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uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Asse 
Ivo Van der Steen 2018-08-27 
Sociale Dienst 

Betreft: Vergadering Lokale Adviescommissie levering water ► 

Geachte 

Hierbij wordt u vriendelijk uitgenodigd aanwezig te zijn op de zitting van de Lokale 
Adviescommissie die doorgaat op donderdag 13 september 2018 om 14.00 uur, 
Gasthuisstraat 2, 1730 Asse (ingang Sociaal Huis 1if 02/452.58.00). 

Gelieve de meterstand van de waterteller mee te brengen naar deze LACW. 

Farys heeft tevergeefs gepoogd met u contact op te nemen, teneinde een oplossing te 
vinden voor uw schuld aan de watermaatschappij. 
Aan de Lokale Adviescommissie wordt gevraagd een advies te geven. Indien dit advies 
positief is, zal de watermaatschappij overgaan tot het afsluiten van uw watertoevoer. 

U heeft het recht om gehoord te worden en uw belangen te verdedigen. U heeft er dan 
ook alle belang bij om aanwezig te zijn op de zitting en uw situatie persoonlijk uit te 
leggen. U kan zich ook laten bijstaan door een raadsman, erkende schuldbemiddelaar of 
vertrouwenspersoon. 

U kan vanzelfsprekend nog vóór de zitting een oplossing trachten te vinden door contact 
op te nemen met het OCMW Asse op het telefoonnummer 02/452.58.00, of via mail 
veerle.moyson@asse.be of met Farys op het nummer 078/35.35.99. 

Indien U de Nederlandse taal niet machtig bent, vragen wij U om U te laten bijstaan door 
een tolk. 

Hoogachtend 

Ivo Van der Steen 
De Voorzitter van de Lokale Adviescommissie 

W Gasthuisstraat 2 ~ 02 452 58 00 .l1'J voorzitter@ocmw-asse.be 
1730 Asse ~ 02 452 44 94 Q www.ocmw-asse.be 

Gelieve briefwisseling te richten aan de voorzitter 

https://078/35.35.99
mailto:veerle.moyson@asse.be
https://02/452.58.00
https://02/452.58.00
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uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk 
Ivo Van der Steen 
Sociale Dienst 

Asse 
2018-11-19 

• Betreft: Uw levering WATER 

Geachte heer 

U hebt facturen van FARYS niet betaald. Uw waterlevering kan worden stopgezet als u 
geen actie onderneemt. 

Om dit probleem op te lossen komt u naar het Sociaal Huis op 
donderdag 29 november 2018 om 14.00 uur, 
Gasthuisstraat 2, Asse ~ 02/452.58.00 

Gelieve de meterstand van de waterteller mee te brengen naar deze vergadering. 

1 = meternummer 
2 = meterstand 

U kan op die dag uw situatie vertellen aan een commissie. U mag een advocaat, erkende 
schuldbemiddelaar of vertrouwenspersoon meebrengen. Spreekt u niet goed 
Nederlands, breng dan a.u.b. een tolk mee. 

Als deze datum voor u NIET OK is, neem dan contact op met het OCMW Asse: 
Veerle Moyson ~ 02/452.58.00, via mail veerle.moyson@asse.be 
of met FARYS op het nummer 078/35.35.99. 

f Als u niet reageert, kan uw waterlevering worden stopgezet!! -~ 
Ivo Van der Steen 
De Voorzitter van de Lokale Adviescommissie 

Bijlagen: 
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Gasthuisstraat 2 T 02 452 80 67 E voorzltter@ocmw-asse.be Gelieve briefwisseling te 
1730 Asse F 02 452 22 02 W www.ocmw-asse.be richten aan de voorzitter 

R-,,..,,DEN .1 9 MOV. 1018 VE "~,01~ 
\ I\ 

www.ocmw-asse.be
mailto:voorzltter@ocmw-asse.be
https://078/35.35.99
mailto:veerle.moyson@asse.be
https://02/452.58.00
https://02/452.58.00

