socialenergie

Water

www.socialenergie.be

VAN DE NIET-BETALING VAN EEN FACTUUR TOT DE AFSLUITING:
IN DE PRAKTIJK - WATER
Termijnen zoals toegepast door Hydrobru

€

Afgifte van de factuur

€€

30 dagen

Herinnering (kosten = € 5)
15 dagen

10 dagen

Ingebrekestelling (kosten = € 15)
Hydrobru verwittigt de gebruiker dat zijn naam zal worden overgemaakt aan de
burgemeester en/of aan het OCMW (de gebruiker heeft 10 dagen de tijd om zich
hiertegen te verzetten).
Einde van de termijn waarbinnen de gebruiker zich kan verzetten tegen de overmaking
van zijn naam aan de burgemeester en/of het OCMW.

1 maand

Als de gebruiker akkoord gaat:
inschakeling van de burgemeester en/
of het OCMW. Er wordt twee keer per
jaar een lijst gestuurd van mensen die
schulden hebben (zie volgende pagina).
Als de gebruiker niet akkoord gaat:
herneming van de procedure.

Termijn niet
gespecificeerd

Verzending van de aanvraag tot
ontbinding van het contract naar de
Vrederechter (dagvaarding).
Verschijning voor de vrederechter.

Termijn niet
gespecificeerd

Termijn niet
gespecificeerd

Als de afsluiting door de vrederechter
wordt gelast, moet Hydrobru de
burgemeester en/of het OCMW op de
hoogte brengen voordat het vonnis ten
uitvoer wordt gelegd.

Als het OCMW/de Burgemeester* en
Hydrobru tot een betalingsoplossing
komen EN deze door de gebruiker wordt
gerespecteerd: einde van de procedure.

2
maanden

15
dagen

1 tot 2
maanden

Als er geen oplossing wordt
gevonden...
Hydrobru maakt de dossiers die
aanleiding geven tot een geschil,
over aan zijn advocaat. De gerechtsdeurwaarder stuurt de gebruiker een
laatste aanmaning tot betaling.
Verzending van de aanvraag
tot ontbinding van het
contract naar de Vrederechter
(dagvaarding).
Verschijning voor de vrederechter.

Afsluiting**
* E
 r zijn slechts enkele gemeenten in Brussel waar de burgemeester op de hoogte wordt gebracht. In de meeste gevallen wordt
de verzending van de ingebrekestelling aan het OCMW gemeld.
** Er mogen geen afsluitingen plaatsvinden tijdens de volgende periodes: van 1 juli tot 31 augustus en van 1 november tot 31
maart. Art. 38§6 ordonnantie van 20 oktober 2006 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot opstelling van een kader voor
het waterbeleid, Art. 45.4 van de algemene voorwaarden van de watervoorziening en sanitaire voorzieningen van Hydrobru.
.
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MOMENTEN WAAROP DE LIJSTEN WORDEN VERSTUURD, PER GEMEENTE
OCMW (lijst 1)

€

OCMW (lijst 2)

1 januari

1 april

1 juli

1 oktober

Anderlecht

Oudergem

Anderlecht

Oudergem

Berchem

Brussel

Berchem

Brussel

Evere

Etterbeek

Evere

Etterbeek

Vorst

Molenbeek

Vorst

Molenbeek

Ganshoren

Ukkel

Ganshoren

Ukkel

Koekelberg

S-PietersWoluwe

Koekelberg

S-PietersWoluwe

St-Gillis

Bosvoorde

St-Gillis

Bosvoorde

St-Joost

St-Joost

Schaarbeek

Schaarbeek

S-LambrechtsWoluwe

S-LambrechtsWoluwe

Elsene

Elsene

Jette

Jette

€€

Hydrobru/Vivaqua heeft ons laten weten dat ze graag zouden hebben dat de lijsten
vaker naar het OCMW worden gestuurd. Binnenkort zouden de lijsten normaal één
keer om de twee maanden verstuurd moeten worden.
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