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1. Algemeen 

1.1 Inleiding 
Voordat uw water uit de kraan stroomt, gaan er een ingewikkeld zuiveringsproces en een 

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

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

prijs die u voor uw drinkwater betaalt. Daarnaast betaalt u vastrecht voor uw aansluiting. Bij PWN 

gaan water en natuur hand in hand: een deel van ons drinkwater wordt gezuiverd in de duinen. 

Om deze reden onderhouden we ook de prachtige duingebieden in Noord-Holland. In deze 

tarievenregeling hebben we daarom ook de tarieven opgenomen voor onder andere de 

duinkaarten voor het Noordhollands Duinreservaat en het huren van een vergaderzaal in een 

bezoekerscentrum in de natuur.   

 

1.2 Voorwaarden 
De tarievenregeling maakt onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden Drinkwater PWN 2021. 

Daarnaast zijn ook op alle aansluitingen de Aansluitvoorwaarden Drinkwater PWN 2021 van 

toepassing.  

 

1.3 Tariefopbouw 
Het bedrag op de factuur van een klant is opgebouwd uit de volgende kosten: 

 

Voor de bovenstaande tariefopbouw is gerekend met een verbruik van 100 m3 en een eigen wa-

termeter met leveringscapaciteit 1,2 m3 per uur. 

 

21%

57%

14%

8%

Belastingen (BoL en BTW)

Operationele kosten

Afschrijvingen

Vermogenkosten

https://www.pwn.nl/sites/default/files/pwn_-_algemene-_en_aansluitvoorwaarden_2021.pdf
https://www.pwn.nl/sites/default/files/pwn_-_algemene-_en_aansluitvoorwaarden_2021.pdf
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2 Tarieven voor drinkwaterlevering 
Vanaf 2023 dient PWN (net als elk ander waterleidingbedrijf) op last van de overheid, een 

terughoudend beleid te voeren op het leveren van drinkwaterkwaliteit voor doeleinden waar niet 

specifiek drinkwater voor nodig is. Vanuit dat oogpunt is het dus mogelijk dat een aanvraag voor 

drinkwaterlevering niet gehonoreerd wordt. 

 

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 2023 

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

Tarieven 2023 voor waterverbruik in m³ Excl. BTW Incl. 9% BTW 

0 - 5.000 m³ € 1,59  € 1,73  

5.001 - 25.000 m³ € 1,53  € 1,67  

> 25.000 m³ € 1,50  € 1,64  

Ter vergelijking staan hieronder de tarieven van voorgaand jaar: 

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  

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 hoogte van BoL wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld. PWN incasseert deze belasting 

op de drinkwaterfactuur en betaalt het ontvangen bedrag door aan de belastingdienst. 

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

Tarief BoL per m³ voor 2023 € 0,382 € 0,416 

Tarief BoL per m³ voor 2022 € 0,359 € 0,391 
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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, met andere woorden de 

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 (perceel achter centrale meter*) €                     58,84  €             64,14  

