Water en
sociale tegemoetkomingen

Drinkwater moet voor zoveel
mogelijk mensen toegankelijk
zijn. Daarom zijn er voor wie het
financieel iets moeilijker heeft
verschillende tegemoetkomingen.

WELKE TEGEMOETKOMINGEN ZIJN ER?
1. Korting op de aansluitingsprijs
Om de drempel om aan te sluiten op het drinkwaternet
zo laag mogelijk te houden, is er korting op de aansluitingsprijs.
2. Korting op de jaarlijkse verbruiksfactuur
Je krijgt 80% korting op het globale factuurbedrag.
VOORWAARDEN OM VAN DE SOCIALE
TEGEMOETKOMINGEN TE GENIETEN
Als rechthebbende dien je tegelijk te voldoen aan volgende twee voorwaarden:
1. Op 1 januari van het facturatiejaar heb je recht op:
-- het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de
inkomensgarantie voor ouderen (toegekend door
de Federale Pensioendienst)
-- een leefloon of levensminimum toegekend door
het OCMW
-- de inkomensvervangende tegemoetkoming en/of
de integratietegemoetkoming voor personen met
een handicap (toegekend door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid)
-- het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood
(toegekend door de afdeling Vlaamse Sociale Bescherming).
2. De plaats van het waterverbruik is je domicilie.

VRIJSTELLING OF COMPENSATIE?
Wij verrekenen het sociaal tarief via je waterfactuur, als
die factuur op jouw naam staat of op naam van een gezinslid. Onderaan de factuur wordt de korting in mindering gebracht.
Is dit niet mogelijk dan betalen wij per bankoverschrijving een compensatie aan het gezinshoofd, rekening
houdend met het aantal gezinsleden.
SITUATIES WAARIN EEN COMPENSATIE WORDT
VERLEEND
-- als op de waterfactuur het verbruik van meerdere
gezinnen wordt aangerekend (bv. voor bewoners
van appartementsgebouwen of huurhuizen met
één gezamenlijke watermeter)
-- als op de waterfactuur het verbruik wordt aangerekend aan een persoon die niet tot het gezin behoort (bv. in een verzorgingsinstelling of religieuze
gemeenschap)
-- als op de waterfactuur ook bedrijfsverbruik wordt
aangerekend.

Hoe wordt de sociale
tegemoetkoming toegekend?
De korting wordt automatisch
toegekend. Je moet dus geen
aanvraag indienen.
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