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Tel. +32.9.235.74.11
Fax +32.9.234.20.98
E-mail : inv@gdwvergauwen.be
www.gdw-vergauwen.be

SP

Kassa geopend :
Maandag tot vrijdag 9-12 uur

KOSTELOZE AFREKENING

Te betalen < 15 dagen
Dossiernummer : MHXXXXXX
Login / Dossiernaam : XXXXXXXXX code : XXXX
Openstaande schuld : XX EUR

IBAN BE27 4480 0793 2173
BIC : KREDBEBB

EC

Dossiernummer
Vergauwen & Co
MHXXXXXX
Steeds te vermelden

De VMM heeft uw dossier aan mij overgemaakt. Voor inlichtingen over dit dossier kan u daarom
niet meer terecht bij de diensten van de VMM. Neem bij vragen contact op met mijn kantoor.

Betreft : VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM) /
M./Ref : MHXXXXXX
Ref. VMM :

Geachte XXX,

IM

Door het MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP – VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ werd ik gemachtigd tot
inning van de heffing van het Vlaams Gewest ter bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging.
In de afrekening vindt u het verschuldigde bedrag per heffingsjaar.
Ik raad u aan om te reageren en zo een oplossing te vinden.

Behoudens vergissing, en onder voorbehoud van aanzuivering, is de afrekening zoals op de keerzijde.

EN
XX EUR

xxx/xxxx/xxxxx



14/10/2019 Heffingsbiljet VMM PW-xxx
03/06/2020 Kosteloze afrekening

xx,xx
0,00
----------xx,xx
-----------

Totaal onder voorbehoud

EUR
EUR
--EUR
---

U heeft 2 opties : binnen de 15 dagen na deze aanmaning :
1.

De totaliteit van het verschuldigde bedrag betalen →

2.

Een afbetalingsplan aanvragen én verkrijgen

SP

Indien u gespreide betaling wenst, kunnen we een afbetalingsplan afspreken.
U contacteert ons best via mail inv@gdwvergauwen.be met vermelding van M_0100 in het onderwerp van
uw e-mail.

De verzending van deze afrekening leidt niet tot bijkomende kosten te uwen laste.
Als u niet binnen de termijn van 15 dagen betaalt, zullen de kosten van verdere invordering te uwen laste worden
gelegd.
Ik ben ervan overtuigd dat u alles in het werk zal stellen om van deze laatste toegestane termijn gebruik te maken om
uw verplichtingen na te komen.

EC

Elke natuurlijke of rechtspersoon die op enig ogenblik in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar op het grondgebied
van het Vlaams Gewest water heeft afgenomen van een openbaar waterdistributienet of over een eigen waterwinning
heeft beschikt of water heeft geloosd ongeacht de herkomst van het water is heffingsplichtig (art. 4.2.1.1.1 Decreet
Integraal Waterbeleid).
Het indienen van een bezwaar of vrijstellingsaanvraag is niet meer mogelijk aangezien de termijn van 3 maanden te
rekenen van verzending van het heffingsbiljet reeds verstreken is (art. 4.2.4.6 §1 Decreet Integraal Waterbeleid).
De VMM heeft uw dossier aan mij overgemaakt. Voor inlichtingen over dit dossier kan u daarom niet meer
terecht bij de diensten van de VMM. Neem bij vragen contact op met mijn kantoor.
Met vriendelijke groeten,

IM

de gerechtsdeurwaarder.

EN

1. Hoe kunt u betalen ?
* per overschrijving

IBAN : BE27 4480 0793 2173 - XXX/XXXX/XXXXX

* online : https://portaal.gdwvergauwen.be/tagorvrw dossiernaam : XXXXXXX code : XXXX

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Hoe kunt u een afbetalingsplan aanvragen ?
* per e-mail op het adres

inv@gdwvergauwen.be

* schriftelijk per post

VERGAUWEN & HELDERWEIRT, Gewad 36, 9000 Gent

