kosten die 

afhankelijk zijn van het type aansluiting. Daarnaast kunnen er extra 

kosten in rekening worden gebracht afhankelijk van de noodzaak van 

de situatie. 

4.1 Aansluitbijdragen 
Voor het plaatsen van een nieuwe aansluiting met een leidinglengte van maximaal 40 meter, 

gelden de volgende tarieven.  

Tarieven aansluitbijdragen Excl. BTW Incl. 9% BTW 

Aansluitleiding tot 40 meter, cap. van 1,2 m³/u of 3 m³/u (woning) €  982,00 € 1.070,38 

Aansluitleiding tot 40 meter, cap. van 1,2 m³/u of 3 m³/u (bedrijf) €   982,00 €   1.070,38 

Aansluitleiding tot 40 meter, cap. t/m 5 m³/u €   2.284,00 €   2.489,56 

Aansluitleiding tot 40 meter, cap. t/m 8 m³/u €   2.441,00 €   2.660,69 

Aansluitleiding tot 40 meter, cap. t/m 12 m³/u €   3.294,00 €   3.590,46 

Bouwaansluiting tijdelijk incl. wegname €   1.403,00 €   1.529,27 

Bouwaansluiting 1,2 m³/u of 3 m³/h incl. definitieve aansluiting €   1.748,00 €   1.905,32 

Meteropstelling in binnen installatie (kettingbeding) €   117,00 €   127,53 

Aansluiting stijgleiding of horizontaal rijgen €   982,00 €   1.070,38 

Aansluiting op vorkstuk €   117,00 €   127,53 

In de volgende gevallen worden de kosten op basis van een offerte in rekening gebracht: 

- een aansluitleiding met een capaciteit van meer dan 12 m³ per uur; 

- een bouwaansluiting met een capaciteit van meer dan 5 m³ per uur; 

- een bouwaansluiting met bijzondere omstandigheden; 

- een bijzondere aansluiting of een aansluiting met bijzondere voorzieningen. 
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4.2 Extra kosten voor plaatsen aansluitingen 
In het geval dat de volgende werkzaamheden nodig zijn bij het plaatsen, verplaatsen of wijzigen 

van een aansluiting worden deze in rekening gebracht.  

 

Tarieven extra kosten voor plaatsen aansluitingen Excl. BTW Incl. 9% BTW 

Tijdelijke verkeersmaatregelen - Laag tarief €    445,00 € 485,05 

Tijdelijke verkeersmaatregelen - Hoog tarief € 3.257,00 € 3.550,13 

Meerlengte leidingwerk >40 m, per meter € 28,00 € 30,52 

Slootkruising, lengte min. 5 m € 463,00 € 504,67 

Meerlengte bijzondere technieken, per meter € 90,00 € 98,10 

Depot akte individuele bemetering € 278,00 € 303,02 

Indien er gewerkt moet worden in een verontreinigde bodem zullen er extra kosten gemaakt 

moeten worden. Hierbij kan gedacht worden aan het opvragen van een rapportage 

bodemonderzoek, het nemen van grondmonsters en voorzorgsmaatregelen om te kunnen 

werken in verontreinigde bodem. De kosten voor het werken in verontreinigde bodem worden 

afzonderlijk op basis van offerte in rekening gebracht. 
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5 Verplaatsen, wijzigen of verwijderen van aanslui-
tingen 

De watermeter mag enkel door PWN worden verplaatst, gewijzigd of verwijderd. Indien wij 

constateren dat dit niet door PWN is verricht, dan zal dit hersteld dienen te worden, ook al is dit 

door de vorige bewoners gebeurd.  

5.1 Verplaatsen of wijzigen van aansluitingen 
Voor het verplaatsen van een aansluiting met een capaciteit t/m 3 m³ per uur binnen een 

pand/woning of van buiten naar binnen worden de volgende tarieven in rekening gebracht.  

Voor het verplaatsen van grotere aansluitingen of het wijzigen, waaronder omleggen, van 

aansluitingen worden de kosten op basis van offerte in rekening gebracht. Voor het verzwaren of 

verjongen van een meteropstelling worden ook de kosten op basis van offerte in rekening 

gebracht.  

