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Minimale levering 
aardgas 

1 november 2019 — 31 maart 2020 
 

De minimale levering aardgas is een financiële tussenkomst voor aardgas 
gedurende de winterperiode (van 1 november tot 31 maart).  

 Wie in aanmerking komt, krijgt een bedrag op de budgetmeterkaart. Tijdens de 
winter betekent dit een aanzienlijk bedrag aan gratis energie!  

 
Werk je met een budgetmeter aardgas en heb je het moeilijk om die op te laden? 

Kom langs bij OCMW Maldegem om een aanvraag in te dienen.  
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 Minimale lever ing aardgas  

De minimale levering aardgas is een financiële tussenkomst voor aardgas 
gedurende de winterperiode. Na de winter kan OCMW Maldegem 30 % van de 

tussenkomst aan jou terugvragen, maar het kan ook dat je onder bepaalde 
voorwaarden niet moet terugbetalen. 

 
Halfmaandelijkse tussenkomsten 2019-2020 

Woningtype Niet-beschermde  
afnemer 

Beschermde afnemer  
(= recht op sociale 
maximumprijs) 

Appartement € 30,66 € 18,66 

Rij– of hoekhuis  
(max. 2 open gevels) 

€ 42,66 €26,66 

Vrijstaand of halfopen € 51,66 € 31,66 

Vb. Je woont in een halfopen woning en bent geen beschermde klant. Indien je van november tot 
maart een tussenkomst krijgt dan wordt in totaal € 516,60 gratis energie opgeladen. 

 
Wat moet je doen?   
Kom langs in het OCMW, Lazarusbron 
1, 9990 Maldegem (elke werkdag 
tussen 9.00 en 11.30 uur) of maak een 
afspraak via tel. 050 72 72 43 of tel. 
050 72 72 39.  
 
Een maatschappelijk werker zal 
onderzoeken of je in aanmerking komt 
voor de minimale levering.  
 
Je hoeft geen klant te zijn bij het OCMW.  
 
 

 
Verwarm je op elektriciteit? 
Ook dan kan je in aanmerking komen 
voor de minimale levering, gelijkaardig 
aan deze van aardgas.  
 
Wat neem je mee? 
• identiteitskaart 
• je gele budgetmeterkaart aardgas  
• een bewijs van de inkomsten van 

alle gezinsleden (vb. loonfiches, 
attesten uitkering,…) 

• een bewijs van je vaste kosten 
(huur, water, energie…) 

 

 


