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ARTIKEL 1
BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN:
in deze Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
Aangeslotene:
		
		
		

degene, natuurlijk of rechtspersoon, die Drinkwater van de W.E.B. Aruba N.V.
betrekt en/of de beschikking heeft over een Aansluiting of Aansluitingen op
zijn/haar naam, ongeacht het Perceel waar wordt geleverd en/of waar de
Aansluiting zich bevindt;

Aansluiting:
de waterleiding van de W.E.B. Aruba N.V. die de Drinkwater installatie met
		
de hoofdleiding verbindt, met inbegrip van de Watermeter en alle ander door of
		
vanwege de W.E.B. Aruba N.V. in of aan deze waterleiding aangebrachte
		appa
ratuur;
Aansluit 		
de voorschriften betreffende de Aansluiting en de toe te passen
voorschriften:
materialen zoals opgenomen in deze Leveringsvoorwaarden, overige installatie
		
voorschriften zoals door de W.E.B. Aruba N.V. uit hoofde van erkend 		
		
vakmanschap en deugdelijkheid verlangd en het door ‘Nederlands Normalisatie
		
Instituut’ vastgestelde normblad NEN 1006’ Algemene voorschriften
		
voor drinkwaterinstallaties’, met inbegrip van de daarin aangebrachte of nog
		
aan te brengen wijzigingen, of aan de daarvoor in de plaats tredende
		voorschriften;
Aanvrager:
		
		

degene, natuurlijk of rechtspersoon, die een aanvraag voor het tot
stand brengen, uitbreiden of wijzigen van een Aansluiting bij de
W.E.B. Aruba N.V heeft ingediend;

Drinkwater:
		

het door de W.E.B. Aruba N.V. geleverde water, bestemd of mede bestemd
voor menselijk gebruik;

Drinkwater
installatie:
		
		
		

de in het Perceel aanwezige (binnen) leiding en de daarmee verbonden
toestellen, indien de (binnen) waterleiding hetzij onmiddellijk met het
waterleidingnet van de W.E.B. Aruba N.V. is verbonden, hetzij middellijk met het
waterleidingnet van de W.E.B. Aruba N.V. is verbonden en het water bestemd of
mede bestemd is tot Drinkwater;

Gevaarlijk toestel:
		

een toestel dat naar zijn aard nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het
Drinkwater kan opleveren;

Levering: 		

de Levering respectievelijk de terbeschikkingstelling van Drinkwater;

Leveringspunt:

de plaats van overgang tussen de Aansluiting en de Drinkwater installatie;

Perceel: 		
		
		
		

elk roerend of onroerend goed, gedeelte of samenstel daarvan, ten behoeve
waarvan een Aansluiting tot stand is gekomen of zal komen, dan wel Levering
van Drinkwater geschiedt of zal geschieden, een en ander ter beoordeling van
de W.E.B. Aruba N.V.;

Verbruiksperiode:
		

een tijdvak van ongeveer dertig (30) dagen waarin Drinkwater aan de
Aangeslotene wordt geleverd respectievelijk ter beschikking gesteld;

Waarborgsom:
		

een geldsom strekkende tot zekerheid van de betaling van de verschuldigde
bedragen terzake van de Levering van Drinkwater;

Watermeter:
de apparatuur van de W.E.B. Aruba N.V. bestemd voor het vaststellen van de
		
omvang van de Levering van Drinkwater, van de voor de afrekening door de
		W.E.B. Aruba N.V. nodig geachte gegevens en voor de controle van het verbruik;
W.E.B. Aruba N.V.:

Water- en Energiebedrijf Aruba (W.E.B.) N.V.
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ARTIKEL 2
AANVRAAG VOOR HET TOT STAND BRENGEN, UITBREIDEN OF WIJZIGEN
VAN EEN AANSLUITING
1.

Een aanvraag voor het tot stand brengen van een Aansluiting of tot uitbreiding of wijziging
van een bestaande Aansluiting geschiedt door het indienen van een daartoe door de W.E.B.
Aruba N.V. verstrekt formulier.
De aanvrager dient een legitimatiebewijs (identiteitsbewijs, paspoort of rijbewijs) en een
eigendomsbewijs of notariële akte te overleggen waaruit blijkt wie de eigenaar is van het
perceel. De Aanvrager dient tevens meerderjarig te zijn.
Lokale bedrijven dienen een uittreksel van inschrijving bij de Kamer van Koophandel bij de
aanvraag toe te voegen.
Als adres van de Aanvrager voor een bedrijf geldt uitsluitend het door de Kamer van Koophandel
opgegeven adres.
Degene die namens een rechtspersoon of eenmanszaak een aanvraag doet dient aan te tonen
dat hij hiertoe gemachtigd is.
Een aanvraag voor het tot stand brengen van een Aansluiting bij een” cunucu” geschiedt door
het indienen van een door de W.E.B. Aruba N.V. verstrekt formulier en verklaringsbrief van de
Directie Landbouw, Veeteelt, Visserij en Markthallen (LV.V.)
Een aanvraag voor het tot stand brengen van een Aansluiting bij veeteelt en fokkerij geschiedt
door het indienen van een door de W.E.B. Aruba N.V. verstrekt formulier en verklaringsbrief van
de Directie Volksgezondheid.

2.

Indien de Aanvrager niet tevens de eigenaar is van het perceel, dient de eigenaar toestemming
aan de W.E.B. Aruba N.V. te verlenen tot het aanbrengen, hebben, onderhouden, wijzigen en
wegnemen van al datgene wat de W.E.B. Aruba N.V. nuttig oordeelt voor de levering, meting van
de Levering en wat daarmee verband houdt.

3.

De Aanvrager c.q. de eigenaar verleent tevens onherroepelijk machtiging om het Perceel te
betreden en aldaar werkzaamheden te verrichten, voor zover en zo vaak dit naar het oordeel
van de W.E.B. Aruba N.V. nodig is voor de uitvoering en naleving van hetgeen in of krachtens
deze Leveringsvoorwaarden is bepaald. De Aanvrager c.q. de eigenaar kan daarbij eisen, dat
personeel van de W.E.B. Aruba N.V. een door de W.E.B. Aruba N.V. uitgereikt legitimatiebewijs
overlegt.

4.

Indien de W.E.B. Aruba N.V. aan de aanvraag gevolg geeft, is tussen Aangeslotene en de W.E.B.
Aruba N.V. een overeenkomst tot stand gekomen, welke wordt geacht te zijn aangegaan met
ingang van de dag waarop het aanvraagformulier in het bezit is gekomen van de W.E.B. Aruba
N.V.

5.

De W.E.B. Aruba N.V. is gerechtigd een aanvraag tot het tot stand brengen, uitbreiden of wijzigen
van een Aansluiting te weigeren, dan wel hieraan bijzondere voorwaarden te stellen, waaronder
het verlangen van een borgstelling, een garantie en/of een geldelijke bijdrage ter bestrijding van
de door de WEB. Aruba N.V. te maken uitbreidingskosten.
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Een dergelijk geval kan zich onder andere voordoen, indien:
a.

de leveringscapaciteit van de W.E.B. Aruba N.V. ter plaatse onvoldoende is;

b. een project bestaande uit meerdere woon- en/of verblijfseenheden wordt ontwikkeld;
c.
		

de Drinkwaterinstallatie meer dan 250 meter van de dichtstbijzijnde
hoofdleiding is verwijderd;

d. de voor het tot stand brengen van de Aansluiting benodigde vergunningen en
		 toestemmingen niet of alleen op voor de W.E.B. Aruba N.V. te bezwaarlijke voorwaarden
		 kunnen worden verkregen;
e.

de Aansluiting en/of de Levering slechts als reserve dient of een tijdelijk karakter draagt;

f.
		

van het gebruik van de Aansluiting hinder valt te verwachten in het net van de
W.E.B. Aruba N.V.;

g.
		
		

de Aanvrager of eigenaar in gebreke is een vordering terzake van Levering dan wel
een andere, daarmee verband houdende vordering, die de W.E.B. Aruba N.V.
op hem heeft, te voldoen;

h. de omvang van de Levering. naar het oordeel van de W.E.B. Aruba N.V., te gering zal zijn;
i.
		
6.

dit om andere redenen in het belang van de W.E.B. Aruba N.V. of uit een oogpunt van
veiligheid naar het oordeel van de W.E.B. Aruba N.V. noodzakelijk of gewenst is.

Voorts is de W.E.B. Aruba N.V. bevoegd een Aansluiting niet tot stand te brengen, uit te breiden
of te wijzigen dan wel geheel of gedeeltelijk weg te nemen, indien een of meer van de in of
krachtens deze Leveringsvoorwaarden gestelde bepalingen of voorschriften niet zijn of worden
nagekomen.

ARTIKEL 3
DE AANSLUITING
1.

a.

De Aansluiting wordt uitsluitend door of vanwege de W.E.B. Aruba N.V. tot stand gebracht.

b.

De W.E.B. Aruba N.V. bepaalt na de Aanvrager gehoord te hebben, de wijze waarop de
gevraagde Aansluiting wordt aangesloten.

c.