5.2 Herstellen onrechtmatige aansluiting 
Wanneer onze servicemedewerker constateert dat uw watermeter niet meer op de bij ons 

bekende plek zit, of dat er niet op de juiste wijze of met de juiste materialen is gewerkt, ontvangt 

u van ons bericht hierover. Uw opstelling wijkt dan af van de bij ons geregistreerde situatie, 

waardoor wij de kwaliteit van het water in het leidingnet niet kunnen garanderen. Daarom moeten 

wij de aansluitleiding vernieuwen of herstellen. Hiervoor geldt het volgende tarief. 

Tarief herstellen onrechtmatige aansluiting Excl. BTW Incl. 9% BTW 

Herstellen onrechtmatige aansluiting € 737,00 € 803,33 

5.3 Verwijderen wateraansluiting 
PWN berekent geen extra kosten voor het verwijderen van uw wateraansluiting. Als u besluit uw 

wateraansluiting (watermeter) te laten verwijderen, verzoeken wij u contact op te nemen met ons 

via www.mijnaansluiting.nl. Alle watermeters binnen ons verzorgingsgebied zijn eigendom van 

PWN en kunnen alleen verwijderd worden door PWN. 

  

Tarief verplaatsen of wijzigen van aansluitingen Excl. BTW Incl. 9% BTW 

Verplaatsen meteropstelling (van buiten naar binnen) € 972,00 € 1.059,48 

Verplaatsen meteropstelling (binnen een woning/pand) € 691,00 € 753,19 

http://www.mijnaansluiting.nl/
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6 Watermeter 
6.1 Herstellen watermeter 
Is de watermeter beschadigd door schuld of nalatigheid van de verbruiker, bijvoorbeeld door 

bevriezing, dan brengt PWN de kosten voor vervanging in rekening bij de verbruiker. Deze kosten 

zijn afhankelijk van de capaciteit van de meter en de omvang van de schade. 

Tarieven herstellen watermeter Excl. BTW Incl. 9% BTW 

Herstellen watermeter < 3 m³ per uur  € 180,00   € 196,21  

Herstellen watermeter > 3 m³ per uur Offerteprijs  Offerteprijs 

6.2 IJken watermeter 
Als u twijfelt aan het functioneren van de watermeter kunt u deze laten ijken. PWN haalt de 

watermeter weg voor ijking en plaatst een nieuwe meter voor u. Wanneer blijkt dat de watermeter 

correct functioneert binnen de wettelijk gestelde toleranties, zijn de kosten van de ijking voor uw 

rekening.  

Tarieven ijken watermeter (inclusief plaatsen) Excl. BTW Incl. 9% BTW 

Watermeter t/m 5 m³ per uur (Q3-6,3)  € 239,00   € 260,51  

Watermeter > 5 m³ per uur (Q3-6,3)  € 374,00   € 407,66  
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7 Openbaar watertappunt 
Voor openbare ruimten  is een openbaar watertappunt verkrijgbaar. PWN rekent een jaarlijks all-

in tarief voor het watertappunt. 

 

Tarief openbaar watertappunt Excl. BTW Incl. 9% BTW 

Serviceabonnement openbaar watertappunt  €        1.531,00   €        1.668,79  

 

8 Watermeterput 
De volgende tarieven gelden voor het omhoog halen of leveren en plaatsen van een meterput. 

Tarieven meterput Excl. BTW Incl. 9% BTW 

Leveren en plaatsen watermeterput compleet € 1.008,00 € 1.098,72 

Omhoog halen meterput € 789,00 € 860,01 

Leveren/plaatsen meterputdeksel per deel € 125,00 € 136,25 

Leveren/plaatsen tussendeksel meterput € 119,00 € 129,71 

Ophalen meterputdeksel per deel € 60,00 € 65,40 

Ophalen tussendeksel meterput € 54,00 € 58,86 
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9 Brandkranen & brandblusvoorzieningen 
Voor openbare brandblussing worden brandkranen aangesloten op het waterleidingnet van PWN. 

Hiervoor brengen wij kosten in rekening. 

