
Gegarandeerde betrouwbaarheid
De wet schrijft voor dat meters met een diameter van 
minder dan 50 mm om de 16 jaar moeten worden 
vervangen om de goede werking ervan te garanderen. 
Een betrouwbare meter is noodzakelijk om uw 
waterfactuur correct op te stellen.

VIVAQUA recycleert
Uw oude meter wordt gerecycleerd in de werkplaatsen 
van VIVAQUA: hij wordt uit elkaar gehaald, 
schoongemaakt, indien nodig hersteld en daarna 
gecontroleerd om de nauwkeurigheid van de metingen 
na te gaan. De Werkplaats Meters van VIVAQUA is 
een dienst die erkend is voor het uitvoeren van die 
herstellingen en controles. De meter wordt daarna 
goedgekeurd door een wettelijke instantie die 
garandeert dat hij conform de geldende wetgeving is.
Aan het einde van deze cyclus heeft het gerecycleerde 
apparaat dezelfde kenmerken en dezelfde 
nauwkeurigheid als een nieuwe meter: hij kan dus bij een 
andere verbruiker worden geïnstalleerd. Daarom is uw 
‘nieuwe’ meter soms een ouder model dan uw vorige.

Nieuwe meterstand
De recyclage verklaart ook waarom de meterstand van 
uw nieuwe apparaat niet opnieuw op nul is gezet en 

soms misschien zelfs 
hogere cijfers aangeeft 
dan de oude meter. Maak 
u geen zorgen: het getal 
dat de nieuwe meter aangeeft 
wanneer hij wordt geïnstalleerd, 
wordt door onze diensten genoteerd 
op het kaartje dat aan uw meter is 
vastgemaakt. Dat getal vormt het startpunt 
voor de berekening van uw verbruik. Uiteraard 
mag u de beginmeterstand ook zelf noteren.

Gratis dienst
Het vervangen van uw meter is volledig gratis en 
de interventie van de VIVAQUA-beambten neemt 
ongeveer dertig minuten in beslag.

Wie is VIVAQUA?
De intercommunale VIVAQUA beheert de volledige 
watercyclus. Het produceert al het water dat in het 
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest wordt gedistribueerd 
en verzekert al de diensten die verbonden zijn aan de 
distributie van water, het beheer van de rioolnetten en 
de strijd tegen overstromingen.

Meer informatie? U kunt ons bereiken op het 
nummer 02 739 52 64.

Een afspraak maken: 02 739 52 58

VIVAQUA staat de klok rond tot uw dienst
Noodinterventies: 02 739 52 11
www.vivaqua.be

VIVAQUA vervangt 
uw meter.
Waarom?

VIVAQUA vervangt uw meter. Waarom?
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