Op onze website
www.dewatergroep.be/wooneenheden
vindt u de antwoorden op de meest
voorkomende vragen.
Vindt u daar toch niet de gewenste informatie,
neem dan contact met ons op: 02 238 96 71.
Onze medewerkers helpen u graag verder
op werkdagen van 9 uur tot 11.45 uur
en van 12.30 uur tot 16.30 uur.
De Watergroep
Vooruitgangstraat 189
1030 Brussel
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Nog vragen?

Wijziging
vaste vergoeding
vanaf 2014
Wat wijzigt er mogelijk voor u?
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Vaste vergoeding?
Via uw waterfactuur betaalt u voor het verbruik van
drinkwater een bedrag per kubieke meter (= 1.000
liter), samen met de kosten voor de afvoer en zuivering. Daarnaast rekent uw drinkwaterbedrijf ook een
vaste vergoeding aan. Dit is een jaarlijkse vergoeding
per wooneenheid die bijdraagt in de kosten van het
drinkwaternet en de administratieve verwerking van de
klantgegevens. Dat zijn de kosten die wij maken om u,
op elk moment van de dag, drinkbaar water te leveren.
Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen en vernieuwen
van onze leidingen. De vaste kosten staan dus los van
uw verbruik.

Vanaf 2014:
aanrekening per wooneenheid

Wat verandert er voor u
op 1 januari 2014?
1 U hebt een eigen watermeter voor uw wooneenheid?
Voor u verandert er niets, want u betaalt al het juiste
bedrag.
2 U woont in een appartementsgebouw of meergezinswoning met een gemeenschappelijke watermeter?
De watermeter blijft gemeenschappelijk.
Op de gezamenlijke factuur wordt de vaste vergoeding vanaf 2014 per wooneenheid aangerekend. De factuur vermeldt het aantal wooneenheden. De syndicus of verantwoordelijke rekent
eventueel de kosten door aan de bewoners of
gebruikers.

Vóór 2014 berekende De Watergroep de vaste
vergoeding per aftakking en niet per wooneenheid.
Per aftakking zijn meerdere wooneenheden mogelijk
(bv. in appartementsgebouwen), waarvoor er vroeger
slechts 1 vaste vergoeding werd aangerekend. In uitvoering van het Algemeen Waterverkoopreglement,
rekenen we vanaf 1 januari 2014 de vaste vergoeding
per aftakking aan en waar er meer dan 1 wooneenheid
is, per wooneenheid*.
* Wat is een wooneenheid?
Elke eenheid in een woongebouw die ontworpen
of aangepast is om afzonderlijk te worden gebruikt
en die minstens over de volgende woonvoorzieningen
beschikt: een woonruimte in combinatie met een toilet,
een douche of bad en een keuken of kitchenette.
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