BEGRIPPENLIJST NIEUWE
TARIEFSTRUCTUUR WEB
AANSLUITCAPACITEIT
De aansluitcapaciteit geeft aan hoeveel elektriciteit of drinkwater er door een
aansluiting kan. De grootte van de aansluitcapaciteit is van invloed op het vast
gebruikstarief. Hoe groter de aansluitcapaciteit hoe hoger het vaste gebruikstarief.
$

AANSLUITTARIEF (EENMALIG)

Het aansluittarief is het bedrag dat afnemers betalen voor een nieuwe aansluiting.
De hoogte van dit tarief is afhankelijk van de grootte van de aansluitcapaciteit
en de afstand tot het netwerk. De tarieven zijn voor aansluitingen tot en met
3*35 Ampere zijn vastgelegd in de Beschikkingen per 1 juli 2017 en per 1 april 2018
voor drinkwater en elektriciteit. Voor grotere aansluitingen geldt een
kostencalculatie op basis van meerwerk.
AANSLUITTARIEF: MEERLENGTETARIEF (EENMALIG)
Het meerlengtetarief wordt berekend bij nieuwe aansluitingen (zie aansluittarief)
die op een afstand van meer dan 25 meter van het netwerk liggen en met een
aansluitcapaciteit tot en met 3*35 Ampère. Voor grotere aansluitingen geldt een
kostencalculatie op basis van meerwerk.
HERAANSLUITTARIEF
Dit is het bedrag dat klanten na afsluiting betalen om weer aangesloten te worden.
DISTRIBUTIETARIEF (PERIODIEK)
Dit tarief is gebaseerd op de kosten voor de distributie en levering van elektriciteit
en drinkwater op Bonaire. Lees: aanleg, onderhoud, gebruik van de netwerken en
de kosten voor het produceren van elektriciteit en drinkwater.
Het periodieke distributietarief bestaat uit twee componenten:
1. Het vaste gebruikstarief: een tarief in USD per maand en afhankelijk van de
aansluitcapaciteit. Dit tarief dient ter dekking van de kosten voor het netwerk.
2. Het variabele gebruikstarief: een tarief in USD per kWh of per m3.
Dit tarief dient ter dekking van de kosten voor het produceren van elektriciteit en
water en ter dekking van de kosten van netverliezen.
DISTRIBUTIETARIEF (PERIODIEK): DRINKWATER
PER WATERTRUCK
Voor drinkwater dat per watertruck wordt geleverd geldt dat alles kosten zijn verdisconteerd in een variabel tarief (m3). Voor deze levering moet vooraf worden betaald.
$

DISTRIBUTIETARIEF (PERIODIEK): PAGABON

Gebruikers van Pagabon, het pre-paid systeem om elektriciteit te kopen,
betalen een variabel tarief waar alle kosten in zijn verdisconteerd.

www.webbonaire.com

