
Fictief voorbeeld berekening precario 

 

In Voorst brengen wij u vanaf 1 januari 2017 precarioheffing in rekening. 

Het tarief van de precarioheffing is € 119,85 voor 365 dagen inclusief btw.  

 

Hieronder ziet u een tweetal voorbeelden van de berekening van precarioheffing:  

 

1) In dit voorbeeld heeft u uw meterstand doorgegeven in december 2016 en ontvangt u op 1 februari 

2017 uw periodeafrekening. Wij berekenen de periodeafrekening op basis van de data waarop de 

meterstanden zijn doorgegeven. Daarom ziet u de precarioheffing niet terug op uw periodeafrekening 

van 2017. 

 

Uw eerstvolgende periodeafrekening ontvangt u op 1 februari 2018. Op uw periodeafrekening van 

2018 berekenen wij de precarioheffing van 1 januari 2017 tot de datum waarop u uw meterstand in 

2017 doorgeeft.  

 

Stel: U geeft op 23 december 2017 uw meterstand door. De precarioheffing op uw periodeafrekening 

van 2018 wordt dan berekend van 1 januari 2017 t/m 23 december 2017. Dit is 356 dagen. De som 

is dan als volgt: €119,85 / 365 * 356 = €116,89 

 

Hoe wordt uw termijnfactuur in deze situatie berekend 

Wij gaan uit van de startdatum van precario (1.1.2017) tot de factuurdatum van uw eerstvolgende 

periodeafrekening(1.2.2017). Dit is 396 dagen.  

De som wordt dan als volgt: 

€ 119,85 / 365 * 396 = € 130,029. Als u in 4 termijnen betaalt, is dat € 130,029 / 4 = € 32,51. Dit 

bedrag is zichtbaar op uw periodeafrekening en op de volgende 3 termijnfacturen. 

 

2) In dit voorbeeld heeft u uw meterstand doorgegeven op 5 januari 2017 ontvangt u op 1 februari 

2017 uw periodeafrekening. Op uw periodeafrekening van 2017 ziet u 5 dagen precarioheffing terug.  

 

Uw eerstvolgende periodeafrekening ontvangt u op 1 februari 2018. Op uw periodeafrekening van 

2018 berekenen wij de precarioheffing van 5 januari 2017 tot de datum waarop u uw meterstand 

weer doorgeeft. 

 

Stel: U geeft op 15 januari 2018 uw meterstand door. De precarioheffing op uw periodeafrekening 

van 2018 wordt dan berekend van 5 januari 2017 t/m 15 januari 2018. Dit is 375 dagen. De som is 

dan als volgt: €119,85 / 365 * 375 = €123,13 

 

Hoe wordt uw termijnfactuur in deze situatie berekend 

Wij gaan uit van de datum van uw meterstand in 2017(5.1.2017) tot de factuurdatum van uw 

eerstvolgende periodeafrekening(1.2.2017). Dit is 392 dagen.  

De som wordt dan als volgt: 

€ 119,85 / 365 * 392 = € 128,715. Als u in 4 termijnen betaalt, is dat € 128,715 / 4 = € 32,18. Dit 

bedrag is zichtbaar op uw periodeafrekening en op de volgende 3 termijnfacturen. 
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