1,2 (eigen meter) € 65,38 € 71,26  

3,0  € 294,99 € 321,54  

5,0  € 603,10 € 657,38  

6,0  € 778,47 € 848,53  

7,0  € 1.581,93 € 1.724,30  

8,0  € 1.907,11 € 2.078,75  

9,0  € 2.249,00 € 2.451,41  

10,0  € 2.606,45 € 2.841,03  

11,0  € 2.978,52 € 3.246,59  

12,0  € 4.806,22 € 5.238,78  

13,0  € 5.376,15 € 5.860,00  

14,0  € 5.963,89 € 6.500,64  

15,0  € 6.568,68 € 7.159,86  

16,0  € 7.189,85 € 7.836,94  

17,0  € 7.826,73 € 8.531,14  

18,0  € 8.478,78 € 9.241,87  

20,0  € 9.826,38 € 10.710,75  

21,0  € 10.521,04 € 11.467,93  

23,0  € 11.950,08 € 13.025,59  

24,0  € 12.683,74 € 13.825,28  

25,0  € 13.429,74 € 14.638,42  

26,0  € 14.076,92 € 15.343,84  

27,0  € 14.729,10 € 16.054,72  

28,0  € 15.386,13 € 16.770,88  

29,0  € 16.047,87 € 17.492,18  

30,0  € 16.714,18 € 18.218,46  

33,0  € 18.739,43 € 20.425,98  

35,0  € 20.110,43 € 21.920,37  

36,0  € 20.801,88 € 22.674,05  

37,0  € 21.497,19 € 23.431,94  

40,0  € 23.605,42 € 25.729,91  

45,0  € 27.189,09 € 29.636,11  

50,0  € 30.853,45 € 33.630,26  

55,0  € 34.591,94 € 37.705,21  

60,0  € 38.399,11 € 41.855,03  

62,0  € 39.940,15 € 43.534,76  

65,0  € 42.270,34 € 46.074,67  

77,0  € 51.799,86 € 56.461,85  

80,0  € 54.231,01 € 59.111,80  

82,0  € 55.861,98 € 60.889,56  

90,0  € 62.464,13 € 68.085,90  

97,0  € 68.338,55 € 74.489,02  

106,0  € 76.016,30 € 82.857,77  

130,0  € 97.111,73 € 105.851,79  

134,0  € 100.708,34 € 109.772,09  

140,0  € 106.143,48 € 115.696,39  

164,0  € 128.337,12 € 139.887,46 
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* In het geval van een centraal bemeterde drinkwaterinstallatie die doorlevert aan particuliere 

woningen en/of kantoren, wordt per verbruiksadres vastrecht in rekening gebracht bij de 

aanvrager of eigenaar van het perceel. 

 

 

 

 

 

 

 

4 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. 

 

4.1 Incassokosten 
Incassokosten Tarief 

Incassokosten*   € 40,00  

Incasso aan de deur excl. afsluiten € 100,00 

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

Is uw notabedrag € 267,- of minder? Dan zijn de incassokosten € 40,-. Bij een notabedrag hoger 

dan € 267,- betaalt u maximaal 15% van uw notabedrag aan incassokosten. Hierin volgt PWN de 

Wet Incasso Kosten (WIK). 

Betaalt u na herinnering en aanmaning uw factuur niet en komen wij langs om betaling te 

verkrijgen? Dan bedragen de kosten voor dit huisbezoek, exclusief afsluiten, € 100,-." 

 

4.2 Afsluiting 
Heeft PWN de levering van drinkwater op uw leveringsadres beëindigd door afsluiting of het 

wegnemen van de watermeter, en moet u opnieuw worden aangesloten?  

Dan zijn dit de tarieven voor heraansluiting: 

Tarief afsluiting Excl. BTW Incl. 9% BTW 

Af- en heraansluiten  € 289,00   € 315,01  
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5 Watermeter 

5.1 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  € 202,00   € 220,18  

Herstellen watermeter > 3 m³ per uur Offerteprijs  Offerteprijs 

5.2 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. Wordt de watermeter afgekeurd? Dan betaalt PWN de kosten en volgt indien nodig nog 

een correctie van de jaarafrekening (artikel 13 Algemene Voorwaarden Drinkwater PWN 2021). 

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

Watermeter t/m 5 m³ per uur (Q3-6,3)  € 268,00   € 292,12  

Watermeter > 5 m³ per uur (Q3-6,3)  € 419,00   € 456,71  

 

 

 

 

  

https://www.pwn.nl/sites/default/files/pwn_-_algemene-_en_aansluitvoorwaarden_2021.pdf
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6 Watermeterput 
De volgende tarieven gelden voor het leveren en plaatsen of afhalen van een meterput(deksel). 

Tarieven meterput Excl. BTW Incl. 9% BTW 

Leveren en plaatsen watermeterput compleet € 1.129,00 € 1.230,61 

Leveren/plaatsen meterputdeksel per deel € 140,00 € 152,60 

Leveren/plaatsen tussendeksel meterput € 133,00 € 144,97 

Afhalen meterputdeksel per deel € 67,00 € 73,03 

Afhalen tussendeksel meterput € 60,00 € 65,40 

 

7 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 8. 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 €              1,59 €              1,73 

 

 

 

8 Schade herstellen 
Zijn er eigendommen van PWN beschadigd door schuld of nalatigheid? Dan verhalen wij de 

volledige schade op de verantwoordelijke. 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% €       46,00 €        50,14 

Uurtarief schadeherstel en voorrijkosten Uur 9% €       71,00 €        77,39 

Monsteranalyse waterkwaliteit Stuk 21% €     151,00 €      182,71  

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% €         1,59 €         1,73 

* Op basis van geschatte waterafname 
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9 Vaste en tijdelijke aansluitingen 
Als drinkwaterbedrijf is PWN verantwoordelijk voor de levering en 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 onze aansluiting 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. 

