Bijlage 1 Tarieven retributiereglement
Als bijlage bij de infofolder ‘Wat doet de brandweer’ geven we een kort overzicht van de
tarieven waarnaar we in onze folder verwijzen. (gebaseerd op de versie van het zonale
retributiereglement dat goedgekeurd werd in de zoneraad van 24 november 2018.)

Voor een volledig overzicht van onze tarieven verwijzen we naar ons retributiereglement op
www.brandweerzonekempen.be.

1

Ziekenvervoer

Voor elk patiëntencontact naar aanleiding van een dringende interventie van de ambulance
na een 112-oproep wordt per patiënt 60,84 euro aangerekend, ongeacht de afgelegde
afstand.

2

Het onschadelijk maken of vernietigen van wespennest(en):

Je betaalt 30,25 euro als onze wespenploeg langskomt (25 euro + 21% btw).
De herbehandeling van een wespennest waarbij de aanvraag ingediend wordt binnen de 7
dagen na de vorige behandeling is gratis.

3

Interventies ten gevolge van een gebrek aan (technisch) onderhoud

Je betaalt 200 euro per ingezet team en per uur* (niet inbegrepen in uurprijs: kosten
afvalverwerking, verbruikte producten, inzet derden of materiaal van derden, inzet signalisatiewagen).

4

Beveiligingswerken aan een gebouw na een incident

Je betaalt 500 euro per ingezet team en per uur*
(niet inbegrepen in uurprijs: kosten afvalverwerking, verbruikte producten, inzet derden of materiaal van
derden, inzet signalisatiewagen)

5

Plaatsing slot voor het afsluiten van een gebouw

Je betaalt 185 €/uur* (Inzet team: 110,00 €/uur + Inzet voertuig : 75,00 €/uur)* + 7 euro (de kostprijs van
het slot vermeerderd met 10 %).

6

Afdekken van een gebouw met een zeil

Je betaalt 500 euro per ingezet team en per uur* (niet inbegrepen in uurprijs: verbruikte producten,
inzet derden of materiaal van derden, inzet signalisatiewagen)

7

Het uitvoeren van pompwerken

We voeren gratis pompwerken uit bij wateroverlast na overstromingen, dijkbreuk of
extreme neerslaghoeveelheden of indien de wateroverlast een externe oorzaak heeft.
Je betaalt 200 euro per ingezet team en per uur* voor het uitvoeren van andere
pompwerken. (o.a. indien de wateroverlast een interne oorzaak heeft.)

* De inzet van personeel, voertuigen en materieel worden per uur aangerekend en dit voor de duur gelijk aan
de tijd verlopen tussen de aankomst van de hulpverlenende ploeg op de plaats van interventie en het tijdstip
van vertrek na beëindiging van de werken. Een begonnen uur wordt voor een volledig uur aangerekend.
Opgelet: Bij een combinatie van interventies worden de afzonderlijke handelingen gefactureerd.

8

Het reinigen van openbare oppervlakten na een ongeval, na verlies van
lading of om (milieu)vervuiling in te perken

Je betaalt 250 euro per ingezet team en per uur* + 21% btw = 302,5 euro.

9

Uitschakelen onbeheerd inbraakalarm

Je betaalt 200 euro voor het uitschakelen van een onbeheerd inbraakalarm.

10 Nutteloze interventie naar aanleiding van een falend of onterecht technisch
alarm/brandalarm
Je ontvangt enkel een 0-factuur voor de eerste nutteloze interventie.
Je betaalt 500 euro voor elke nutteloze interventie die volgt binnen de 12 maanden na de
vorige.

11 Bijstand verlenen aan een ziekenwagen met hoogtewerker/ladderwagen of
mankracht
Alle oproepen in het kader van de dringende geneeskundige dienstverlening zijn gratis. Alle
andere worden gefactureerd aan 250 euro voor alle andere bijstand aan een ziekenwagen
met hoogtewerker/ladderwagen of mankracht.

12 Bijstand verlenen aan de politie wanneer brandweerhulp noodzakelijk is
We verlenen deze bijstand gratis.

13 Bijstand verlenen met de signalisatiewagen aan externe
hulpverleningsdiensten
We verlenen deze bijstand gratis voor een oproep van de noodcentrale 112 of de eigen
diensten na bevestiging van de bevelvoerende. We factureren 200 euro voor alle andere
bijstand met de signalisatiewagen.

14 Vogelnest in de schouw
Je betaalt 200 euro per uur en per team (min.1 u)*.

15 Materialen en goederen
We rekenen 10% extra aan bovenop de aankoopprijs van verbruikte materialen en goederen
(zand, absorberende korrels, schuim, detergent … ) en ter plaatse achtergelaten materialen
en goederen (balken, platen, stutten … ), om alle administratieve, technische en fiscale
verplichtingen af te dekken.

16 Kosten van derden
We rekenen 50 euro administratiekosten aan bovenop de kosten van de door brandweer
opgeroepen diensten van derden (noodzakelijk voor het uitvoeren van de interventie/prestatie.)
* De inzet van personeel, voertuigen en materieel worden per uur aangerekend en dit voor de duur gelijk aan
de tijd verlopen tussen de aankomst van de hulpverlenende ploeg op de plaats van interventie en het tijdstip
van vertrek na beëindiging van de werken. Een begonnen uur wordt voor een volledig uur aangerekend.
Opgelet: Bij een combinatie van interventies worden de afzonderlijke handelingen gefactureerd.