De wijze van aansluiten, de plaats van de Aansluiting alsmede het aantal Aansluitingen en
die van aansluittoestellen, alsmede de toegestane belasting van de Aansluiting worden
door de W.E.B. Aruba N.V., zoveel mogelijk na overleg met de Aanvrager, vastgesteld.

2.

De W.E.B. Aruba N.V. behoudt ook na afloop van de leveringsovereenkomst het recht de in dit
artikel bedoelde Aansluitingen op de Percelen van de Aangeslotene te handhaven. De eigenaar
en/of Aangeslotene zal haar het recht verlenen tot het hebben en in stand houden van deze
Aansluitingen.

3.

Ongeacht de eventueel verschuldigde bijdrage in de kosten, is de Aansluiting eigendom van de
W.E.B. Aruba N.V. en wordt deze op kosten van de W.E.B. Aruba N.V onderhouden.

4.

De eigenaar respectievelijk de Aangeslotene is verplicht ervoor te zorgen, dat indien het
Perceel, waarin een Aansluiting tot stand is gebracht, met hypotheek is of wordt bezwaard, de
eigendommen van de W.E.B. Aruba N.V. van het hypothecaire verband buitengesloten blijven.
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5.

Bij verkoop en koop van een Perceel met een Aansluiting dient hiervan opgaaf gedaan te worden
bij de W.E.B. Aruba N.V. De verkoper heeft de verplichting zorg te dragen dat alle vorderingen
terzake van leveringen tot en met de datum van verkoop en koop zijn voldaan.

6.

Ingeval de Aangeslotene onregelmatigheden of gebreken in de Aansluiting ontdekt of vermoedt,
is hij verplicht daarvan onmiddellijk kennis te geven aan de W.E.B. Aruba N.V.

7.

Indien naar het oordeel van de W.E.B. Aruba N.V. een defect in de Aansluiting is te wijten aan
een fout in de Drinkwaterinstallatie of aan de schuld van de Aangeslotene, is de Aangeslotene
verplicht de met de opheffing van het defect gemoeid zijnde kosten aan de W.E.B. Aruba N.V. te
vergoeden.

8.

De W.E.B. Aruba N.V. behoudt zich het recht voor het aansluiten of heraansluiten van een
Drinkwaterinstallatie te weigeren of de Aansluiting van een Drinkwaterinstallatie te verbreken,
indien niet wordt voldaan aan het bepaalde in of krachtens de Aansluitvoorschriften.

9.

Indien een controle of hercontrole als bedoeld in artikel 7 lid 2 van deze Leveringsvoorwaarden
niet of onvoldoende kan worden uitgevoerd heeft de W.E.B. Aruba N.V. het recht de Levering te
weigeren of te beëindigen.

10.

Verzegelingen die door of vanwege de W.E.B. Aruba N.V. zijn aangebracht op de Watermeters of
op andere toestellen die deel uitmaken van de Aansluiting, mogen niet worden geschonden of
verbroken.

11.

Indien de Levering ingevolge lid 9 van dit artikel wordt beëindigd, behoudt de W.E.B. Aruba N.V.
zich het recht voor deze niet eerder te hervatten dan nadat is gebleken dat aan het bepaalde in
of krachtens de Aansluitvoorschriften is voldaan.

12.

De W.E.B. Aruba N.V. bepaalt in welke gevallen en op welke wijze installaties en veiligheidsaarding
van elektrische installaties onmiddellijk dan wel middellijk met de hoofdleiding verbonden
mogen zijn.

13.

Een Gevaarlijk toestel moet bij het aansluiten worden voorzien van een inrichting die
terugstroming verhindert. De aard van die inrichting dient te zijn aangepast aan de mate van
gevaar van het toestel en de daarin aanwezige stoffen. Alvorens te mogen overgaan tot het
aansluiten van een Gevaarlijk toestel, ketels en stoomketels, aanjaaginrichtingen, sprinklers
voor brandblussing en brandkranen dient men over een schriftelijke toestemming van de W.E.B.
Aruba N.V. daartoe te beschikken.

ARTIKEL 4
HET PERCEEL
1.

De Aanvrager en de Aangeslotene respectievelijk de eigenaar van het Perceel zullen toestaan
dat zowel voor henzelf als ten behoeve van derden op het Perceel waterleidingen worden gelegd.
Aansluitingen tot stand worden gebracht, aftakkingen op reeds bestaande Aansluitingen worden
gemaakt, dan wel deze waterleidingen, Aansluitingen of aftakkingen worden onderhouden,
uitgebreid of gewijzigd, zonder dat de Aanvrager of Aangeslotene, resp. eigenaar hiervoor enige
aanspraak op vergoeding of restitutie van betaalde kosten kan laten gelden.
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De W.E.B. Aruba N.V. zal de daarvoor nodige werkzaamheden na overleg met de Aanvrager of
Aangeslotene, resp. eigenaar op zodanige wijze uitvoeren dat zo weinig mogelijk last veroorzaakt
wordt of schade wordt geleden. Aan het Perceel toegebrachte schade als noodzakelijk gevolg
van deze werkzaamheden zal door of vanwege de W.E.B. Aruba N.V. zo goed mogelijk worden
hersteld.
2.

Een Aansluiting moet goed bereikbaar blijven. Indien een aansluiting of een gedeelte daarvan niet
goed bereikbaar is geworden door een handelen of nalaten van de Aanvrager of Aangeslotene
resp. de eigenaar van het Perceel heeft de W.E.B. Aruba N.V., na aanmaning, het recht op kosten
van de betrokkene de belemmeringen weg te nemen, wijzigingen in het tracé van de Aansluiting
aan te brengen, dan wel een geheel nieuwe Aansluiting tot stand te brengen.

3.

De Aanvrager of Aangeslotene, resp. de eigenaar van het Perceel is aansprakelijk voor alle
schade aan enige door de W.E.B. Aruba N.V. ten behoeve van de Levering in, aan, op, onder of
boven het Perceel aangebrachte voorziening, tenzij hij aannemelijk maakt dat bovenbedoelde
schade niet aan zijn schuld of die van iemand waarvoor hij aansprakelijk is, is te wijten.

4.

De eigenaar is verplicht - ingeval hij zijn rechten op het onderhavig Perceel, geheel of gedeeltelijk
aan een ander overdraagt - van de verkrijger te bedingen dat deze met de W.E.B. Aruba N.V. een
soortgelijke overeenkomst sluit als in dit artikel genoemd.

ARTIKEL 5
DRINKWATERRESERVOIRS EN DE AANGIFTE VAN DRINKWATER-INSTALLATIES
MET VOLUMESTROOM > 1000 M3 PER MAAND
1.

De in deze Leveringsvoorwaarden omschreven Drinkwaterinstallatie omvat, voor wat betreft
de Drinkwaterinstallatie van aangeslotenen met een waterafname van meer dan 1000
m3 per maand, een drinkwaterreservoir met bijbehorende pompinstallatie, vul-, regel- en
beveiligingsapparatuur.

2.

Bij aanleg van nieuwe Drinkwaterinstallaties, alsmede bij uitbreiding, wijziging of vernieuwing
van bestaande Drinkwaterinstallaties, waarbij de vereiste volumestromen van de aan te sluiten
Drinkwaterinstallatie meer dan 1000 m3 per maand bedragen, moet de installateur aan de W.E.B.
Aruba N.V. een installatietekening in tweevoud toezenden.

3.

Op een installatietekening van een Drinkwaterinstallatie moet in ieder
geval duidelijk zijn aangegeven:
a.

de naam van de Aanvrager en/of de Aangeslotene;

b. het volledige adres en de bestemming van het Perceel, waarin de werkzaamheden
		
zullen worden verricht;
c.

de naam en het volledige adres van de installateur die de werkzaamheden verricht;

d. de datum waarop met de werkzaamheden zal worden begonnen en de vermoedelijke
		
duur van de werkzaamheden;
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e.

de plattegrond van de verdiepingen met o.a.:
- de ligging en bestemming van terreinen, gebouwen en ruimten op schaal getekend;
- de plaats van de Watermeter of de hoofdkraan zoals deze door de W.E.B. Aruba N.V.
is vastgesteld;
- de plaats en de minimaal vereiste volumestroom van de toestellen;
- de ligging, de nominale middellijn, alsmede het materiaal en - waar nodig de drukklasse van de binnenleiding;
- de samenstelling van de vloeren, muren en plafonds voor zover deze verband
houden met de leidingaanleg;

		 f.

de maximale toelaatbare werkdruk van de Drinkwaterinstallatie;

		 g.

een leidingberekening voor Drinkwaterinstallaties met een te verwachten
drinkwaterafname van ten minste 1000 m3 per maand;

		 h.

een in het Perceel aanwezige of aan te brengen andere watervoorziening;

		 i.
			

de berekening en technische omschrijving van een in de Drinkwaterinstallatie
aan te brengen drukverhoginginstallatie.

4.

De installatietekeningen moeten duidelijk leesbaar en blijvend goed contrasterend zijn en
overigens voldoen aan overeenkomstig de stand van de techniek te stellen eisen.

5.

Na beoordeling van de installatietekeningen door de W.E.B. Aruba N.V. zal desgevraagd een
door de W.E.B. Aruba N.V. gewaarmerkt exemplaar aan de installateur ter beschikking worden
gesteld.

6.