 

9.1 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 

Aansluiting tot 40 meter, cap. van 1,2 m³/u of 3 m³/u (woning) €  1.278,00 € 1.393,02 

Aansluiting tot 40 meter, cap. van 1,2 m³/u of 3 m³/u (bedrijf) €   1.278,00 €   1.393,02 

Aansluiting tot 40 meter, cap. t/m 5 m³/u €   2.558,00 €   2.788,22 

Aansluiting tot 40 meter, cap. t/m 8 m³/u €   2.734,00 €   2.980,06 

Aansluiting tot 40 meter, cap. t/m 12 m³/u €   3.689,00 €   4.021,01 

Bouwaansluiting cap. 1,2 m³/u of 3 m³/h tijdelijk incl. wegname* €   1.702,00 €   1.855,18 

Bouwaansluiting cap. 1,2 m³/u of 3 m³/h incl. definitieve 
aansluiting 

€   2.142,00 €   2.334,78 

Meetinrichting achter centrale aansluiting    €   131,00 €   142,79 

Aansluiting stijgleiding of horizontaal rijgen €   1.278,00 € 1.393,02 

Meteropstelling op vorkstuk €   117,00 €   127,53 

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

- een aansluiting 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. 

9.2 Verplaatsen of wijzigen van aansluitingen 
De aansluiting mag enkel door PWN, of een door PWN aangewezen partij, verplaatst, gewijzigd 

of verwijderd worden. 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 of wijzigen van grotere aansluiting, waaronder omleggen, worden de kosten 

op basis van offerte in rekening gebracht. Voor het verzwaren of verjongen van een aansluiting 

worden ook de kosten op basis van offerte in rekening gebracht.  

Indien wij constateren dat de aansluiting is verplaatst of gewijzigd, en dit niet door PWN of een 

door PWN aangegeven partij is gedaan, dan zal dit hersteld dienen te worden. De kosten 

Tarieven verplaatsen of wijzigen van aansluiting Excl. BTW Incl. 9% BTW 

Verplaatsen aansluiting (van buiten naar binnen) € 1.278,00 € 1.393,02 

Verplaatsen aansluiting (binnen een woning/pand) € 816,00 € 889,44 
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hiervoor zullen voor rekening komen voor de eigenaar van het perceel, ook al is dit door de 

vorige bewoners gebeurd. 

 

9.3 Verwijderen van een aansluiting 
Een permanente verwijdering van een aansluiting houdt 

in dat de aansluitleiding van de hoofdleiding wordt 

afgekoppeld en dat de watermeter wordt verwijderd. De 

aansluiting wordt ook administratief verwijderd. Bij een 

permanente verwijdering brengt PWN hiervoor geen 

kosten in rekening.  

Als u besluit uw watermeter of aansluitleiding 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 mogen alleen verwijderd worden door PWN. 

Indien het gaat om een verwijdering van een aansluiting  

als gevolg van een verplaatsing of wijziging zijn 6.2 en 6.4 van toepassing. 

 

9.4 Extra kosten bij werkzaamheden aan een aansluiting 
In het geval dat de volgende werkzaamheden nodig zijn bij het plaatsen, verplaatsen, wijzigen of 

verwijderen van een aansluiting worden deze in rekening gebracht.  

Tarieven extra kosten bij werkzaamheden aan een 
aansluiting  

Excl. BTW Incl. 9% BTW 

Tijdelijke verkeersmaatregelen - Laag tarief €    498,00 € 542,82 

Tijdelijke verkeersmaatregelen - Hoog tarief € 3.648,00 € 3.976,32 

Meerlengte leidingwerk >40 m, per meter € 31,00 € 33,79 

Slootkruising, lengte 5 meter € 509,00 € 554,81 

Meerlengte bijzondere technieken, per meter € 102,00 € 111,18 

Depot akte individuele bemetering bij appartementen € 307,00 € 334,63 

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. 

 

 

  

http://www.mijnaansluiting.nl/
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10 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. 

Vanaf 2023 dient PWN (net als elk ander waterleidingbedrijf) op last van de overheid, een 

terughoudend beleid te voeren op het leveren van drinkwaterkwaliteit voor doeleinden waar niet 

specifiek drinkwater voor nodig is. Vanuit dat oogpunt is het dus mogelijk dat een aanvraag voor 

tijdelijk water niet gehonoreerd wordt. 

 

10.1 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 tarief voor waterverbruik in rekening gebracht. 

