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Van postcode t/m postcode

1000 1499 € 573,00 

1500 1999 € 683,00 

2000 2499 € 585,00 

2500 2999 € 514,00 

3000 3499 € 524,00

3500 3999 € 625,00

4000 4199 € 596,00

4200 4249 € 585,00

4250 4499 € 739,00 

4500 4599 € 867,00 

4600 4699 € 654,00

4700 4999 € 535,00 

5000 5499 € 654,00 

5500 5999 € 725,00 

6000 6499 € 904,00

6500 6999 € 860,00

7000 7499 € 767,00 

7500 7999 € 860,00 

8000 8499 € 811,00

8500 8999 €  882,00

9000 9499 € 811,00

9500 9999 € 860,00

Drinking Water
Deionised Water
Temporary Water Supplies
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Extra kosten

• Extra los/wacht uren à € 87,45 p/uur. 
• Extra toeslag voor het leveren avond/nacht 

à € 25,35 p/uur. 
• Toeslag voor het leveren op zaterdag 

+50% op het transporttarief. 
• Toeslag voor het leveren op zondag en 

feestdagen +100% op het transporttarief.

Onverwarmd à € 5,50
per m3 (= 1.000 liter)

Opwarmen/opstomen tot ca. 30°C à € 440,00*
per tankwagen

Diesel toeslag ca. 5%**

Opwarmen/opstomen vanaf ca. 30°C à € 670,00*
per tankwagen

* I.v.m. de hoge energieprijzen moeten we met grote regelmaat deze prijzen 
indexeren.
** I.v.m. de hoge brandstofprijzen moeten we met grote regelmaat transport-
prijzen indexeren.
De hoogte van deze indexeringen (e.e.a. mede afhankelijk van de situatie in 
de wereld) wordt per dag bekeken.  

Levering en betaling
• Levering: DAP-locatie NL (Incoterms® 2020).
• Prijzen exclusief BTW. 
• Dag en tijd van levering in overleg.
• Zakelijk: betaling binnen 30 dagen na factuurdatum. 
• Particulier: betaling voor levering via 'Tikkie' of vooruitbetaling via bankover-

schrijving.
Hatenboer-Neptunus is 24/7 per dag bereikbaar.
Wij streven om de afgesproken aflevertijd op dag van levering na te komen. 
Echter kunnen hier geen rechten aan ontleend worden, immers situaties welke 
kunnen optreden door bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden, files, pech 
onderweg, wegonderbrekingen enz. hebben wij niet in de hand. 

Transport tankwagen
op locatie per postcode à €, zie nevenstaande tarievenlijst per trucklading
(= maximaal 30 m³ = 30.000 liter) inclusief 2 los-uren

• Tijdelijke drinkwatervoorziening 
voor evenementen, noodgevallen of 
als back-up.

• Waterleveranties per drinkwater-
boot in de haven van Rotterdam.

U kunt bij ons ook terecht voor:
• Water op maat zoals een bepaalde 

mix demi-/drinkwater, betonwater 
of antivries.

• Drinkwaterdesinfectie.
• Wateranalyse.