In bijzondere gevallen, ter beoordeling van de W.E.B. Aruba N.V., kunnen voortijdelijke
Drinkwaterinstallaties de in dit artikel voorgeschreven installatietekeningen achterwege blijven
en kan met controle ter plaatse worden volstaan.

ARTIKEL 6
UITVOERING VAN DRINKWATERINSTALLATIES
1.

Drinkwaterinstallaties moeten, onverminderd het bepaalde in of krachtens de
Aansluitvoorschriften voldoen aan daarvoor vastgestelde of vast te stellen wettelijke
voorschriften.

2.

Toestellen en materialen mogen slechts dan in een Drinkwaterinstallatie aanwezig zijn, indien
zij niet in strijd zijn met de grondslagen van NEN 1006 en voldoen aan de voorschriften en eisen
die de W.E.B. Aruba N.V. stelt.

3.

Tussen de Drinkwaterinstallatie achter een Watermeter en de Drinkwaterinstallatie achter een
andere Watermeter mag geen verbinding bestaan, tenzij de W.E.B. Aruba N.V. anders bepaalt.
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4.

De Drinkwaterinstallatie en dus ook de daarop aangesloten toestellen mogen via het net van de
W.E.B. Aruba N.V. geen hinder kunnen veroorzaken.
De W.E.B. Aruba N.V. kan ter vermijding van dergelijke hinder voorschrijven dat, door de
Aangeslotene, voorzieningen op diens kosten worden getroffen, dan wel dat bepaalde
verbruikstoestellen gedurende door de W.E.B. Aruba N.V. aan te geven uren niet mogen worden
gebruikt.

5.

Drinkwaterinstallaties moeten zodanig zijn ingericht dat zij op generlei wijze tot terugvoeding in
het net van de W.E.B. Aruba N.V. aanleiding kunnen geven.

6

Inrichtingen tot verhoging van de waterdruk mogen niet zijn geplaatst, tenzij de Aangeslotene in
het bezit is van een schriftelijke toestemming hiervoor van de W.E.B. Aruba N.V.

ARTIKEL 7
DE DRINKWATERINSTALLATIE
1.

De Aangeslotene en/of de Aanvrager draagt er zorg voor dat de Drinkwaterinstallatie goed
wordt onderhouden. Op een daartoe strekkend verzoek van de W.E.B. Aruba N.V. is hij verplicht
alle verlangde gegevens betreffende de Drinkwaterinstallatie aan de W.E.B. Aruba N.V. te
verstrekken.

2.

De W.E.B. Aruba N.V. is bevoegd zo vaak het dit nodig acht een Drinkwaterinstallatie te
controleren. Indien een Drinkwaterinstallatie niet voldoet aan het bepaalde in of krachtens de
Aansluitvoorschriften van de W.E.B. Aruba N.V., is de Aanvrager of de Aangeslotene verplicht
gebreken onmiddellijk en voor zijn rekening te laten herstellen en daarbij eventuele aanwijzingen
van de W.E.B. Aruba N.V., op te volgen.
De W.E.B. Aruba N.V. heeft echter geen verplichting na te gaan of aan het bepaalde in of krachtens
de Aansluitvoorschriften van de W.E.B. Aruba N.V., is voldaan.

3.

De W.E.B. Aruba N.V. kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de toestand waarin een
Drinkwaterinstallatie zich bevindt, noch voor de gevolgen daarvan.

4.

Indien in een Perceel dat wordt of is aangesloten, behalve de Drinkwaterinstallatie nog
een installatie voor watervoorziening aanwezig is of wordt aangelegd, zijn zowel de aanvrager
als de Aangeslotene verplicht de W.E.B. Aruba N.V. hiervan direct op de hoogte te brengen en alle
verlangde gegevens betreffende die installatie aan de W.E.B. Aruba N.V. te verstrekken.
Tussen de Drinkwaterinstallatie en een zodanige installatie mag geen verbinding bestaan. Een
zodanige installatie mag, zulks ter beoordeling van de W.E.B. Aruba N.V., geen hinder veroorzaken
aan de W.E.B. Aruba N.V. of derden.
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ARTIKEL 8
VOORZIENINGEN TEN BEHOEVE VAN DE AANSLUITING
1.

De toegang tot de plaats of ruimte, waar(in) zich de Watermeter en/of de tot de Aansluiting
behorende apparaten/-toestellen bevinden mag niet op een naar het oordeel van de W.E.B.
Aruba N.V. ontoelaatbare wijze zijn belemmerd.

2.

Indien een Perceel voor de W.E.B. Aruba N.V. niet permanent toegankelijk is, kan worden geëist
dat zodanige voorzieningen worden getroffen, dat van buitenaf:
- de meteropname kan geschieden;
- het Leveringspunt bereikbaar is.

3.

Indien wordt overgegaan tot het bouwen van een opstellingsruimte voor de Watermeter en
de andere tot de Aansluiting behorende toestellen dan dient deze:
a.

zodanig te zijn gedimensioneerd en ingericht dat bedoelde apparatuur te allen tijde
gemakkelijk bereikbaar is ter uitvoering van werkzaamheden van de W.E.B. Aruba N.V.;
b. solide te zijn uitgevoerd en stabiel te zijn aangebracht;
c. zodanig te zijn uitgevoerd dat het binnendringen van verontreiniging wordt voorkomen;
d. geschikt te zijn om het ten gevolge van werkzaamheden vrijkomende water
zonder overlast te veroorzaken af te voeren.
4.

De op te stellen toestellen en leidingen dienen gevrijwaard te zijn tegen overmatige verwarming
en tegen mechanische, chemische en andere wijzen van beschadiging.

5.

In de nabijheid van de Watermeter mogen zich geen installaties of apparaten bevinden, die
schade aan of een onjuist functioneren van de Watermeter tot gevolg heeft of kan hebben,
tenzij ter beoordeling van de W.E.B. Aruba N.V. passende voorzieningen zijn getroffen voor de
bescherming van de Watermeter.

6.

Voorzieningen als bedoeld in dit artikel komen niet voor rekening van de W.E.B. Aruba N.V.

ARTIKEL 9
ONDERHOUDEN, CONTROLEREN, VERVANGEN. VERPLAATSEN, UITBREIDEN EN
WEGNEMEN VAN EEN AANSLUITING
1.

Een Aansluiting wordt uitsluitend door of vanwege de W.E.B. Aruba N.V. onderhouden,
gecontroleerd, vervangen, verplaatst, uitgebreid, en weggenomen, een en ander zo mogelijk in
overleg met de Aanvrager of de Aangeslotene.

2.

De kosten van het onderhoud en de controle van de Aansluiting zijn voor rekening van de
W.E.B. Aruba N.V. Onverminderd het bepaalde in artikel 3 lid 3 en artikel 15 lid 1 van deze
Leveringsvoorwaarden zijn de kosten terzake het vervangen, verplaat
sen, uitbreiden, en
wegnemen voor rekening van de Aanvrager of de Aangeslotene, indien:
a.
b.
		
		

dit geschiedt op zijn verzoek; (Voor de bedragen van deze kosten zie artikel 20 lid 8.)
dit het gevolg is van zijn handelen of nalaten, tenzij hij aannemelijk maakt, dat dit
handelen of nalaten het gevolg is van omstandigheden die hem redelijkerwijs niet
zijn toe te rekenen.
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ARTIKEL 10
OVEREENKOMST TOT LEVERING EN HET VAN TOEPASSING ZIJN VAN DEZE
LEVERINGSVOORWAARDEN
1.

Levering geschiedt uit hoofde van een overeenkomst tussen de W.E.B. Aruba N.V. en de
Aangeslotene. Op de overeenkomst zijn deze Leveringsvoorwaarden van toepassing.

2.

Een overeenkomst tot Levering gaat in op de dag waarop de Aangeslotene de beschikking heeft
over een Aansluiting, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 lid 1.

3.

De W.E.B. Aruba N.V. kan verlangen dat de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan. Ten
aanzien van het bestaan van een overeenkomst tot Levering zoals bedoeld in artikel 10 lid
2, heeft naast een eventuele schriftelijke overeenkomst, tevens als bewijs te gelden, al dan
niet na conversie verkregen, gegevensdragers van de moderne techniek, zoals microfiches/
films, magneetbanden, elektronische geheugens, alsook gescande en/of digitaal opgeslagen
gegevens.

4.

Een overeenkomst tot Levering geldt voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen.

5.

Indien de Aangeslotene de overeenkomst niet tijdig heeft opgezegd alsmede indien de W.E.B.
Aruba N.V. niet binnen de opzegtermijn in de gelegenheid is gesteld de voor de beëindiging van
de overeenkomst noodzakelijke handelingen te verrichten, blijft de Aangeslotene gebonden aan
hetgeen in of krachtens deze Leveringsvoorwaarden is bepaald, totdat hij aan al zijn daaruit
voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan.

6.

De overeenkomst wordt geacht te zijn beëindigd in geval het Perceel waarop de
Drinkwaterinstallatie zich bevindt wordt verlaten zonder opzegging van de lopende
overeenkomst, dan wel in geval van brand, krot- opruiming of afbraak. In die gevallen behoudt
de W.E.B. Aruba N.V. zich alle rechten tot vergoeding van kosten, schaden en interesten voor.

