Tariefregeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg
onderdeel Brandweer Zuid-Limburg

Vastgesteld op 26 oktober 2012 in AB

A. Tarieven voor algemene diensten derden exclusief BTW (hoog tarief)
Voor het verrichten van diensten anders dan in geval van brand- en rampenbestrijding en het
beperken van en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen gelden onderstaande
tarieven:
Ademluchtonderhoud
1. Het reinigen / testen van een gelaatstuk
2. Het reinigen / testen van een longautomaat
3. Het vullen van een ademluchtcylinder per liter
waterinhoud 200 bar
4. Het vullen van een ademluchtcylinder per liter
waterinhoud 300 bar
5. Het reinigen en controleren van toestel
6. Het reinigen, ontsmetten en testen van een
persluchtapparaat inclusief een gelaatstuk
Testen en beproeven preparatieve voorzieningen
7. Het afpersen van een droge blusleiding per blusleiding:
1 blusleiding
2 blusleidingen
3 blusleidingen
4 blusleidingen
5 blusleidingen
6 tot 9 blusleidingen
mits in hetzelfde gebouw
8. Beproeven van geboorde putten:
1 put
bij 2 of meer putten, per put

12,90
12,90
0,79
1,00
38,71
64,51

316,68
269,18
228,80
194,48
165,31
140,51

316,68
211,12

Schoonmaken wegdek (tot een uur)
9. Het verwijderen van olie e.d. van het wegdek
kosten gebruikt reinigingsmiddel per liter
kosten gebruikt absorptiemiddel per kg
a. Bij grote vervuilingen op basis van nacalculatie
b. Specifiek materieel / materiaal op basis van nacalculatie

263,90
2,16
3,50
pm
pm

Kleine vaakvoorkomende dienstverlengingen (tot een uur)
10. Buitensluiting (toegang verschaffen)
11. Dieren op hoogte
12. Afhijsen (niet zijnde ambulancediensten)
13. Tilassistentie (niet zijnde ambulancediensten)
14. Liftinsluiting
15. Bergingswerkzaamheden (stoffelijk overschot)
16. Wateroverlast (kelder leegpompen)

111,44
113,83
113,83
316,68
316,68
316,68
316,68

Overige
17. Kopie brandrapport
18. Kopie gebruiksvergunning/ -melding
19. Toetsing ontruimingsplan (op vrijwillige basis)
a. standaard (horeca, kleine bijeenkomstgebouwen)
b. complex
Bijkomende kosten
Alle bedragen zijn inclusief inzet personeel en het gebruik van gereedschap exclusief BTW
Verbruikte middelen worden apart in rekening gebracht.
Verlengde inzettijd (na 1 uur) wordt naar boven afgerond op halve uren.

21,50
21,50
74,04
op aanvraag

B. Tarieven voor specifieke diensten derden exclusief BTW (hoog tarief)
Gedeelte B is bedoeld voor overige dienstverlenende taken. Hiervoor gelden dezelfde uitgangspunten. Het gaat niet om de incidentbestrijding of hulpverleningstaken en ook niet om de aan
de brandweer opgedragen crisis- en risicobeheersingstaken voor de deelnemende gemeenten.
Wel kunnen al dan niet op basis van een overeenkomst personeel en middelen
ter beschikking worden gesteld zolang dit de eigen bedrijfsvoering niet benadeelt. Enkele
voorbeelden hiervan die we al kennen zijn:
Het ter beschikking stellen van een personeelslid per uur of dag
Verhuren van daklocaties
Het huren en reinigen van slangen
Het ter beschikking stellen van lokalen en oefenruimten
Leveren van expertise, advies voor een andere veiligheidsregio
Training crisisbeheersing
Verzorgen presentaties, lezingen
De genoemde kostenelementen (tabblad 2 en 3) bepalen ook bij de maatwerkopdrachten de prijs.
Indien uw verzoek niet tussen bovenstaande voorbeelden staat, wil dat niet zeggen dat het niet
mogelijk is voor de Brandweer om deze uit te voeren. U kunt altijd contact opnemen met de
Brandweer Zuid-Limburg en vragen naar de verantwoordelijke kazernechef
om uw verzoek te bespreken en een eventuele offerte op te laten maken.

