
Prijzen

I     AANLEG VERTAKKINGEN DN40

Basisforfait 1.446,26€            

(Basisaansluiting met plaatsing en ter beschikking stelli ng van een meter DN20)

+ Toeslag 
+ leiding PE DN40 / meter 41,13€                 
+ gegalvaniseerde leiding 3/4' / meter 54,59€                 
+ grondwerken of boring / meter 71,66€                 

+ Toeslag voor aansluiting met meter DN40 506,36€               

II    Omvorming van vertakking DN40 op aanvraag van  de abonnee

Basisforfait (verplaatsing + aansluiting) 212,85€               

+ Toeslag 
+ leiding PE DN40 / meter 43,67€                 

+ gegalvaniseerde leiding 3/4' / meter 58,41€                 

+ grondwerken of boring / meter 73,67€                 

+ doorboring van de muur (eventueel) 38,69€                 

+ opwaartse borcht voor huis zonder kelder 150,31€               

+ in orde zetten van het voetpad / m2 83,21€                 

+ installatie van de metermontage

- voor bestaande teller DN20 203,20€               
- voor bestaande teller DN40 553,32€               

+ afstand meter DN20 / meter 14,84€                 

III   Afsnijding  vertakking DN 40

individueel geval /vertakking 762,25€               

vanaf de 2de tot de 6de vertakking (in serie) /vertakking 686,03€               

vanaf de 7de vertakking  (in serie) /vertakking 609,71€               

Tarief voor werken uitgevoerd aan forfaitaire prijz en
(BTW incl. 6 %)
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IV    ZWANEHALZEN
1) Ter beschikking stelling

a) Gebruik te factureren aan anderen dan gemeenten
zwanehals zonder teller (ééngezinswoning of gebouw met max 3 woongelegenheden)

Basisprijs (forfait) eerste trimester 114,27€               
forfaitaire toeslag per bijkomende trimester 44,73€                 
Beperkte aftappingen van korte duur (diverse manifestaties)  = 2 verplaatsingen

zwanehalzen met teller (andere gevalen)

Waarborg voor circus 1.346,20€            
eindfacturatie van het opgenomen verbruik met teller DN 20

    + forfait grote werven & uitzonderlijk gebruik eerste trimester 133,14€               
per bijkomende trimester 34,66€                 

    + circus of foorattractie forfait per 14 dagen/kermisklant 13,78€                 
bijzondere gevalen circus of foorattractie met groot debiet

eindfacturatie van het opgenomen verbruik

met teller DN 40

    + Basisprijs (forfait) eerste trimester 316,41€               
    + forfaitaire toeslag per bijkomende trimester 108,01€               

b) Gebruik te factureren aan gemeenten
zwanehals zonder teller

Kermissen

forfait per 14 dagen/kermisklant 13,78€                 
    + eventueel forfait voor verplaatsing  = 2 verplaatsingen
Manifestaties door de gemeente georganiseerd  = 2 verplaatsingen

zwanehalzen met teller gebruik met groot debiet

eindfacturatie van het opgenomen verbruik ……………………..
    + eventueel forfait voor verplaatsing  = 2 verplaatsingen

2) Niet terugbezorgen van zwanehalzen (volgens het gel everde materieel)
zwanehals zonder teller 289,49€               
zwanehals met teller DN20 382,24€               
zwanehals met teller DN40 (vertikaal) 740,94€               
zwanehals met teller DN40 sledemodel + standpijp voor brandkraan 1.300,83€            
zwanehals met teller DN40 sledemodel voor bovengrondse hydrant 968,73€               
sleutel voor brandkraan 146,60€               
sleutel voor bovengrondse hydrant 200,55€               
buis voor slde zonder klep 332,10€               
buis voor slede met klep 332,10€               
klep 3/4 (standpijp 20 mm) 5,94€                   
klep 4/4 (standpijp 20 mm) 9,65€                   
klep 6/4 (standpijp 40 mm) 28,94€                 
verloopmof 3/4 - 1/2 0,74€                   
verloopmof 4/4 - 1/3 0,95€                   
dubbeldienstkraan 9,86€                   
zuigerkraan 85,86€                 
dsp-koppeling diameter 45 (slede-einde voor brandweerslang) 6,15€                   
dubbele koppeling - dsp-koppeking DN 40x45 21,31€                 
persbrandslang 1m 32,65€                 
verloopmof 4/4-3/4 (voor standpijpen 20mm) 2,33€                   
complete beugel teller 40mm 138,86€               
membraan 6/4 143,74€               