7.

Het is de Aanvrager en de Aangeslotene verboden zonder schriftelijke toestemming van de
W.E.B. Aruba N.V. het geleverde Drinkwater anders dan ten behoeve van het eigen Perceel te
gebruiken. De W.E.B. Aruba N.V. kan aan een dergelijke toestemming voorwaarden verbinden.

8.

Het is de Aanvrager en de Aangeslotene verboden Drinkwater, betrokken volgens een bepaald
tarief, te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het Drinkwater volgens het toegepaste
tarief is bestemd.

9.

In geval van meerdere leveringspunten als bedoeld in artikel 12 lid 3 van deze
Leveringsvoorwaarden is artikel 6 lid 3 van deze Leveringsvoorwaarden onverminderd van
toepassing.
:

ARTIKEL 11
BEEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
1.

De overeenkomst tot Levering kan door opzegging worden beëindigd. Opzegging door de
Aangeslotene dient schriftelijk, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 7 dagen,
te geschieden.
Opzegging door de W.E.B. Aruba N.V. dient schriftelijk te geschieden en is slechts mogelijk in
geval van zwaarwichtige belangen en met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 30
dagen tenzij de beëindiging van de overeenkomst tot Levering volgens het gestelde in artikel 11
lid 5 plaatsvond.
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2.

In bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van de W.E.B. Aruba N.V., kan de overeenkomst
worden opgezegd door de Aangeslotene, met inachtneming van een termijn van drie dagen.

3.

De Aangeslotene blijft ook na het beëindigen van de overeenkomst aansprakelijk voor het nog
niet betaalde verbruik en voor de schade welke aan de eigendommen van de W.E.B. Aruba N.V.
zijn toegebracht. De nog niet gefactureerde waterrekeningen over de laatste Verbruiksperiode(n)
kunnen direct in rekening worden gebracht.

4.

De W.E.B. Aruba N.V. is bevoegd de leveringsovereenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst
als ontbonden te beschouwen indien de Aangeslotene:
a. aan enig eigendom van de W.E.B. Aruba N.V., schade heeft toegebracht;
b. de aanwijzingen van de W.E.B. Aruba N.V., niet of niet behoorlijk opvolgt.

5.

Bij beperking of onderbreking van de Levering als bedoeld in artikel 13 van deze
Leveringsvoorwaarden blijft de overeenkomst tot Levering als bedoeld in lid 1 van dit artikel nog
maximaal drie maanden van kracht.

6.

De W.E.B. Aruba N.V. zal van de verplichting tot Levering van Drinkwater ontheven zijn ten
aanzien van de Aangeslotene welke een of meerdere inrichtingen ter productie van Drinkwater,
bestemd om geheel of ten dele te voorzien in eigen behoefte of behoefte van derden, opstelt
en/of in stand houdt met de kennelijke bedoeling de Aansluiting van de W.E.B. Aruba N.V. te
doen dienen als reserve of ter aanvulling. Hervatting van de Levering zal geschieden nadat de
oorzaak, welke tot de onderbreking aanleiding is geweest, geheel is weggenomen, zulks ter
beoordeling van de W.E.B. Aruba N.V.

ARTIKEL 12
AARD, PLAATS EN OMVANG VAN DE LEVERING VAN DRINKWATER
1.

De W.E.B. Aruba N.V. levert Drinkwater dat minimaal voldoet aan de W.H.O.-normen
ten dienste van:
		
		
		
		
		
		
		

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

huishoudelijk verbruik,		
land-, tuinbouw en veeteelt.
woningbouw in het algemeen,
bedrijven en overig verbruik,
grootverbruikers,		
de grote toeristenhotels,		
Land Aruba en landsbedrijven,

ad.

a. Onder Drinkwater voor huishoudelijk verbruik wordt verstaan, het Drinkwater dat in
percelen, welke als woningen worden gebruikt, door de bewoners voor hun huishouding,
tuinbesproeiing en soortgelijke doeleinden wordt gebezigd. Indien en in zoverre er sprake
is van gemengd verbruik van Drinkwater voor wooneenheden en bedrijfsuitoefening geldt
een tarief voor bedrijven en overig verbruik.

ad

b. Onder Drinkwater voor land-, tuinbouw en veeteelt verbruik wordt verstaan het
Drinkwater dat wordt verbruikt voor deze doeleinden op een perceel grond met een
oppervlakte van minimaal 400 m² dat permanent in gebruik is voor land-, tuinbouw en
veeteelt. Onder land- en tuinbouw wordt niet gerekend bloemen-, sier- en cannabisteelt.

11 | W.E.B. Aruba N.V.

A-tarieven;
C-tarief (≥ 10 m3);
T-tarief (tijdelijk);
P-tarief (permanent);
G-tarief (>1000 m3/mnd);
H-tarief (hotels);
L-tarief (Land).

ad.

c. Onder Drinkwater voor de woningbouw wordt verstaan het Drinkwater, dat wordt
gebezigd bij de nieuwbouw van woonhuizen en appartementen. Een tijdelijke Aansluiting
ten behoeve van de nieuwbouw van een woning is voor de duur van de bouwperiode met
een maximum van drie jaar.

		

Bij de aanvraag dient een door de Afdeling Bouw en Woningtoezicht van de Dienst Openbare
Werken verstrekte bouwvergunning te worden overlegd.

		

De Aangeslotene is verplicht opgave te doen van het gereedkomen van de woning waarna
een huishoudelijk tarief van kracht wordt.

		

Bij leegstand van een woning, onderhoudswerkzaamheden, bijbouw en verbouwingen komt
de aangeslotene niet in aanmerking voor dit tarief.

ad.

d. Onder Drinkwater voor bedrijven en overig verbruik wordt verstaan, het Drinkwater dat
in percelen wordt gebruikt anders dan gesteld onder de letters a; b; d; e en f.

ad. e. Onder Drinkwater voor grootverbruikers wordt verstaan, het Drinkwater dat in
			 percelen wordt gebruikt anders dan gesteld onder de letters a; b; c en f waarbij het
			 gemiddelde verbruik meer dan 1000 m3 per maand is.
ad.

f. Onder Drinkwater voor grote toeristenhotels wordt verstaan, het Drinkwater dat wordt
gebruikt in de door de Aruba Tourism Authority van het Land Aruba als toeristenhotel
aangemerkte bebouwde percelen die mede als zodanig in bedrijf zijn. In de bouwperiode is
tarief P zoals beschreven onder letter c van toepassing.

ad.

g. Onder Drinkwater voor het Land Aruba en de landsbedrijven wordt verstaan, het
Drinkwater dat door de overheid wordt gebezigd. Hiervan is uitgezonderd het Drinkwater
dat in overheidswoningen wordt verbruikt.

2.

In principe vindt de Levering continu plaats. De W.E.B. Aruba N.V. staat echter niet in voor de
continuïteit van de Levering. Indien zich omstandigheden voordoen, waardoor de Levering wordt
of moet worden onderbroken, zal de W.E.B. Aruba N.V. het redelijkerwijs mogelijke doen om op
de kortst mogelijke termijn de Levering te hervatten.

3.

De W.E.B. Aruba N.V. zal het Drinkwater in beginsel slechts op één (1) punt leveren. In voorkomende
gevallen kan W.E.B. Aruba N.V. op verzoek van de Aanvrager of Aangeslotene die voldoet aan de
daartoe door W.E.B. Aruba N.V. te stellen voorwaarden, en met inachtneming van artikel 6 lid
3 van deze Leveringsvoorwaarden, op meerdere punten leveren. De levering zal plaatsvinden
op een door W.E.B. Aruba N.V. te bepalen plaats tot maximaal één (1) meter binnen het Perceel
behoudens in gevallen waarin plaatselijke omstandigheden haar noodzaken hiervan af te wijken.
In geval van nieuwbouw zal de Aansluiting (met inbegrip van de Watermeter) plaatsvinden in een
nis die gebouwd is op de door W.E.B. Aruba N.V. op de situatietekening aangewezen plek, welke
nis tevens dient te voldoen aan de door W.E.B. Aruba N.V. opgegeven afmetingen. W.E.B. Aruba
behoudt zich het recht voor om ook in andere gevallen de bouw van een nis verplicht te stellen.
Een aansluiting die binnen het Perceel geplaatst is kan altijd door de W.E.B.Aruba N.V. naar
buiten verplaatst worden.

4.

De W.E.B. Aruba N.V. kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor waterverbruik door verspilling of lekkage in de Drinkwaterinstallatie, al dan niet door toedoen van de Aangeslotene
en/of derden.
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5.

Het is verboden Drinkwater in een hoeveelheid kleiner dan naar reden van 20 liter per uur aan
de waterleiding te onttrekken (het zg. druppelen) of ongeoorloofd Drinkwater te onttrekken van
het waterleidingnet van de W.E.B. Aruba N.V.

ARTIKEL 13
ONDERBREKING EN BEPERKING VAN DE LEVERING
1.

De W.E.B. Aruba N.V. is bevoegd om in het belang van een goede drinkwatervoorziening de
Levering te beperken, te onderbreken, het verbruik voor bepaalde doeleinden te verbieden dan
wel aan de Levering bijzondere voorwaarden te verbinden.

