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2.
Wat je 
moet weten 
over je 
watermeter.

Hoe geef je de stand van je meter door?
Wanneer moet je de stand van de meter doorgeven?
 Elk jaar. De watermaatschappij vraagt jou dat.

 Als je verhuist.

Hoe geef je de meterstand door?
Vul de stand van de meter in op een speciaal formulier 
van de maatschappij. Of vul het in op de website van 
de watermaatschappij. Vragen over je  invulformulier 
kan je altijd stellen aan je watermaatschappij. Welke 
cijfers je moet invullen, en hoe je dat moet doen, zie je 
op de volgende pagina.

Het is belangrijk dat 
je de meterstand 
opgeeft:

 Je watermaatschappij 
gebruikt die stand om je 
waterverbruik juist in te 
schatten voor je facturen. 
 Je kan zo ook zelf je 

verbruik controleren. 
Zo kan je snel lekken 
opsporen.
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Let op! Verwissel 
je watermeter niet 
met je gasmeter

Waar vind ik de watermeter?
Heb je een kelder? Dan wordt de watermeter vaak daar geplaatst. 
Je kan de watermeter ook vinden in een meterput of meterkast in 
de gang of in de garage. Op deze foto zie je een watermeter. Er 
bestaan verschillende soorten meters. Jouw watermeter kan er dus 
ook anders uitzien.

Wat is de meterstand? Welke cijfers moet ik invullen?

Dit is het nummer van je meter. 
Dat moet je niet opschrijven. 
Controleer wel of dit nummer 
hetzelfde is als het nummer op je 
meterkaartje of op je factuur. Zo 
ben je zeker dat je de stand van 
de juiste meter opschrijft. 

Dit is de stand van de meter. Je kijkt 
enkel naar de cijfers in zwart en 
wit. Deze cijfers geef je door aan de 
watermaatschappij De meterstand die 
je in dit geval moet opgeven is: 1931.
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Wat betekenen de cijfers op mijn watermeter?
In dit voorbeeld staat de teller van de meter op:

 1931 kubieke meter (m3) = de eerste cijfers (zwart-wit)

 en ook nog 271 liter (l) = de volgende drie cijfers (rood)

De eerste cijfers tonen je  
verbruik in kubieke meter (m3).

Deze moet je doorgeven aan je 
watermaatschappij. 

 bij sommige watermeters zijn dat 
4 cijfers, bij andere zijn dat er meer

 meestal zijn het zwarte cijfers op een 
witte achtergrond

Met de laatste cijfers erbij 
ken je de stand van je meter 
in liter.
 
Deze cijfers moet je 
niet doorgeven. 
 meestal zijn het vier 
witte cijfers op een rode 
achtergrond. Maar het kan 
ook een andere combinatie 
van kleuren zijn.

 Schrijf ze wel op om te weten 
of je een lek hebt, of om je 
verbruik op te volgen. 
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1 kubieke meter (1 m3) 
water is 1000 liter
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Opgepast!

Een 1 en een 7 lijken 
sterk op elkaar. Let goed 
op dat je zeker het juiste 
cijfer opschrijft.

Als beschermde klant kan je 
elk jaar gratis de stand van de 
meter laten opnemen. 
Contacteer je watermaatschappij.

Door regelmatig je meterstand na te 
kijken en op te schrijven, kan je zelf je 

verbruik controleren.
Een invulformulier vind je op pagina 50.

Heb je
vragen?

Bel gratis naar het nummer  1700
Kijk op de website  www.vmm.be/waterloket