+ administratiekosten (in alle gevallen) 69,32€                 

3) forfaitaire vergoeding voor frauduleus of onregelma tig gebruik 387,75€               

4) Waarborg zwanehals met teller DN 20 1.060,00€            

Waarborg zwanehals met teller DN 40 2.120,00€            
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V    DIVERSE PRESTATIES

1) Ter beschikking stelling van bijkomende tellers  
plaatsing door de abonnee en aansluiting van de tel ler door ons
Ter beschikking stelling van de montage voor een teller DN20 234,05€               
Aansluiting + ter bechikking stelling van de teller (DN20) per teller 114,82€               

ter bechikking stelling van de teller DN 20 60,63€                 

Plaatsing = 1/4 u 18,06€                 

1 verplaatsing = 1/2 u 36,13€                 

Ter beschikking stelling van de montage voor een teller DN40 553,32€               
Aansluiting + ter bechikking stelling van de teller (DN40) per teller 300,96€               

ter bechikking stelling van de teller DN 40 246,77€               
Plaatsing = 1/4 u 18,06€                 
1 verplaatsing = 1/2 u 36,13€                 

2) Plaatsing van teller (ter beschikking stelling inbe grepen)

plaatsing teller DN20 263,83€               

plaatsing teller DN40 800,09€               

* volgens bestek voor diameters boven 40 mm

3) Verbinding met de binneninstallatie 124,23€               

4) Debietmeting en drukproef + registratie 316,41€               

5) Drukregistratie 138,97€               

6) Verplaatsing fonteinier - buiten btw 36,13€                 

7) Verzegelen van hydrant per gebouw

eerste verzegeling = prijs verplaatsing fonteinier  = 1 verplaatsing

supplémentaire veregelingen per verzegeling  = 5 min 

8) Controle van private hydrant per hydrant 30 min JO

9) Kathodische bescherming van privéinstallatie per lopende meter 0,42€                   
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10) Beschadigde tellers door de abonnee
teller < of = DN20 per teller 113,74€               
teller van DN30 tot DN40 per teller 235,53€               

11) Tellers en VK beschadigd door de abonnee
teller < of = DN20 per teller 227,69€               
teller van DN30 tot DN40 per teller 470,85€               

12) Prestaties van de verificateur 72,25€                 

13) Forfaitaire bedrag in geval van frauduleuse gebruik 387,75€               

14) Forfaitaire bedrag voor de zegelverbreking of verpl aatsing, 36,12€                 

levering en prestatie uitgevoerd op aanvraag, 
in het voordeel of door de schuld van de abonnee

15) Afsnijding van een aftakking per afsnijding 36,13€                 

16) Administratieve kosten voor herinneringen 5,00€                   

17) Administratieve kosten voor ingebrekestellingen 10,00€                 

18) Administratieve kosten per duplicaat 5,00€                   

19) Studiekosten - Opstarten van het project Kosten aftrekbaar i.g.v. 
bestelling

5 % van de 
kostprijs

20) Studiekosten - Wijzigen van het project Kosten niet aftrekbaar i.g.v. 
bestelling

2,5 % van de 
kostprijs

21) Prijs van het uurloon 72,25€                 

VI    DIVERSE PRESTATIES - SANERING

1) Vaste prijs voor de ontstopping op het private gede elte 216,77€               
Die vaste prijs bevat de verplaatsing en een poging om te onststoppen gedurende 1 uur waarvoor
de aanwezigheid van 3 medewerkers noodzakelijk is.
De bijkomende uren zijn op de prijs van het uurloon gefactureerd.

2) Inspectie camera op de private gedeelte van de riol ering 216,77€               
Die vaste prijs bevat de verplaatsing en 1 uur inspectie camera waarvoor
 de aanwezigheid van 3 medewerkers noodzakelijk is.
De bijkomende uren zijn op de prijs van het uurloon gefactureerd.
Het gedetailleerde verslag wordt op kostende prijs gefactureerd.

3) Gezamenlijke aansluiting 2.743,60€            

4) Alleenstaande aansluiting (diameter onder 200mm) 5.823,11€            
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