2.

Tevens kan de W.E.B. Aruba N.V., indien dit naar haar oordeel noodzakelijk of gewenst is, in
verband met de uitvoering van werkzaamheden, in het belang van de veiligheid of in geval van
redelijkerwijs te duchten orkaangevaar of gevaar voor schade, de Levering gedurende een zo
kort mogelijke tijd - zo mogelijk na voorafgaande waarschuwing - beperken of onderbreken.

3.

Indien het op grond van buitengewone omstandigheden, zoals overheidsingrijpen, oorlogstoestand
of als gevolg van een bedrijfsstoring het noodzakelijk blijkt het drinkwaterverbruik te beperken
of te onderbreken, is de W.E.B. Aruba N.V. bevoegd de Aangeslotene terzake aanwijzingen te
geven. De aangeslotene is verplicht deze aanwijzingen op te volgen.

4.

Op verzoek van een Aangeslotene kan de W.E.B. Aruba N.V. de Levering tijdelijk onderbreken op
nader overeen te komen voorwaarden.

5.

De W.E.B. Aruba N.V. is bevoegd voorzieningen te treffen, waardoor de door een Aangeslotene
per tijdseenheid af te nemen hoeveelheid Drinkwater wordt begrensd tot een door de W.E.B.
Aruba N.V. te bepalen grootte.

6.

De W.E.B. Aruba N.V. is bevoegd zonder voorafgaande waarschuwing de Levering te
onderbreken, indien en zolang in enig opzicht deze Leveringsvoorwaarden niet zijn of worden
nagekomen.

Een dergelijk geval kan zich o.a. voordoen indien:
a.
		
b.
		
		
		
c.
d.
		

de Drinkwaterinstallatie niet voldoet aan het bepaalde in of krachtens de
Aansluitvoorschriften van de W.E.B. Aruba N.V.;
de Aangeslotene overeenkomstig het bepaalde in artikel 23 lid 1 van deze
Leveringsvoorwaarden in gebreke is een vordering terzake van Levering van
Drinkwater dan wel een andere daarmee verband houdende vordering die
de W.E.B. Aruba N.V. op hem heeft te voldoen;
de Aangeslotene verzuimt zijn financiële verplichtingen na te komen;
de Aangeslotene onder curatele staat of in staat van faillissement wordt gesteld
dan wel als hem surseance van betaling wordt verleend.

Indien met de Aangeslotene meer dan één (1) leveringsovereenkomst is afgesloten kan
de W.E.B. Aruba N.V. zelf bepalen bij welke van de Aansluitingen en bij hoeveel van de
Aansluitingen zij de Levering zal onderbreken.
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7.

De in lid 6 van dit artikel bedoelde onderbreking van de Levering wordt eerst ongedaan gemaakt
nadat de reden daarvoor is weggenomen en de kosten, verband houdende met de onderbreking
en hervatting van de Levering alsmede van eventueel door de W.E.B. Aruba N.V. hiermede
geleden schade en interesten, geheel zijn voldaan. Aan de hervatting van de Levering kan de
W.E.B. Aruba N.V. nadere voorwaarden verbinden.

8.

Het gebruik door de W.E.B. Aruba N.V. van zijn bevoegdheden als bedoeld in dit artikel kan niet
leiden tot aansprakelijkheid van de W.E.B. Aruba N.V. voor eventueel daaruit ontstane schade.

ARTIKEL 14
BEPALING VAN DE OMVANG VAN DE LEVERING
1.

De W.E.B. Aruba N.V. bepaalt op welke wijze de omvang van de Levering wordt vastgesteld.
Geschiedt deze vaststelling door meting met behulp van een Watermeter, dan zijn de daardoor
verkregen gegevens bindend, onverminderd het bepaalde in artikel 15 lid 6 e.v. en artikel 16 van
deze Leveringsvoorwaarden.

2.

Tenminste éénmaal per jaar wordt de stand van de Watermeter door of vanwege de W.E.B. Aruba
N.V. opgenomen op een door de W.E.B. Aruba N.V. te bepalen tijdstip. De W.E.B. Aruba N.V. kan
echter de Aangeslotene verzoeken om zelf de stand op te nemen en deze stand op een door de
W.E.B. Aruba N.V te bepalen wijze en binnen een door de W.E.B. Aruba N.V. aangegeven termijn
ter kennis van het bedrijf te brengen.

3.

Indien de W.E.B. Aruba N.V. door omstandigheden buiten haar schuld niet in staat is de stand van
de Watermeter op te nemen of de Aangeslotene niet heeft voldaan aan het verzoek van de W.E.B.
Aruba N.V. bedoeld in lid 2 van dit artikel, mag de W.E.B. Aruba N.V. de omvang van de Levering
bepalen overeenkomstig het gestelde in artikel 16 lid 2 van deze Leveringsvoorwaarden,
onverminderd het recht van de W.E.B. Aruba N.V. om het werkelijk geleverde alsnog vast te
stellen aan de hand van de stand van de Watermeter en dat in rekening te brengen.

4.

Ingeval een verbinding met de Watermeter is verbroken of beschadigd, dan wel dat op enige
wijze de aanwijzing van de Watermeter zonder toestemming van de W.E.B. Aruba N.V. tot stand
is gebracht of een toestand is geschapen die van invloed is op het normaal functioneren van de
Watermeter, zal de W.E.B. Aruba N.V. van de Aangeslotene een vergoeding vorderen, vermeerderd
met de verschuldigde kosten, voor de door de W.E.B. Aruba N.V. geschatte hoeveelheid geleverd
Drinkwater over een door de W.E.B. Aruba N.V. te bepalen periode, onverminderd het gestelde in
artikel 20 van deze Leveringsvoorwaarden.

ARTIKEL 15
DE WATERMETER
1.

De Watermeter wordt door of vanwege de W.E.B. Aruba N.V. en op haar kosten geplaatst en
onderhouden, met inachtneming van hetgeen daaromtrent in deze Leveringsvoorwaarden is
vermeld.

2.

Vervanging, verplaatsing of wegneming mag alleen door of vanwege de W.E.B. Aruba N.V.
geschieden. Vervanging of verplaatsing is voor rekening van de Aanvrager indien de vervanging
of verplaatsing geschiedt op zijn verzoek of het gevolg is van handelen of nalaten van de
Aangeslotene, behalve in het geval dat de vervanging plaats vindt voor een onderzoek van de
Watermeter als bedoeld in lid 6 t/m 9 van dit artikel.
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3.

De Aangeslotene draagt er zorg voor dat de Watermeter te allen tijde onbelemmerd toegankelijk
en afleesbaar is voor het personeel van de W.E.B. Aruba N.V. Voorts dient hij de Watermeter
te beschermen tegen beschadigingen en tegen verbreking van de eventueel aangebrachte
verzegeling.

4.

Onverminderd het bepaalde in artikel 14 lid 4 zal bij schending of verbreking van de verbinding
met de Watermeter de Aangeslotene gehouden zijn tot vergoeding van alle schaden, waaronder
de kosten van onderzoek, herstelling en herplaatsing van de Watermeter, ongeacht een eventuele
strafrechtelijke vervolging van de Aangeslotene.

5.

Schade aan de Watermeter welke niet het gevolg is van defecten aan de inrichting zelf of van
gedragingen of nalatigheid van het personeel van de W.E.B. Aruba N.V., komt voor rekening van
de Aangeslotene.

6.

Bij twijfel over de juistheid van de meting kunnen zowel de Aangeslotene als de W.E.B. Aruba N.V.
verlangen dat de Watermeter wordt onderzocht. De Aangeslotene dient hiertoe een schriftelijk
verzoek bij de W.E.B. Aruba N.V. in te dienen. Indien de Watermeter voor onderzoek dient te
worden weggenomen zal de W.E.B. Aruba N.V. de Aangeslotene hiervan in kennis stellen.

7.

Het onderzoek van de Watermeter wordt door of vanwege de W.E.B. Aruba N.V. verricht. De
Aangeslotene heeft het recht bij het onderzoek tegenwoordig te zijn.

8.

De aanwijzing van de Watermeter ten behoeve van de bepaling van het verbruik van Drinkwater
wordt geacht juist te zijn. Indien het nominale meetvermogen van de Watermeter de maximaal
toelaatbare fout van de Watermeter niet met een fout van meer dan +2% of minder dan -2% van
de bij de ijking doorgestroomde hoeveelheid wordt overschreden.

9.

De kosten van het onderzoek en de vervanging van de Watermeter zijn voor rekening van degene
op wiens verzoek het onderzoek wordt verricht volgens hetgeen daaromtrent in artikel 20 lid 5
is vermeld. Indien volgens het onderzoek de afwijking groter is dan is toegestaan conform lid 8
van dit artikel, komen de kosten van het onderzoek ten laste van de W.E.B. Aruba N.V.

10.

Abnormale aanwijzing, welke het gevolg is van een defecte Watermeter, zal voor de bepaling van
het te berekenen verbruik niet in aanmerking worden genomen.

ARTIKEL 16
GEVOLGEN VAN ONJUISTE METING
1.