Diensten belast met 9% BTW: 

Tarieven brandkranen & brandblusvoorzieningen  Excl. BTW Incl. 9% BTW 

Capaciteit brandblusvoorziening (commercieel) per m³/u € 23,85  €             26,00 

Serviceabonnement per brandkraan (overheden) € 29,50  € 32,16 

Diensten belast met 21% BTW: 

 Tarieven brandkranen & brandblusvoorzieningen Excl. BTW Incl. 21% BTW 

Plaatsen brandkraan nieuw  
(tijdens het aanleggen van een nieuwe leiding) 

€ 701,00 €   848,21 

Plaatsen brandkraan bestaande situatie € 1.560,00 € 1.887,60 

Opstartkosten plaatsen brandkraan bestaande situatie € 545,00 € 659,45 

 

 

10 Overige diensten 
Op incidentele basis worden diensten en activiteiten door PWN geleverd zoals onder meer maar 

niet uitsluitend, het uitvoeren van waterkwaliteitsmonsters, het schouwen op locatie en dergelijke. 

Hiervoor worden kosten in rekening gebracht. 

Diensten belast met 9% BTW: 

Tarieven overige diensten 9% BTW Excl. BTW Incl. 9% BTW 

Vast bedrag vastrecht pulsgever  €            41,00   €            44,69  

Meteropname zakelijke klant  €          103,00   €          112,27  

Schouwen op locatie Offerteprijs Offerteprijs 

Diensten belast met 21% BTW: 

 Tarieven overige diensten 21% BTW Excl. BTW Incl. 21% BTW 

Monsteranalyse waterkwaliteit €         135,00 €          163,34 

Ondersteuning bij legionella problematiek bij watermeter Offerteprijs Offerteprijs 
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11 Levering tijdelijk water 
Tijdelijk water via een standpijp of waterwagen is bedoeld voor een korte periode (max 5 

werkdagen). Heeft u langer water nodig? Vraag dan een bouwaansluiting aan via 

www.mijnaansluiting.nl. 

11.1 Standpijpen 
Bij een tijdelijke behoefte aan water op een plek waar geen vaste wateraansluiting is, biedt PWN 

de mogelijkheid om een standpijp te huren. De huurvergoeding is afhankelijk van de capaciteit 

van de standpijp en van de huurperiode. De starttarieven zijn inclusief plaatsing en verwijdering 

van de standpijp door PWN. De huur van de standpijpen is exclusief waterverbruik. Dit wordt 

tegen het geldende watertarief in rekening gebracht. 

Tarieven standpijpen Excl. BTW Incl. 9% BTW 

Standpijp 12m³/uur €         258,00 €         281,22 

Standpijp 12m³/uur per extra dag €           25,00 €           27,25 

Standpijp 30m³/uur * €         295,00 €         321,55 

Standpijp 30m³/uur per extra dag * €           62,00 €           67,58 

Standpijp 50m³/uur * €         330,00 €         359,70 

Standpijp 50m³/uur per extra dag * €           99,00 €         107,91 

Standpijpkast huur €           51,00 €           55,59 

* De standpijpen met een capaciteit van 30 m³ of 50 m³ per uur zijn alleen te huren na 

goedkeuring van PWN 

11.2 Waterwagens 
Kunt u tijdens werkzaamheden niet zonder water? In de meeste gevallen kunnen wij u via een 
waterwagen voorzien van drinkwater. De tarieven voor waterwagens zijn inclusief het brengen en 
ophalen van de waterwagen door PWN. 

Tarieven waterwagens  Excl. BTW Incl. 9% BTW 

Waterwagen 1 m³ per dag €          193,00 €          210,37 

Waterwagen 3 m³ per dag €          485,00 €          528,65 

Waterwagen 10 m³ per dag €          645,00 €          703,05 

 

 

12 Volumestroommetingen 
Voor het bepalen van de benodigde capaciteit kan PWN een volume stroom meting doen. Hierbij 

meten we gedurende ± 10 dagen exact het verbruik over de watermeter op uw locatie. 

