
Fiber to the home 2023
Eénmalige vergoedingen

Item Eenh.prijs Eenh.prijs
btw excl btw 21% incl per btw excl btw 21% incl per

Toegang toegangspunt
Vergoeding voor aansluiting toegangspunt

Ondergrondse aansluiting (<15m van de rooilijn) (*) - toegangspunt 530,00 € 641,30 € toegangspunt
Ondergrondse aansluiting (>15m van de rooilijn) offerte op maat offerte op maat

Werken op privé domein zonder delfwerk 
voor de te plaatsen en leveren kabellengtes 24,70 € 29,89 € lopende meter 24,70 € 29,89 € lopende meter

Werken op privé domein met delfwerk voor 
de te plaatsen en leveren kabellengtes 94,30 € 114,10 € lopende meter 94,30 € 114,10 € lopende meter

Bovengrondse aansluiting (*) - toegangspunt 294,00 € 355,74 € toegangspunt

Façade aansluiting (*) - toegangspunt 176,00 € 212,96 € toegangspunt
Appartement (*) (***) - toegangspunt 530,00 € 641,30 € toegangspunt

Korting aansluiting (**) 530,00 € 641,30 € toegangspunt 176,00 € 212,96 € toegangspunt
Huurprijs PtP - actief toegangspunt actief toegangspunt
Vergoeding voor patching (swap, activatie, desactivatie) (**) (****) x x actief toegangspunt actief toegangspunt
Vergoeding per informatievraag (**) (****) x x eenheid eenheid

Bijkomende vergoedingen
Voor de Operator

x x eenheid
Vergoeding voor onterechte of foutieve patching in de colocatieruimte (****)x x eenheid

Alle prijzen zonder BTW en worden jaarlijks geïndexeerd (CPI augustus)

(*) Tarief kan rechtstreeks aangerekend worden door Fluvius of de Operator aan de Eindgebruikers.
     De ad hoc tarieven zijn ten laste van de eindgebruiker en zijn onderworpen aan wijzigingen.
(**)  De korting zal rechtstreeks door Fluvius of via een operator actief op het netwerk van Fluvius verrekend worden met het tarief aansluitingen.
(***) Voor meervoudige ad-hoc aansluitingen in hetzelfde appartementsgebouw zal Fluvius een offerte op maat opstellen indien het een aanvraag betreft voor ten minste vier appartementen.
(****) Geen aanrekening tijdens de Piloot

Indexatieformule
(R x I) / Io
Waarbij:
R : tarief
Io : CPI van de maand augustus 2017 (basis 2013)=  105,22
I: CPI van de maand augustus (basis 2013) van het vorige jaar

Eénmalige vergoedingen
Synergieaansluiting Ad hoc-aansluiting

Vergoeding voor nutteloze interventie of 