Indien uit het onderzoek blijkt dat de afwijking groter is dan is toegestaan, stelt de W.E.B. Aruba
N.V. de omvang van de Levering vast aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek.
Verrekening zal plaatsvinden over de periode dat de Watermeter onjuist heeft gefunctioneerd,
doch ten hoogste over een tijdvak van twaalf (12) maanden, teruggerekend vanaf het moment
van het verwijderen van de ondeugdelijke Watermeter. In geval van fraude zal echter verrekening
over de volledige periode plaatsvinden.
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2.

Indien het onderzoek geen hanteerbare maatstaf oplevert voor het vaststellen van de omvang
van de Levering, is de W.E.B. Aruba N.V. bevoegd de omvang van de Levering in het betreffende
tijdvak te schatten naar de beste ter beschikking van de W.E.B. Aruba N.V. staande gegevens
hieromtrent, waarbij als maatstaf kan dienen:
-de omvang van de Levering in het overeenkomstige tijdvak van het voorafgaande jaar, of
-de gemiddelde omvang van de Levering in een eraan voorafgaande en een erop volgend tijdvak, of
-een andere billijke maatstaf.

ARTIKEL 17
ALGEMENE BEPALINGEN TERZAKE VAN DE TARIEVEN EN VERGOEDINGEN
1.

Voor het tot stand brengen, in stand houden, uitbreiden of wijzigen van een Aansluiting en
voor de Levering zijn de Aanvrager en de Aangeslotene, op basis van het gestelde in deze
Leveringsvoorwaarden, bedragen verschuldigd volgens de tarieven- en
vergoedingsregeling
van de W.E.B. Aruba N.V., zoals nader uitgewerkt in artikel 18 tot en met 20 van deze
Leveringsvoorwaarden. De W.E.B. Aruba N.V. behoudt zich het recht voor om in bijzondere
gevallen van de tarieven en vergoedingsregeling af te wijken.

2.

Indien met de Aangeslotene meer dan één (1) leveringsovereenkomst is afgesloten zal voor elk
van deze overeenkomsten het hiervoor geldende tarief worden toegepast. De W.E.B. Aruba N.V.
bepaalt welk tarief en of vergoeding van toepassing is. De Aanvrager en de Aangeslotene zijn
gehouden desgevraagd de daartoe benodigde gegevens te verstrekken.

3.

De tarieven en vergoedingen geven recht op verbruik van Drinkwater gedurende het gehele
etmaal, tenzij schriftelijk anders is bepaald.

4.

Alle bedragen die de Aanvrager en de Aangeslotene ingevolge deze Leveringsvoorwaarden
verschuldigd zijn, zullen respectievelijk kunnen worden verhoogd met de belastingen en de
heffingen, die de W.E.B. Aruba N.V. krachtens een besluit van de overheid verplicht en/of bevoegd
is in rekening te brengen.

5.

De W.E.B. Aruba N.V. heeft het recht om, bij langdurige storingen, defecten aan machines,
werkstaking en dergelijke gevallen, het door haar benodigde te leveren Drinkwater te betrekken
van derden.

6.

De W.E.B. Aruba N.V. is bevoegd de vastgestelde tarieven en vergoedingen aan te passen.

7.

De voorrijkosten bij afsluiting wegens wanbetaling en wederaansluiting na betaling komen voor
rekening van de Aanvrager of Aangeslotene.

8

De voorrijkosten en de kosten van herstelwerkzaamheden bij storingen zijn voor rekening
van de W.E.B. Aruba N.V., tenzij de storing is te wijten aan handelingen van de Aangeslotene,
onjuist functioneren van de Drinkwaterinstallatie of een onterechte storingsmelding door de
Aangeslotene.
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ARTIKEL 18
WAARBORGSOMMEN, BORGSTELLING EN GARANTIE
1.

Voor de aanvang van de waterlevering wordt een Waarborgsom gestort. Voor de reeds
Aangeslotene wordt waar nodig de aanpassing van een Waarborgsom samen met een
waterrekening in rekening gebracht. De te betalen Waarborgsom bedraagt als volgt:
a. Huishoudelijk verbruik:			
Klasse

Waarborgsom		

								
A-1
Afl. 80,-			
A-2
Afl. 80,-			
A-3
Afl. 80,-			
A-4
Afl. 80,-			
A-5
Afl. 80,-			

2.

Bedrijven en overig verbruik:

Klasse

Waarborgsom

C		
T
P		
G		
H		
L		

Afl.
80,Afl.
80,Afl.
80,Afl. 4.000,Afl. 8.000,Afl. 200,-

b.
		

Een tijdelijke Aansluiting voor minder
dan 60 dagen, ongeacht klasse:			

Afl.

250,-

c.		
		
		
		

Een Aansluiting voor een Aanvrager/
Aangeslotene zijnde een niet ingezeten
persoon of een niet ingeschreven
bedrijf, ongeacht klasse:				

Afl.

250,-

De waarborgsom kan gedurende de looptijd van de overeenkomst tot Levering worden gewijzigd
indien door wijzigingen in de tarieven het gemiddelde bedrag van een (1) verbruiksperiode is
veranderd dan wel indien als gevolg van het verbruikspatroon van de Aangeslotene daartoe
aanleiding is.
De herberekening van de Waarborgsom vindt plaats aan de hand van de volgende formule
waarbij het bedrag per kubieke meter meerverbruik van Drinkwater afhankelijk is van de
tariefklasse.
Gemiddeld maandverbruik vermenigvuldigd met het bedrag per kubieke meter meerverbruik.
Dit bedrag wordt verhoogd met de meterhuur en daarna naar beneden afgerond op een veelvoud
van Afl. 5,-.
Het verschil met de Waarborgsom geldig in de voorgaande Verbruiksperiode komt op de
maandrekening waterlevering tot uitdrukking met dien verstande dat de Waarborgsom nimmer
minder is dan het in lid 1 van dit artikel vastgestelde bedrag per tariefgroep.

3.

Indien daar redelijkerwijs aanleiding voor is, kan W.E.B. Aruba N.V. in afwijking van het bepaalde
in lid 1 en 2 van dit artikel van de Aanvrager of de Aangeslotene een borgstelling en/of de storting
van een hogere borgsom eisen tot zekerheid van de betaling van de ter zake van de levering
verschuldigde bedragen. De waarborgsom zal niet hoger zijn dan het bedrag dat de verbruiker
naar het oordeel van het bedrijf vermoedelijk gemiddeld voor levering over een periode van zes
maanden zal moeten betalen.
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4.

Indien de Aanvrager of Aangeslotene geen eigenaar is van het perceel kan W.E.B. Aruba N.V. van
de eigenaar een deposito, of een hoofdelijkheidsverklaring, of een borgstelling of een garantie
verlangen tot meerdere zekerheid van de betaling door de Aanvrager of de Aangeslotene van de
ter zake van de Levering verschuldigde bedragen.

5.

De Waarborgsom wordt gerestitueerd, zodra de noodzaak tot zekerheidsstelling niet meer
aanwezig is en in ieder geval zo spoedig mogelijk na beëindiging van de overeenkomst tot
levering, onder aftrek van het bedrag dat eventueel nog betaald moet worden.

ARTIKEL 19
AANSLUITKOSTEN, METERHUUR EN TARIEVEN
1.

Als bijdrage in de kosten van Aansluiting en administratie dient bij het indienen van een aanvraag
tot verkrijging van een Aansluiting van een Perceel op het waterleidingnet van de W.E.B. Aruba
N.V., ten kantore van de W.E.B. Aruba N.V. een bedrag van Afl. 50,- te worden voldaan. W.E.B.
Aruba N.V. behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen een hoger bedrag in rekening
te brengen.

2.

Ingeval een Aansluiting van tijdelijke aard, anders dan voor woningbouw, wordt verlangd komen
alle kosten van de Aansluiting en het verwijderen daarvan ten laste van de Aanvrager.

3.

De tarieven voor meterhuur zijn als volgt vastgesteld:

4.

Capaciteit		

Aansluitdiameter		

Bedrag per maand

3 m3/uur
7 m3/uur		
35 m3/uur
125 of meer m3/uur

15 mm
25 mm		
50 mm		
100 mm of meer		

Afl. 1,-
Afl. 10,Afl. 25,Afl. 50,-

De Tarieven voor het beschikken over een Aansluiting en het verbruik van Drinkwater zijn
per 1 augustus 2020 als volgt:
Klasse

Laag		

A				
Vastrecht
				 Verbruik 1
				 Verbruik 2
				 Verbruik 3
				 Meerverbruik
C				 Vastrecht
T
P
G
H				
Vastrecht
L				 Meerverbruik
5.

m3 per laag

Verbruik m3		

Tarief Afl/m3

3		3			4.55
3		
Meer dan 3 t/m 6		
4.55
6		
Meer dan 6 t/m 12		
6.25
8		
Meer dan 12 t/m 20		
11.25
+		
Meer dan 20		
15.25
10		
Meer dan 10		
5.50

3		3			9.50
+		
Meer dan 3		
9.50

Zonder voorafgaande toestemming van de W.E.B. Aruba N.V. mag de waterafname voor elk
Perceel niet meer bedragen dan 3m3 per uur.
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6.

