Reglement

Gebruik van de gemeentelijke elektrische
aansluitingskasten
Vastgesteld door de gemeenteraad op 26 juni 2014, gewijzigd door de gemeenteraad op 18 december
2014
Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 12 januari 2015

Artikel 1 - Algemeen
§1) Aan de gebruiker van een van de vaste elektrische aansluitingskasten opgesteld op de Markt
te Maldegem, het kerkplein van Maldegem, het kerkplein van Adegem en op de parking ter
hoogte van de grot langs de Halledreef te Kleit, wordt een vergoeding aangerekend, per
aansluiting en per periode van 6 uur dat de marktkast wordt aangesloten aan de installatie van
de gebruiker. Elke begonnen periode wordt aangerekend als een volledige.
§2) Volgende tarieven gelden voor het vaststellen van de verschuldigde vergoeding:
Tarief 1: voor een monofasige aansluiting:
3,5 euro
Tarief 2: voor een driefasige aansluiting:
6,5 euro
§3) Erkende verenigingen, kermis- en wijkcomités kunnen, mits een door het Schepencollege
goedgekeurde voorafgaande aanvraag, kosteloos gebruik maken van de vaste elektrische
aansluitingskasten voor evenementen.
Artikel 2 – Inning
De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de factuur.
De gemeenteraad gaat akkoord om vanaf 01 januari 2015 bij de retributiereglementen het
volgende toe te voegen :
'wanneer een aanmaning vereist is, wordt vanaf de tweede aanmaning een administratieve kost
aangerekend van 5,00 euro voor een niet-aangetekende zending en 12,50 euro voor een
aangetekende zending. Bij toepassing van een dwangbevel wordt er 20,00 euro aangerekend. Bij
betaling zullen eerst de aangerekende kosten (aangetekende zendingen en administratiekosten)
aangezuiverd worden en vervolgens de openstaande niet-fiscale ontvangsten (in hoofdsom). De
invordering van deze retributie zal desnoods overeenkomstig de wetsbepalingen van de
burgerlijke rechtsvordering geschieden of overeenkomstig artikel 94 van het gemeentedecreet
door middel van een dwangbevel.'
Artikel 3 – Tariefaanpassing
De hierboven vermelde tarieven worden jaarlijks procentueel aangepast, overeenkomstig de
stijging of daling, van de aan de gemeente aangerekende elektriciteitsprijzen voor de
marktkasten.
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Artikel 4 – Periode
Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 juli 2014, voor een termijn eindigend op 31
december 2019. Het retributiereglement op het gebruik van de gemeentelijke elektrische
aansluitingskasten van 20 december 2014 wordt hierbij opgeheven.
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