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1. Contactgegevens

Water 

Pidpa 0800 90 300 Contactformulier op de website: 
https://www.pidpa.be/content/m
eer-info-nodig

Vlaamse Milieu Maatschappij https:www.vmm.be/waterloket Uitleg over water, facturen, 
rechten en plichten

2. Waterleverancier 

In  de  provincie  Antwerpen  is  iedereen  aangesloten  bij
watermaatschappij Pidpa. 

De watermaatschappij zorgt er voor dat er water uit de kraan loopt. Zij haalt het water uit de
grond of rivier naar boven met een pomp. Daarna gaan ze het water zuiveren en testen ze
grondig om te kijken of het water drinkbaar is. Als laatste zorgen ze ervoor dat het water in
de leidingen terechtkomt en dus bij je thuis geraakt. De watermaatschappij zorgt voor alle
leidingen tot aan je watermeter en herstelt ze ook als ze stuk zijn. Voor de rest van de
leidingen ben je zelf of je huisbaas verantwoordelijk! 

3. Wat is een normaal verbruik? 

• een alleenstaande persoon gebruikt ongeveer 132 liter water per dag of 48 kubieke
meter per jaar. Hij betaalt daarvoor 280 euro. 

• een gezin van 2 personen gebruikt ongeveer 205 liter water per dag of 75 kubieke
meter per jaar. Zij betalen daarvoor 369 euro.

• een gezin van 4 personen gebruikt ongeveer 348 liter water per dag of 127 kubieke
meter per jaar. Zij betalen daarvoor 539 euro. 

Heb je een hoge factuur en weet je de oorzaak niet? Laat dan een waterscan uitvoeren. Dit
vind je in de bijlage: Goed geregeld = geld gespaard

Graag tips om water te besparen? Kijk dan op: https://www.vmm.be/water/waterbesparing. 
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4. Afbetalingsplan aanvragen 

Je kan een afbetalingsplan vragen voor openstaande facturen (schulden) of voor een hoge
eindafrekening of slotfactuur. Neem hiervoor contact op met je watermaatschappij.  Hou je
klantnummer bij de hand, dit is gemakkelijk voor de klantendienst.  Vaak vragen ze je om
zelf een bedrag voor te stellen dat je maandelijks kan afbetalen. 

Belangrijk! Zoek voor jezelf dan een bedrag dat haalbaar is. Hou er ook rekening mee dat
de rest van de facturen van elektriciteit gewoon maandelijks blijven toekomen. Je kan ook
hulp vragen bij je maatschappelijk assistent van het OCMW of CAW of iemand die je helpt
om je schulden af te betalen. 

5. Beschermde klanten 

Beschermde  klanten  krijgen  meer  rechten  bij  de  levering  van  water.  Zo  zijn  ze  beter
beschermd als ze problemen hebben om de factuur te betalen. 

Je bent een beschermde klant wanneer je:

• een leefloon of een tegemoetkoming van het OCMW ontvangt 

• een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of een inkomensgarantie voor ouderen
krijgt 

• een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden met een handicap krijgt 

• een  inkomensvervangende  tegemoetkoming  of  integratietegemoetkoming  voor
mensen met een handicap krijgt 

• een kind hebt met een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66
procent 

• een tegemoetkoming voor hulp van derden krijgt 

Een beschermde klant heeft recht op enkele bijkomende rechten: 

• elk jaar opnieuw gratis je meterstanden laten komen opnemen. Hiervoor neem je
best contact op met je maatschappij. 

• geen extra kosten betalen voor de herinneringsbrieven die je krijgt  indien je niet
tijdig betaald hebt.

• recht op een maandelijkse tussentijdse factuur. Dit kan niet worden afgewezen door
de maatschappij. 

• een plan op maat opgemaakt. Dit wil zeggen dat er gekeken wordt naar de situatie
als ze het bedrag van de maandelijkse tussentijdse factuur vastleggen. 

• een gratis waterscan.

• verwittiging bij het stijgen van 25% of 50 kubieke meter in het verbruik 

• een plan van afbetaling op maat. Hierbij wordt er rekening gehouden met het bedrag
dat voor de klant haalbaar is om maandelijks te betalen. 
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