De in deze Leveringsvoorwaarden genoemde tarieven zijn gebaseerd op Verbruiksperioden. De
W.E.B. Aruba N.V. factureert per Verbruiksperiode in de daarop volgende kalendermaand. Indien
van de laatste Verbruiksperiode geen meteropname is verricht wordt er gebruikmakend van het
gemiddeld verbruik een voorlopige rekening opgesteld.
Indien er verschillen ontstaan tussen de voorlopige rekening(en) en reëel verbruik dan worden
deze verschillen bij de facturering van de eerstvolgende Verbruiksperiode aan de hand van het
dan gemeten verbruik vereffend.

7.

Indien gedurende de Verbruiksperiode of een gedeelte daarvan geen waterleveringen en of
geen waterafnames hebben plaatsgehad wordt aan de Aangeslotene minimaal het vastgestelde
vastrecht per maand in rekening gebracht.

ARTIKEL 20
BOETE EN KOSTEN
1.

Onverminderd de overige rechten van de W.E.B. Aruba N.V., zal de Aangeslotene in geval van
handelen of nalaten in strijd met het in of krachtens deze Leveringsvoorwaarden bepaalde, een
boete van maximaal Afl. 1,000,- verbeuren.

2.

Ingeval de verzegelingen als bedoeld in artikel 3 lid 10 zijn geschonden of verbroken bedraagt
de boete minimaal Afl. 100,- te vermeerderen met de kosten van herstelwerkzaamheden en
waterverlies.

3.

Ingeval de Aanvrager of Aangeslotene, als bedoeld in artikel 12 lid 5, ongeoorloofd Drinkwater
onttrekt van de waterleiding van de W.E.B. Aruba N.V. bedraagt de boete minimaal Afl. 100,- te
vermeerderen met de kosten van herstelwerkzaamheden en waterverlies.

4.

De kosten van waterverlies, zoals bedoeld in lid 2 en 3 van dit artikel worden gesteld op minimaal
Afl. 200,-.

5.

De kosten van onderzoek van een Watermeter, zoals bedoeld in artikel 15 lid 6 t/m 10, worden
gesteld op Afl. 50,-.

6.

De kosten voor het ongedaan maken van de onderbreking van de waterlevering, zoals bedoeld in
artikel 13 lid 6, worden gesteld op minimaal Afl. 50,-.

7.

De boeten en kosten moeten binnen een door de W.E.B. Aruba N.V. te bepalen termijn worden
voldaan nadat de oplegging ter kennis van de Aangeslotene is gebracht.

8.

De kosten van de volgende werkzaamheden van de W.E.B. Aruba N.V. op aanvraag van de
Aanvrager, zoals bedoeld in artikel 9 lid 2, worden gesteld als volgt:
a.
b.
c.		

vervangen van een meter Afl. 75,-;
verplaatsen van een meter Afl. 320,-;
voor het uitbreiden van een dienstleiding buiten het verzorgingsgebied van de W.E.B.
Aruba N.V. betaalt de Aanvrager 50% van de aanleg- en installatiekosten. De aanleg- en
installatiekosten zullen voor elk geval apart door de W.E.B. Aruba N.V. berekend worden.
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ARTIKEL 21
BETALINGEN.
1.

Alle bedragen die de Aanvrager en de Aangeslotene ingevolge deze Leveringsvoorwaarden
verschuldigd is, brengt de W.E.B. Aruba N.V. door middel van een factuur in rekening.

2.

Een factuur dient te zijn voldaan uiterlijk op de bij de factuur aangegeven uiterlijke betaaldatum.
De W.E.B. Aruba N.V. geeft aan op welke wijze de factuur kan worden voldaan. Een beroep op
schuldvergelijking is niet toegestaan.

3.

Indien de Aanvrager of Aangeslotene meerdere facturen heeft openstaan wordt de betaling
toegerekend op de oudste factuur, ongeacht of de Aanvrager of de Aangeslotene bij de
betaling een andere factuur heeft aangewezen. Als gevolg van de toerekening op de oudste
factuur zal elke daarop volgende factuur geacht worden niet tijdig te zijn betaald, waardoor de
administratiekosten ad Afl. 10,- zoals bedoeld in lid 6 van dit artikel terugkerend in rekening
zullen worden gebracht zolang niet alle (achterstallige) facturen volledig zijn betaald.

4.

De Aangeslotene dient bij elke betaling als betalingskenmerk het relevante perceelnummer
in het correcte formaat te vermelden. Het niet, dan wel niet correct, vermelden van het
perceelnummer komt voor eigen risico van de Aanvrager of Aangeslotene.

5.

De voldoening van een factuur die door nalaten of toedoen van de Aanvrager of Aangeslotene
redelijkerwijze niet door W.E.B. Aruba N.V. kan worden geïdentificeerd als een betaling afkomstig
van de Aanvrager of Aangeslotene in kwestie ter voldoening van de desbetreffende factuur
strekt niet tot betaling van die factuur*, zolang deze niet is geïdentificeerd.

6.

Onverminderd haar overige rechten kan de W.E.B. Aruba N.V., wanneer de in lid 2 van dit
artikel genoemde termijn wordt overschreden, een bedrag van minimaal Afl. 10,- wegens
administratiekosten in rekening brengen.

7.

Het inbrengen van bezwaren tegen een factuur schort de verplichting tot betaling binnen de
vastgestelde termijn niet op, zulks onverminderd het recht van de Aangeslotene op latere
verrekening indien en voor zover zijn bezwaren gegrond blijken.

8.

De W.E.B. Aruba N.V. is na de uiterlijke betaaldatum niet meer verplicht bezwaren tegen een
factuur in behandeling te nemen.

* Met andere woorden: de verbintenis tot betaling van een geldsom gaat door de voldoening niet teniet.

ARTIKEL 22
GARANTIE, GELDELIJKE BIJDRAGE EN VOORUITBETALING
1.

De W.E.B. Aruba N.V. kan van de Aanvrager of de Aangeslotene een borgstelling, bankgarantie of
geldelijke bijdrage ter bestrijding van de door de W.E.B. Aruba N.V. te maken uitbreidingskosten
verlangen.

2.

De W.E.B. Aruba N.V. is gerechtigd vooruitbetaling te verlangen van het bedrag dat verschuldigd
is wegens het tot stand brengen, vervangen, verplaatsen, uitbreiden of wegnemen van een
Aansluiting.
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ARTIKEL 23
WANBETALING
1.

Indien de Aanvrager of de Aangeslotene niet tijdig heeft betaald is de Aanvrager of de
Aangeslotene van rechtswege in gebreke zonder dat van de zijde van de W.E.B. Aruba N.V. enige
aanmaning of ingebrekestelling is vereist.

2.

Indien en zodra de Aanvrager of de Aangeslotene in gebreke is, is hij tevens een extra bedrag aan
administratiekosten verschuldigd als is bepaald in artikel 21 lid 4 van de Leveringsvoorwaarden.
Tevens is de W.E.B. Aruba N.V. bevoegd de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten
van 15% over het verschuldigde bedrag te vorderen.

ARTIKEL 24
ANDERE VERPLICHTINGEN
1.

De W.E.B. Aruba N.V. zal bij de uitvoering van het bepaalde in of krachtens deze
Leveringsvoorwaarden die zorg betrachten, die van een zorgvuldig handelend bedrijf mag
worden verwacht.

2.

Zowel de Aanvrager als de Aangeslotene zijn verplicht aan de W.E.B. Aruba N.V. de nodige
medewerking te verlenen bij de toepassing en de uitvoering van het bepaalde in of krachtens
deze Leveringsvoorwaarden en de controle op de naleving daarvan, en wel in het bijzonder door:
a.

de W.E.B. Aruba N.V. zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van door hem waargenomen
of vermoede schade, gebreken of onregelmatigheden van de Aansluiting, inclusief de
Watermeter, verbreken van de verzegeling daaronder begrepen. Indien t.g.v. een verzuim
van de Aanvrager of de Aangeslotene Drinkwater verloren is gegaan, kan de W.E.B. Aruba
N.V. de kosten van dat Drinkwater in rekening brengen;

b.

aan personen, die van een door de W.E.B. Aruba N.V. uitgegeven legitimatiebewijs of
machtiging zijn voorzien, toegang te verlenen tot het Perceel;

c.		

de W.E.B. Aruba N.V. tijdig op de hoogte te stellen van adreswijzigingen;

d.

aan de W.E.B. Aruba N.V. kennis te geven van verbouwing of wijziging van het aangesloten
Perceel of andere wijzigingen, voor zover deze tariefsverandering tot gevolg kunnen
hebben.

3.

De Aanvrager en de Aangeslotene zijn verplicht het redelijkerwijs mogelijke te doen om schade
aan de Aansluiting te voorkomen.

4.

Indien de Aanvrager of de Aangeslotene geen eigenaar is van het Perceel, staat hij ervoor in dat
de eigenaar akkoord gaat met het verrichten van alle handelingen, die door de W.E.B. Aruba N.V.
voor het tot stand brengen, vervangen, verplaatsen, uitbreiden of wegnemen van een Aansluiting
of voor de Levering noodzakelijk worden geacht.

5.

