
BETALINGSWIJZE
Binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur betaal 
je via overschrijving. Bij een laa�  jdige betaling 
worden er extra kosten aangerekend.

BETALENDE INTERVENTIES (INCLUSIEF BTW)

BELANGRIJK OM TE WETEN
De interven� e moet betaald worden door de 
persoon in wiens belang de interven� e werd 
uitgevoerd. Dit betekent dat je niet noodzakelijk zelf 
naar de brandweer moet hebben gebeld om toch de 
retribu� e te moeten betalen. 

Falend technisch alarm vanaf een 
tweede interven� e 800 euro

S� lleggen van een alarmsignaal op 
vraag van de poli� e

300 euro

Logis� eke of technische steun op vraag 
van poli� e/gerechtelijke autoriteiten 
(bv. bijstand ladderwagen)

300 euro

Valse kwaadwillige oproep 1.500 euro

Opruimen of reinigen van de rijweg 590 euro

Bestrijden of voorkomen van vervuiling 
� jdens interven� es 700 euro*

Dringende dakafdekking 260 euro*

Beveiligingswerkzaamheden (geen 
noodoproep) 360 euro*

Redden/vangen van dieren ten gevolge 
van nala� gheid van de eigenaar 500 euro*

Dieren in nood:
- klein dier (vogel, kat, hond…) 
- groot dier (varken, koe, paard...)
- grote aantallen (o.a. stallen) 

210 euro*
320 euro*
320 euro*

Wespennesten/gevaarlijke insecten 
verdelgen 40 euro

Water wegpompen (ten gevolge van 
slecht onderhoud) 210 euro*

Uitvoeren van brandwacht bv. evenementen
- ploeg 3 personen                                              270 euro*
- ploeg 6 personen                                              460 euro*
- offi  cier                                                                105 euro*

Toestand stabiliseren van lekkende 
recipiënten 1.330 euro*

Prijs per signalisa� ewagen ingezet voor 
interven� es op openbare weg 230 euro*

Ziekenvervoer 60 euro**
*Indien de interventi e langer dan één uur duurt, worden er extra kosten gerekend voor 
inzet materiaal en personeel. **Zie website voor geïndexeerde bedragen.

OVERZICHT RETRIBUTIES

Brand blussen en ontploffi  ng bestrijden (met 
uitzondering van brands� ch� ng).
Technische hulpverleningswerkzaamheden (bij 
noodoproep ifv mensen redden/beschermen).
Bestrijding levensbedreigende gebeurtenissen en 
grootschalige rampen. (uitgezonderd de afdekking 
van een gebouw).
Coördina� e van hulpverleningsopera� es.
Waarschuwing aan de bevolking.
Eerste tussenkomst bij respons op loos alarm.
Acute CO-me� ngen.

GRATIS INTERVENTIES

WIJ STAAN VOOR JOU KLAAR

passie en engagement
veiligheid

behulpzaamheid

gespecialiseerde 
hulp 

mensen in nood helpen

alti jd beschikbaar

EN ZOVEEL MEER...

Contacteer na een interven� e van de brandweer 
steeds je verzekeringsmakelaar of -agent en 
controleer welke kosten gedekt zijn door je brand- of 
familiale verzekering. 

VERZEKERING
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FUSIE VAN KRACHT

WAT IS EEN RETRIBUTIE(REGLEMENT)? WIJ ZIJN ER VOOR JOU
De we� elijke opdrachten van de brandweer zoals 
brand blussen en slachtoff ers uit een voertuig 
bevrijden, zijn gra� s (K.B. 7/04/2003). 
Voor bepaalde tussenkomsten moet je wel betalen, 
omdat deze interven� es niet tot de basistaken 
van de brandweer behoren. Dat bedrag is een 
zogenaamde ‘retribu� e’. In deze folder vind je een 
overzicht van de gra� s en de betalende diensten van 
de brandweer, om twijfels weg te nemen.

Een retribu� e is een billijke vergoeding voor een 
presta� e of een dienst geleverd door Brandweer 
Zone Rand in het individueel belang of voordeel 
van degene die gebruik maakt van die dienst of 
presta� e. Het bedrag van de retribu� e is bepaald in 
het retribu� ereglement, dat is goedgekeurd door 
de zoneraad. Dit reglement bevat de taken van de 
brandweer en de prijs die daartegenover staat. Het 
tarief hangt af van de ingeze� e manschappen, het 
gebruikte materiaal en de duur van de interven� e. 

RETRIBUTIEREGLEMENT
vereenvoudigd

2020-2025

Neem een kijkje op www.brandweerzonerand.be/
retribu� ereglement of mail naar 
info@brandweer.zonerand.be. 

Tijdens de kantooruren kan je onze administra� eve 
diensten ook bereiken via 03 369 64 00.

MEER INFORMATIE?
Ranst

Zoersel

Zandhoven

Boechout

Lint

Hove

Kon�ch

Edegem

Mortsel

Wommelgem

Borsbeek

Schoten

Brasschaat

Kapellen
Stabroek

Kalmthout

Essen

Wuustwezel

Brecht

Malle

Schilde


