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TYPE INSTALLATIE EN KOSTENAFREKENING

Type installatie (individueel of collectief) De kostenafrekening 
heeft betrekking op:Verwarming Productie  

van sanitair warm water
Verdeling  

van koud water

Collectief
-  één centraal systeem voor 

het volledige gebouw

-  meetinstrumenten in elke 
wooneenheid*

Collectief Collectief

• verwarming
• warm water  
• koud water

- een meter van Hydrobru voor het volledige gebouw:

-  die een centraal systeem 
voedt voor de productie 
van warm water voor het 
volledige gebouw

-  en een doorstroommeter 
voor warm water voor elke 
wooneenheid*

-  en een doorstroommeter 
voor koud water voor elke 
wooneenheid*

Collectief
-  één centraal systeem voor 

het volledige gebouw

-  meetinstrumenten in elke 
wooneenheid*

Collectief
-  een meter van Hydrobru 

voor het volledige gebouw

-  die een centraal systeem 
voedt voor de productie 
van warm water voor het 
volledige gebouw

-  en een doorstroommeter 
voor warm water voor elke 
wooneenheid*

Individueel
-  persoonlijke meter van  

Hydrobru voor elke 
wooneenheid

• verwarming
• productie (en verbruik) 

van warm water

De bewoner ontvangt de 
facturen voor zijn verbruik 
van koud water rechtstreeks 
van Hydrobru

Collectief
-  één centraal systeem voor 

het volledige gebouw

-  meetinstrumenten in elke 
wooneenheid*

Individueel
-  geen specifieke meter voor 

warm water (omdat het water 
individueel wordt verwarmd 
na doorstroming door de 
meter van Hydrobru)

-  persoonlijke elektrische 
boiler of gasboiler

Individueel
-  persoonlijke meter van  

Hydrobru voor elke 
wooneenheid

• enkel verwarming

De bewoner ontvangt 
de facturen voor zijn 
waterverbruik rechtstreeks 
van Hydrobru en de facturen 
voor de productie van warm 
water rechtstreeks van zijn 
energieleverancier

Individueel
-  individueel  

verwarmingssysteem

Individueel
-  persoonlijke elektrische 

boiler of gasboiler

Collectief
-  één enkele meter van 

Hydrobru voor het volledige 
gebouw

-  en een doorstroommeter 
voor koud water voor elke 
wooneenheid*

• enkel koud water

De bewoner ontvangt de 
facturen voor de verwar-
ming en de productie van 
warm water rechtstreeks 
van zijn energieleverancier

Individueel
-  individueel  

verwarmingssysteem

Individueel
-  geen specifieke meter voor 

warm water (omdat het water 
individueel wordt verwarmd 
na doorstroming door de 
meter van Hydrobru)

-  persoonlijke elektrische 
boiler of gasboiler

Individueel
-  persoonlijke meter van  

Hydrobru voor elke 
wooneenheid

Geen kostenafrekening

De bewoner ontvangt 
de facturen rechtstreeks 
van Hydrobru en zijn 
energieleverancier

* facultatief. Als er geen meetinstrumenten aanwezig zijn voor de verwarming, het koud water en/of het warm water,  
dan gebeurt de kostenafrekening op basis van een verdeelsleutel.
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