De Aangeslotene is verplicht de W.E.B. Aruba N.V. tijdig schriftelijk te waarschuwen, indien
werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in of op percelen waarin, waarop of waarboven zich
waterleidingen of eigendommen van de W.E.B. Aruba N.V. bevinden, opdat zij maatregelen kan
treffen om ongevallen of beschadigingen te voorkomen.
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6.

De W.E.B. Aruba N.V. zal op schriftelijk verzoek van de Aangeslotene haar waterleidingen en
dergelijke zo mogelijk wegnemen of verplaatsen, voor zover en zolang dit in verband met het
uitvoeren van de werkzaamheden door de Aangeslotene noodzakelijk is, mits de Aangeslotene
zich verbonden heeft de kosten daarvan te vergoeden.

7.

Ingeval van vertrek naar het buitenland dient de Aangeslotene mede de waterrekeningen over
nog niet gefactureerde verbruiksperiode(n) tot en met afsluitdatum te voldoen.

8.

Voor zover dit naar het oordeel van de W.E.B. Aruba N.V. nodig is kan de W.E.B. Aruba N.V. bij
beëindigen van de leveringsovereenkomst van de Aanvrager of Aangeslotene vorderen dat hij
alle waterrekeningen over de Verbruiksperiode(n) en overige rekeningen tot en met afsluitdatum
terstond voldoet. Dit kan zich onder meer voordoen als de Aangeslotene geen toekomstige
woon- of verblijfplaats kenbaar maakt.

9.

Een gehuwde Aangeslotene dient bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed, waarbij de
Aangeslotene het Perceel verlaat, al zijn verplichtingen aan de W.E.B. Aruba N.V. direct na te
komen.

10.

Bij het overlijden van een Aangeslotene dienen de erfgenamen en/of mede bewoners van het
Perceel alle verplichtingen aan de W.E.B. Aruba N.V. binnen redelijke tijd na te komen.

ARTIKEL 25
AANSPRAKELIJKHEID EN UITSLUITING
1.

De W.E.B. Aruba N.V. noch enig ander bedrijf waarmede de W.E.B. Aruba N.V. ten aanzien van
watervoorziening samenwerkt, is tot generlei vergoeding of schadeloosstelling, aan personen of
goederen daaronder mede begrepen bedrijfsschade gehouden, indien de Levering, door welke
oorzaak ook, mocht worden onderbroken, belemmerd of verhinderd, dan wel indien schade of
hinder het gevolg is van afwijkingen in genoemde Levering.

2.

Evenmin is de W.E.B. Aruba N.V. tot enigerlei schadevergoeding gehouden, indien door de
Aansluiting, de Levering of daarmee verband houdende werkzaamheden schade mocht
ontstaan. Hetzelfde geldt indien de W.E.B. Aruba N.V. eigendommen ter beschikking stelt aan de
Aangeslotene of in het algemeen werkzaamheden ten behoeve van de Aangeslotene verricht.

3.

Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten. Indien een
Aangeslotene een wijziging niet wenst te accepteren kan hij de overeenkomst opzeggen
overeenkomstig het bepaalde in deze Leveringsvoorwaarden.

4.

De eigenaar van het Perceel en de Aangeslotene vrijwaren de W.E.B. Aruba N.V. jegens derden,
voor alle aanspraken wegens schade of hinder.

5.

De Aangeslotene doet bij voorbaat jegens de W.E.B. Aruba N.V. afstand van alle aanspraken
welke hij, hetzij direct of indirect in verband met een vrijwaringsplicht die de W.E.B. Aruba
N.V. ten opzichte van enig ander bedrijf waarmede de W.E.B. Aruba N.V. ten aanzien van de
watervoorziening samenwerkt op zich heeft genomen, tegen haar zou kunnen doen gelden
terzake van schade of hinder, waaronder begrepen bedrijfsschade, die voor hem ontstaat als
gevolg van de Levering of door de onderbreking of storing hiervan.
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6.

Onverminderd het recht van de W.E.B. Aruba N.V., het gebruik van waterleidingbuizen voor
aarding van elektrische toestellen en installaties en van bliksemafleiders te verbieden,
respectievelijk te doen opheffen, staat de W.E.B. Aruba N.V., zonder enige aansprakelijkheid en
verantwoordelijkheid van de W.E.B. Aruba N.V., in het algemeen de aarding toe. De W.E.B. Aruba
N.V. verklaart hierbij dat het huidige waterleidingnet geen ideale aardingsmassa is.

ARTIKEL 26
GESCHILLEN
1.

Geschillen naar aanleiding van deze Leveringsvoorwaarden en de op grond daarvan van
toepassing zijnde voorschriften en regelingen of tot stand gekomen overeenkomsten dienen te
worden voorgelegd aan het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba.

2.

Voordat een geschil als bedoeld in lid 1 kan worden voorgelegd dient de Aanvrager of
Aangeslotene dit eerst schriftelijk voor te leggen aan de W.E.B. Aruba N.V. en wel binnen twee
weken nadat het feit waarop de klacht gestoeld is zich heeft voorgedaan dan wel, indien het feit
redelijkerwijs pas later geconstateerd kon worden, binnen twee weken na constatering van het
feit.
De Aanvrager of Aangeslotene wordt in de gelegenheid gesteld zich in persoon of bij gemachtigde
te doen horen door de directeur van de W.E.B. Aruba N.V. of een door hem aan te wijzen
vertegenwoordiger. De W.E.B. Aruba N.V. beslist binnen vier weken na ontvangst van de klacht.

ARTIKEL 27
WIJZIGINGEN IN DE LEVERINGSVOORWAARDEN
1.

Deze Leveringsvoorwaarden kunnen door de W.E.B. Aruba N.V. worden gewijzigd. Wijzigingen
treden eerst in werking dertig (30) dagen na de dag waarop de wijzigingen bekend zijn gemaakt,
tenzij in de bekendmaking een latere datum van in werking treden is vermeld.

2.

Niettegenstaande het in lid 1 van dit artikel bepaalde, zullen wijzigingen van de ta
rieven,
vergoedingen, Waarborgsommen en aansluitkosten de dag na bekendmaking in werking treden,
tenzij in de bekendmaking een latere datum van in werking treden is vermeld.

3.

Als bekendmaking geldt een kennisgeving geplaatst op de bedrijfswebsite van W.E.B. Aruba
N.V. dan wel op andere door W.E.B. Aruba N.V. gebruikte online platformen, dat de voorwaarden,
zijn gewijzigd en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba en de Kamer van Koophandel en
Nijverheid van Aruba zijn gedeponeerd en bij de W.E.B. Aruba N.V. ter inzage liggen.

ARTIKEL 28
BIJZONDERE BEPALINGEN
1.

De overeenkomst, als bedoeld in artikel 10 lid 2 van deze Leveringsvoorwaarden, blijft van kracht
indien de W.E.B. Aruba N.V. zijn onderneming overdraagt aan een andere rechtspersoon.

2.

De verplichting tot Levering ingevolge de overeenkomst bedoeld in artikel 10 van de
Leveringsvoorwaarden, eindigt van rechtswege indien de W.E.B. Aruba N.V. niet of niet in
voldoende mate in staat is Drinkwater te betrekken.
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ARTIKEL 29
SLOTBEPALINGEN
1.

In bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van de W.E.B. Aruba N.V., kunnen afwijkingen van
deze Leveringsvoorwaarden worden toegestaan. Deze afwijkingen zullen zoveel mogelijk
schriftelijk worden vastgelegd.

2.

In bijzondere omstandigheden kunnen door de W.E.B. Aruba N.V. afwijkingen van het bepaalde
in of krachtens haar Aansluitvoorschriften worden toegestaan of kunnen door de W.E.B. Aruba
N.V. nadere eisen worden gesteld. Deze afwijkingen zullen zo veel mogelijk schriftelijk worden
vastgelegd.

3.

Voor Drinkwaterinstallaties die op het tijdstip waarop deze Leveringsvoorwaarden in werking
treden reeds op het net van de W.E.B. Aruba N.V. zijn aangesloten, kan de W.E.B. Aruba N.V. onder
door haar vast te stellen voorwaarden en voor een door haar vast te stellen termijn geheel of
gedeeltelijk ontheffing verlenen van haar Aansluitvoorschriften.

4.

De Aangeslotene waarvan door het Land Aruba met ingang van 1 januari 1992 de
waterleveringsovereenkomst is opgezegd, wordt door de W.E.B. Aruba N.V. geacht, per 1 januari
1992 een overeenkomst tot waterlevering met de W.E.B. Aruba N.V. te zijn aangegaan.

5.

In alle gevallen, waarin deze Leveringsvoorwaarden niet voorziet, beslist de W.E.B. Aruba N.V.

6.

De in de voorgaande artikelen vervatte bepalingen zijn de Leveringsvoorwaarden voor de
Levering van Drinkwater op Aruba.

7.

Deze Leveringsvoorwaarden treden in werking op 1 maart 2019 en treden in de plaats van de tot
dan geldende voorwaarden.

8.

De Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba en bij de
Kamer van Koophandel en Nijverheid te Oranjestad, Aruba en liggen bij de W.E.B. Aruba N.V. ter
inzage.

9.

Ingeval van een geschil over de interpretatie van de bepalingen van deze Leveringsvoorwaarden,
zal de Nederlandse tekst bepalend zijn.
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