De tariefstructuur
voor water

HUISHOUDELIJKE KLANTEN
Onder huishoudelijke klanten verstaan wij gezinnen of klanten met een wooneenheid 1.
VASTRECHT MET KORTING
Wij rekenen een vastrecht voor zowel:
--

de productie en levering van drinkwater: je betaalt 50 euro en krijgt een korting van 10 euro
per gedomicilieerde

--

de afvoer van afvalwater (gemeentelijke bijdrage): je betaalt 30 euro en krijgt een korting van
6 euro per gedomicilieerde

--

de zuivering van afvalwater (bovengemeentelijke bijdrage): je betaalt 20 euro en krijgt een
korting van 4 euro per gedomicilieerde.

Er is een korting op het vastrecht volgens het aantal gedomicilieerden. In totaal kunnen vijf gedomicilieerden per wooneenheid in rekening worden
gebracht. Deze korting kan nooit groter zijn dan
het vastrecht zelf.
N.B. Voor de verrekening van het aantal gedomicilieerden wordt gekeken naar de toestand in het
Rijksregister op 1 januari van het jaar waarop het
waterverbruik betrekking heeft.
Bij een verhuizing of nieuwe drinkwateraftakking
baseren wij ons op de datum van verklaring van
keuze woonplaats voor het toekennen van het
aantal gedomicilieerden.

1

Wooneenheid: elke eenheid in een woongebouw die
ontworpen of aangepast is om afzonderlijk te worden
gebruikt en die minstens over volgende woonvoorzieningen beschikt: een woonruimte in combinatie met
een toilet, een douche of een bad en een keuken of
kitchenette.

WATERVERBRUIK: BASISTARIEF EN
COMFORTTARIEF
De tariefstructuur werkt met een basistarief en een
comforttarief voor de drie delen van de waterfactuur: de productie en levering van drinkwater, de
afvoer van afvalwater en de zuivering van afvalwater.
Per wooneenheid wordt 30 m3 aan het basistarief
verrekend. Per gedomicilieerde krijg je ook 30 m3
aan het basistarief. Voor al het verbruik hierboven,
betaal je het comforttarief, dat twee keer het basistarief is. Ook wooneenheden zonder gedomicilieerden (tweede verblijven, leegstaande panden,
studentenwoningen …) krijgen 30 m³ per wooneenheid aan het basistarief.
Enkele voorbeelden
-- Een alleenstaande
Betaalt 60 m 3 aan basistarief: 30 m 3 voor
één wooneenheid en 30 m3 voor één gedomicilieerde. Verbruik boven 60 m³ per jaar wordt
betaald aan comforttarief.
-- Een gezin met vier gedomicilieerden
Betaalt 150 m 3 aan basistarief: 30 m 3 voor
één wooneenheid en 4 x 30 m3 voor vier gedomicilieerden. Verbruik boven 150 m³ per jaar
wordt betaald aan comforttarief.
-- Een collectieve watermeter met zes wooneenheden en achttien gedomicilieerden
Betaalt 720 m3 aan het basistarief: 6 x 30 m3 voor
zes wooneenheden en 18 x 30 m3 voor achttien
gedomicilieerden.
Verbruik boven 720 m3 per jaar wordt aangerekend aan het comforttarief.
N.B. Voor verenigingen van mede-eigenaars geldt
dezelfde berekening als voor huishoudelijke klanten.

WAT MET SOCIALE KLANTEN?
Sociale klanten krijgen 80 % korting op de totale
factuur.
Meer informatie vind je op www.farys.be/sociaal-tarief.

NIET-HUISHOUDELIJKE KLANTEN (BEHALVE
GROOTVERBRUIKERS)
Onder niet-huishoudelijke klanten rekenen wij
klanten die geen wooneenheid hebben.
VASTRECHT
Het vastrecht wordt op dezelfde manier berekend als bij de huishoudelijke klanten. (zie vooraan in de folder)
WATERVERBRUIK
Niet-huishoudelijke klanten betalen tot 500 m³
het vlak tarief.
Vanaf een verbruik van 501 m³ is er een degressief tarief voor drinkwater en bepaalt de Vlaamse Milieumaatschappij een individueel tarief voor
sanering.

MEER INFO NODIG?
•
•

•

Heb je nog vragen, kijk dan zeker op onze
website www.farys.be/tariefstructuur.
Benieuwd wat de tariefstructuur concreet
betekent voor je waterfactuur? Surf naar
www.vmm.be voor een berekening.
Neem eens een kijkje op my FARYS, op
https://my.farys.be, daar vind je een handig
overzicht van je facturen.
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