Tarieven volumestroommetingen Excl. BTW Incl. 9% BTW 

Volumestroommeting - tot 12 m³/u € 743,00 € 809,87 

Volumestroommeting - groter dan 12 m³/u € 1.117,00 € 1.217,53 

http://www.mijnaansluiting.nl/
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13 Hercontrole bestaande aansluiting aan de hand 
van wettelijke inspectietaak 

Op grond van artikel 24 van de Drinkwaterwet zijn wij verplicht om te 

controleren of aangesloten drinkwaterinstallaties volgens de 

voorschriften zijn aangelegd en op de juiste wijze worden beheerd. 

Vinden wij tijdens de controle gebreken? Dan rapporteren wij hierover 

schriftelijk. Ook geven wij een termijn aan voor verbeteringen. Hierna 

voeren wij een eerste hercontrole uit. Blijkt tijdens de eerste 

hercontrole dat de benodigde aanpassingen niet zijn uitgevoerd? Dan 

brengen wij voor deze controle kosten in rekening. Voor iedere 

volgende hercontrole brengen wij ook kosten in rekening. 

Tarief hercontrole Excl. BTW Incl. 9% BTW 

Hercontrole drinkwaterinstallatie € 197,00 € 214,73 

 

14 Onrechtmatige waterafname 
Illegale waterafname is bij wet verboden. Constateren wij dit? Dan doen wij hiervan altijd aangifte 

en sluiten wij de drinkwatervoorziening af. Wij brengen kosten in rekening voor de geschatte 

waterafname, benodigde herstelkosten van de aansluiting (zie toelichting in paragraaf 15. Schade 

herstellen) en leggen een boete op voor het overtreden van de algemene voorwaarden tot €350 

per geval. 

Onrechtmatige waterafname Excl. BTW Incl. 9% BTW 

Onrechtmatige waterafname - per m³ €              1,23 €              1,34 

15 Schade herstellen 
Zijn er eigendommen van PWN beschadigd door schuld of nalatigheid van de verbruiker? Dan 

verhalen wij de volledige schade op deze verbruiker. Bij de vaststelling van de omvang van de 

schade hanteren wij onder meer de volgende tarieven: 

Tarief schades door derden Eenheid BTW% Excl. BTW Incl. BTW 

Administratiekosten  Uur 9% €       44,00 €        47,96 

Uurtarief schadeherstel en voorrijkosten Uur 9% €       68,00 €        74,12 

Monsteranalyse waterkwaliteit Stuk 21% €     135,00 €      163,34  

Verbruik materialen Stuk 9% n.t.b. n.t.b. 

Bodemonderzoek Stuk 9% n.t.b. n.t.b. 

Spuiwater/lekverlies per m³ * m³ 9% €         1,23 €         1,34 

* Op basis van geschatte waterafname 
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16 Facturatie, incasso en afsluiting 
Jaarlijks ontvangt u van PWN een drinkwaterfactuur. Afhankelijk van uw voorkeuren ontvangt u 

ook termijnfacturen. Er zijn vier manieren waarop u de facturen aan PWN kunt betalen. Dit kan 

met een automatische incasso, iDeal, overboeking of met GWK Travelex.  

Betalingstermijnen van de facturen staan vermeld op de factuur. Informatie over 

betalingsmogelijkheden of ondersteuning bij betaling staan vermeld op de website van PWN. 

Wanneer betaling van deze facturen uitblijft, worden er extra kosten in rekening gebracht. 

16.1 Incassokosten 
Incassokosten Tarief 

Incassokosten*   € 40,00  

* Staffeltarief: 15% van het aan te manen bedrag met een minimum van € 40,00 

16.2 Afsluiting 
Heeft PWN de levering van drinkwater op uw 

leveringsadres beëindigd door afsluiting of 

wegnemen van de aansluiting, en moet u 

opnieuw worden aangesloten?  

Dan zijn dit de tarieven voor heraansluiting: 

Tarief afsluiting Excl. BTW Incl. 9% BTW 

Incasso aan de deur excl. afsluiten  €   91,74  € 100,00 

Af- en heraansluitkosten  € 258,00   € 281,22  

 

 


