
OM DE DRIE MAANDEN EEN 
WATERFACTUUR 

U kreeg een (half)jaarlijkse factuur? 
Voortaan stuurt VIVAQUA u vier facturen 
per jaar: drie voorschotfacturen gevolgd 
door een regularisatiefactuur (verstuurd 
na de opneming van uw meter). Omdat u 
de betaling van uw jaarlijks verbruik kunt 
spreiden, kunt u uw budget beter beheren. 
U hebt gekozen voor een maandelijkse 
onlinefactuur via Doccle? 

Voor u verandert er niets. U blijft uw facturen 
elke maand krijgen. 

Meer informatie vindt u 
op de flyer die bij uw 

factuur is gevoegd. 
 

MAAK HET UZELF GEMAKKELIJK!

•  Vraag een domiciliëring aan voor uw 
facturen  

Neem contact met ons op via e-mail:  
fc.gro@vivaqua.be met vermelding van 
uw contactgegevens (naam, adres) en uw 
stamnummer. VIVAQUA zorgt voor de rest! 

 •  Kies voor een maandelijkse 
onlinefactuur  

Maak een account aan op Doccle. Met deze 
gratis dienst kunt u uw factuur raadplegen, 
betalen en archiveren. Vraag uw persoonlijke 
codes aan op info.doccle@vivaqua.be om u 
te registreren.

CHLOOR EN LEIDINGWATER: HOE ZIT DAT 
NU EIGENLIJK? 
U kunt met een gerust hart leidingwater drinken: 
VIVAQUA levert water van een onberispelijke kwaliteit 
aan zijn klanten. 
In het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest bevat het 
leidingwater precies de juiste hoeveelheid chloor 
om de drinkbaarheid te garanderen. 
De doses chloor, die zeer laag en niet 
gevaarlijk voor de gezondheid zijn, 
worden tot het strikte minimum 
beperkt. Ze voldoen aan de 
normen die in de wetgeving 
zijn vastgesteld: een liter 
leidingwater mag maximaal 
een kwart milligram chloor 
bevatten. Ons Laboratorium 
controleert de klok rond 
de chloorconcentraties in 
het leidingwater dat wordt 
verdeeld. 
De chloorgeur en -smaak 
verdwijnen vanzelf als het water in 
open recipiënten wordt bewaard. 
Voor een aangename smaak vult u 
een karaf met koud leidingwater en zet 
u die een nachtje in de koelkast.

TIP TEGEN 
VERSPILLING: KIJK UIT 
VOOR LEKKEN 

Lekken kunnen 20 % van uw 
totale waterverbruik uitmaken. 

Hoe weet u of u thuis een lek 
hebt? Controleer uw watermeter ‘s avonds vóór u gaat 
slapen en opnieuw ‘s morgens als u wakker wordt. Als 
de cijfers niet dezelfde zijn (en u hebt de (af)wasmachine 
niet aangezet), hebt u misschien een defecte kraan of 
een toilet dat blijft lopen. Neem contact op met uw 
loodgieter om uw installaties te controleren. 

Wist u trouwens dat VIVAQUA onder bepaalde 
voorwaarden een ‘lektarief’ aanbiedt? (meer info op 
onze website)
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In 1891 stichtten enkele Brusselse 
gemeenten de Compagnie intercommunale 

des eaux de l’agglomération bruxelloise, die later de 
BIWM en vervolgens VIVAQUA werd. In de loop der 
jaren hebben andere gemeenten zich aangesloten. 
Aanvankelijk zorgde de intercommunale enkel 
voor de productie, het transport en de distributie 
van drinkwater. Tegenwoordig is VIVAQUA ook 
verantwoordelijk voor het beheer van de rioolnetten 
en de strijd tegen de overstromingen in de hoofdstad. 
VIVAQUA is nu de waterbeheerder voor het hele 
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.
.

De watervoorraden beschermen 
is een van de belangrijkste 
verbintenissen van VIVAQUA. 
Tegen 2024 wil ons bedrijf zijn 
ecologische voetafdruk met 15 % 
verminderen. 
VIVAQUA heeft er met name 
voor gekozen een aantal 100 % 
elektrische auto’s in gebruik te 
nemen ter vervanging van oude 

dieselmodellen. Deze voertuigen 
stoten 0 g CO2 uit (motor), hebben 
een autonomie van meer dan  
450 km (in de stad) en de oplaad-
tijd van hun batterijen bedraagt 
ongeveer 2.30 uur! Onze collega’s 
die de watermeters opnemen, 
behoren tot de eersten die deze 
groene voertuigen gebruiken voor 
hun rondes langs onze klanten. 

WAAR KOMT HET WATER VAN VIVAQUA 
VANDAAN? 
Water is schaars in het Brusselse Gewest. 
Al van bij zijn oprichting moest VIVAQUA op zoek 
gaan naar bronnen buiten de hoofdstad. 
Momenteel exploiteert 
VIVAQUA 26 winningen, 
hoofdzakelijk in het Waalse 
Gewest. 
60 % van het water dat 
VIVAQUA produceert is 
grondwater en 40 % wordt 
uit de Maas gehaald en 
vervolgens behandeld in 
het station van Tailfer.

3 112  

VIVAQUA VANAF NU ELEKTRISCH!
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Om het drinkwater tot aan  
de woningen van de 
Brusselaars te brengen, 
controleert en onderhoudt 
VIVAQUA 3 112 km leidingen.

VIVAQUA BLAAST  
130 KAARSJES UIT! 


