
OCMW GERAARDSBERGEN 

GEMEENSCHAPPELIJKE AANKOOP STOOKOLIE 1/3/2013 – 18/3/2013 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 

 

 

Ik, ondergetekende, 
 
Naam: …………….       Voornaam:  ………………….. 
 
Straat:  ………………………………………………………………. 
 
Postcode en woonplaats:  …………………………………………. 
 
Telefoon: ……………………………………. 
 
E-mail: ………………………………………… 
 
 
• Neem deel aan de gezamenlijke aankoop van stookolie voor de bestelperiode van 1 maart 

2013 tot en met 18 maart 2013 om 12.00 uur.  
De levering zal uiterlijk plaatsvinden in de laatste week van oktober. 

 
• Ik bestel  ..…………… liter stookolie. 
 
• Ik verklaar mij akkoord met de voorwaarden zoals bepaald als bijlage.  

 
• Ik verbind mij ertoe de factuur te betalen aan de gekozen leverancier. 
 
 
Het OCMW van Geraardsbergen is geen contracterende partij en draagt geen enkele 
verantwoordelijkheid. 
 
 
Datum: ………………………. 
 
 
Handtekening (voorafgegaan door de verklaring ‘gelezen en goedgekeurd’): 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Bezorg dit formulier, volledig ingevuld en ondertekend, uiterlijk op 18 maart 2013 om 12.00 uur 
aan: 

 
OCMW Geraardsbergen 

Kattestraat 27, 9500 Geraardsbergen. 
Stookolie 

Tel. 054/43.20.35 
E-mail: stookolie@ocmwgeraardsbergen 

 
Inschrijvingen na deze uiterste datum worden niet weerhouden. 

 



Stookolieactie  

voor alle inwoners van Geraardsbergen 
 

 

Het OCMW van Geraardsbergen lanceert een actie tot gemeenschappelijke aankoop van stookolie voor alle inwoners 

van Geraardsbergen. Het doel is om een zo groot mogelijke korting te bekomen op de dagprijzen van stookolie.  

 

 

WIE? 

• Alle Geraardsbergse gezinnen.  

• Alleen bestellingen voor huishoudelijk gebruik komen in aanmerking. 

 

 

AANVRAGEN? 

• Deelnemen aan deze actie kan alleen door het inschrijvingsformulier in te vullen en ondertekend te bezorgen aan 

afdeling stookolie,  OCMW Geraardsbergen, Kattestraat 27, uiterlijk op 18/3/2013 om 12.00 uur.  

• Door het ondertekenen van het inschrijvingsformulier verbindt de klant er zich toe de opgegeven hoeveelheid 

(minimaal 500 liter) af te nemen en de factuur rechtstreeks te betalen aan de leverancier. 

• Na 18/03/2013 om 12.00 uur worden geen inschrijvingen meer aanvaard. 

 

KORTING? 

• De leverancier biedt een korting op de dagprijs. 

• Deze dagprijzen kan U vinden op www.informazout.be 

 

BESTELLEN?  

• De bestelling (minimaal 500 liter) gebeurt door in te schrijven tussen 1 maart 2013  en 18 maart 2013 om 12.00 

uur.  

 

LEVERINGEN? 

• Er wordt een openbare offerte uitgeschreven waarbij de brandstofleverancier die de grootste korting geeft op de 

dagprijs de levering van het globale pakket krijgt toegewezen.  

• Uw tank moet voldoende capaciteit hebben en voldoen aan de wettelijke voorschriften (groene dop). 

• De leveringen gebeuren alleen op een leveringsadres in Geraardsbergen.  

• Het tijdstip van levering wordt bepaald in overleg tussen klant en leverancier. 

• De uiterste datum van levering is de laatste week van oktober 2013. 

 

ROL VAN HET OCMW? 

• Het OCMW informeert, coördineert, en verzamelt de aanvragen.  

• Het OCMW dient alleen als doorgeefluik tussen de besteller en de leverancier. De klant staat zelf in voor de 

betaling van de stookolie.  

• Het OCMW is geen contracterende partij en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld  bij wanbetaling. 

 

PRIVACY? 

• De inschrijver gaat akkoord dat zijn adresgegevens en het aantal bestelde liters worden doorgegeven aan de 

gekozen leverancier. 

 
INFO 

Meer info 

Stookolie,  OCMW Geraardsbergen 

Kattestraat 27 

Tel. nr. 054/43.20.35  

E-mail: stookolie@ocmwgeraardsbergen.be 

  

 

http://www.informazout.be/
mailto:stookolie@ocmwgeraardsbergen.be


Oprichting nieuwe dienst ‘gezamenlijke aankoop van energie’  

in het kader van Artikel, 60 paragraaf 6 

 
Het OCMW van Geraardsbergen wil een actie opzetten voor de ‘gezamenlijke aankoop van energie’. Die 

moet vooral de Geraardsbergse bevolking in staat stellen aanzienlijke kortingen te genieten op hun 

energiefactuur.  

 

Het is de bedoeling die actie op te zetten voor: 

   1° stookolie 

   2° aardgas 

   3° elektriciteit. 

 

Die actie beantwoordt aan een reële noodzaak. 

De overgrote meerderheid van de bevolking, met inbegrip van de doelgroep van het OCMW, verwarmt zijn 

woning met gas of stookolie.  

Daarnaast is iedere woning aangesloten op het elektriciteitsnet.  

 

Juridisch stelt zich in toepassing van een uitspraak van de Rechtbank van Koophandel van Oudenaarde op 2 

februari 2009 geen enkele probleem in verband met de oprichting van een dergelijke dienst door een OCMW.  

 

Door deze actie open te stellen voor de hele bevolking wil het bestuur tot een zo groot mogelijk 

aanvraagvolume komen, waardoor een zo groot mogelijk prijsvoordeel kan worden bekomen.  

Op die manier wordt een win-win situatie bekomen voor alle deelnemers, maar in het bijzonder voor de 

sociaal zwaksten die daardoor van maximale kortingen kunnen genieten.  

 

Een bijkomend positief neveneffect is dat dit initiatief de positieve beeldvorming van het OCMW versterkt. 

 

Het betreft hier een initiatief dat met succes ook door tal van andere OCMW’s wordt georganiseerd 

(bijvoorbeeld Galmaarden) evenals door private verenigingen.  

Het OCMW wil met deze actie concrete invulling geven aan dit nog grotendeels braakliggend terrein.  

 

In het ‘proefjaar 2013’ wordt een tweeledige actie ondernomen. 

In een eerste fase lanceert het OCMW op eigen initiatief een actie om van 1 tot 18 maart 2013 over te gaan 

tot de gezamenlijke aankoop van stookolie.  

 

In een tweede fase wil het OCMW aansluiten bij de actie van de provincie Oost-Vlaanderen voor de 

gezamenlijke aankoop van aardgas en elektriciteit die kortelings wordt gelanceerd. 

 

Het is de bedoeling om na afloop van dit proefjaar dit initiatief grondig te evalueren, met de bedoeling 

deze actie de komende jaren een permanent karakter te geven. 

  

 


