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KOSTELOZE AFREKENING 

Te betalen < 15 dagen 

 

Dossiernummer : MH999999 

Openstaande schuld : 124,76 EUR 

De VMM heeft uw dossier aan mij overgemaakt. Neem bij vragen of voor inlichtingen over dit 

dossier contact op met mijn kantoor: per e-mail op het adres  inv@groep-g.be of telefonisch op het 

nummer 09 235 74 10. 

Echtheidscontrole: lees meer over de heffing en deze brief op www.vmm.be/heffingen. 

Betreft : VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM) / JANSSENS Jan 
M./Ref : MH999999 (Ref. VMM :  PW-500999992022) 
 
Geachte Heer, 

Door de VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM) werd ik gemachtigd tot inning van de heffing op de 
waterverontreiniging.  
De VMM verstuurde u al een heffingsbiljet.  In de afrekening vindt u de verzendingsdatum en het verschuldigde 
bedrag per heffingsjaar. De VMM ontving geen betaling van u, daarom werd uw dossier aan ons kantoor 
doorgegeven.  
 
Als u het verschuldigde bedrag binnen de 15 dagen betaalt, zijn hier geen verdere kosten aan verbonden. 

Behoudens vergissing, en onder voorbehoud van aanzuivering, is de afrekening als volgt: 
 

10/10/2022 Heffingsbiljet VMM PW-500999992022       

                     

                

124,76 EUR 

11/05/2023 Kosteloze afrekening  0,00 EUR 
                                               ----------- --- 
           Totaal onder voorbehoud  124,76 EUR 

                                               ----------- --- 

 

 
De volledige betalingsinformatie vindt u op de achterzijde.  
U heeft 2 opties : binnen de 15 dagen na deze afrekening : 
 

1. De totaliteit van het verschuldigde bedrag betalen → 
 

2. Een afbetalingsplan aanvragen én verkrijgen 
 

Login / Dossiernaam : 987556999999    code : 9999 

Indien u gespreide betaling wenst, kunnen we een afbetalingsplan afspreken.  
U contacteert ons best via mail naar inv@groep-g.be met vermelding van MH999999 in het onderwerp van 
uw e-mail. 



1. Hoe kunt u betalen ?  

* per overschrijving IBAN : BE81 7370 2329 7524  - +++140/0762/99999+++ 

* online : https://portaal.groep-g.be dossiernaam : 987556999999  code : 9999 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Hoe kunt u een afbetalingsplan aanvragen ?  

* per e-mail op het adres inv@groep-g.be 

* schriftelijk per post GROEP-G, Gewad 36, 9000 Gent 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Voor telefonische inlichtingen  

* bereikbaar op het nummer 09 235 74 10 

 

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.  
 
 
 

 

 

 

Betalingsinformatie 
Bedrag:     124,76 EUR 
Op rekeningnummer:    BE81 7370 2329 7524 
      KREDBEBB 
Op naam van:     GROEP-G Gerechtsdeurwaarders 
      9000 Gent, Gewad 36 
Met gestructureerde mededeling:  +++140/0763/74130+++ 

 
 
 
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. Neem bij vragen of voor inlichtingen over dit dossier contact 
op met mijn kantoor. 

Met vriendelijke groeten, 

 
de gerechtsdeurwaarder. 

 
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in een databestand. U heeft overeenkomstig de privacywetgeving het recht om 
uw gegevens in te kijken en een verbetering te vragen van onjuiste of onvolledige gegevens. Bij vragen kan u e-mailen naar 
info@groep-g.be 

https://portaal.groep-g.be/



