
Beste,

Je hebt onlangs een melding gekregen van Pidpa dat zij binnenkort zullen overgaan tot
afsluiting van jouw drinkwater. Neem dringend contact op met pidpa of een
medewerkervan het OCMW voor het opstellen van een betaalplan! Het is nog steeds
mogelijk om de afsluiting te voorkomen.
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Beste,

Je hebt onlangs een melding gekregen van Pidpa dat zij binnenkort zullen overgaan tot
afsluiting van jouw drinkwater. Neem dringend contact op met pidpa of een
medewerker van het OCMW voor het opstellen van een betaalplan! Het is nog steeds
mogelijk om de afsluiting te voorkomen.



Bij een afsluiting van waterzal je flessen water moeten kopen om waterte drinken,
jezelf te wassen, toilet door te spoelen, te kuisen, te koken,... Een alleenstaande
persoon verbruikt gemiddeld ongeveer 99 liter water per dag. Met flessen water zal dit

een dure aangelegenheid worden!

Een afsluiting van drinkwater kost gemiddeld € 400 aan afsluitkosten. Probeer dit te
vermijden door op voorhand een haalbare oplossing te zoeken!

Neem contact op met:

LAC-medewerker Pidpa:

Sabine Van Lint
GSM: 0478 84 09 24
Email : sabine.vanlint@pidpa. be

Gratis nummer Pidpa: 0800 90 300
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Sabine Van Lint
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Email : sabine.vanlint@pidpa. be

Gratis nummer Pidpa: 0800 90 300

LAC-medewerker OCMW:
Bart De Houwer
Tel: 03 866 91 51
Email : bart.dehouwer@willebroek. be

Gratis nummer Willebroek: 0800 9 2830
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