Tarieven standpijpen Excl. BTW Incl. 9% BTW 

Standpijp 12m³/uur €         289,00 €         315,01 

Standpijp 12m³/uur per extra dag €           28,00 €           30,52 

Standpijp 30m³/uur * €         330,00 €         359,70 

Standpijp 30m³/uur per extra dag * €           69,00 €           75,21 

Standpijp 50m³/uur * €         370,00 €         403,30 

Standpijp 50m³/uur per extra dag * €         111,00 €         120,99 

Standpijpkast huur €           57,00 €           62,13 

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

goedkeuring van PWN 

 

10.2 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 €          216,00 €          235,44 

Waterwagen 10 m³ per dag €          722,00 €          786,98 

 

11 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 €        832,00 €        906,88 

Volumestroommeting - groter dan 12 m³/u €     1.251,00 €     1.363,59 

 

  

http://www.mijnaansluiting.nl/
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12 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 

Vastrecht pulsgever  €            46,00   €            50,14  

Meteropname zakelijke klant  €          115,00   €          125,35  

Schouwen op locatie Offerteprijs Offerteprijs 

Diensten belast met 21% BTW: 

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

Monsteranalyse waterkwaliteit €         151,00 €          182,71 

Ondersteuning bij legionella problematiek bij watermeter Offerteprijs Offerteprijs 

 

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 

u een termijn om te verbeteren. 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 €      221,00 €      240,89 

 

14 Openbaar watertappunt 
Voor openbare ruimten is een openbaar watertappunt verkrijgbaar. PWN rekent een jaarlijks all-in 

tarief (inclusief m3 verbruik) voor het watertappunt. 

Tarief openbaar watertappunt Excl. BTW Incl. 9% BTW 

Serviceabonnement openbaar watertappunt  €        1.715,00   €        1.869,35  
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15 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 € 26,71  €             29,12 

Serviceabonnement per brandkraan (overheden) € 33,04  € 36,02 

Diensten belast met 21% BTW: 

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

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

€ 785,00  €             949,85 

Plaatsen brandkraan bestaande situatie € 1.747,00  € 2.113,87 

Opstartkosten plaatsen brandkraan bestaande situatie € 610,00  € 738,10 
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16 Duinkaarten 
In het Noord-Hollands duinreservaat is een duinkaart verplicht. 

Duinkaart Excl. BTW Incl. 9% 
BTW 

Personen t/m 17 jaar  Gratis Gratis  

Persoonlijke duinkaart - 1 dag   €       1,83 €       2,00 

Persoonlijke duinkaart - 1 week   €       5,50 €       6,00 

Persoonlijke duinkaart - 1 jaar - digitaal  €     12,39 €     13,50 

Persoonlijke duinkaart - 1 jaar - papier  €     14,22 €     15,50 

Persoonlijke duinkaart - 3 jaar  €     36,70 €     40,00 

Persoonlijke ruiterkaart - 1 dag  €       5,05 €       5,50 

Persoonlijke ruiterkaart - 1 jaar  €     38,53 €     42,00 

 

17 Vergaderzalen bezoekerscentrum De Hoep 
De volgende tarieven voor bezoekerscentrum De Hoep zijn exclusief BTW: 

Tarieven de Hoep Excl. BTW Incl. 21% BTW 

Zaalhuur, per persoon, halve dag  €      33,00  €      39,93 

Zaalhuur, per persoon, hele dag  €      44,00  €      53,24 

Huur extra zaal dagdeel, kleine zaal  €      75,00  €      90,75 

Huur extra zaal dagdeel, grote zaal (ook filmzaal)  €    125,00  €    151,25 

Biologische lunch op locatie  €      14,00  n.v.t. 

Biologische lunch luxe op locatie  €      17,00  n.v.t. 

Biologische lunch uitgebreid op locatie  €      20,00  n.v.t. 

Biologische zomerlunch met salade op locatie  €      20,00  n.v.t. 

Lunch restaurant Johanna's Hof op rekening*  n.t.b. n.v.t. 

Biologische hartige hapjes, verschillende opties*  Vanaf € 2,00 n.v.t. 

Afhuren gehele vergadercentrum dagdeel exc. Catering  € 1.220,00  € 1.476,20 

Afhuren gehele vergadercentrum hele dag excl. Catering  € 1.940,00  € 2.347,40 

Seats to rent per uur excl. Catering  €        5,00  €        6,05 

Seats to rent per dagdeel excl. catering  €      15,00  €      18,15 

Seats to rent per dag excl. Catering  €      25,00  €      30,25 

* Prijzen zijn per persoon 

Bij de huur van een vergaderzaal is het gebruik van alle apparatuur en de WiFi inbegrepen, net 

als onbeperkt Fairtrade koffie, Fairtrade thee, water, versgebakken biologische koekjes en fruit. 

Onze annuleringsvoorwaarden zijn op te vragen bij Bezoekerscentrum De Hoep. 

 

 


