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13e Samenaankoop  stookolie 
BBeessttee  GGeezziinnssbboonnddsslleeddeenn,,  
AAllss  lliidd  vvaann  ddee  ggeezziinnssbboonndd  LLoommbbeeeekk  kkaann  uu  ssiinnddss  ddiitt  jjaaaarr  ooookk  mmeeee  aaaannsslluuiitteenn  bbiijj  ddee  
ssaammeennaaaannkkoooopp  vvaann  ssttooookkoolliiee..  DDeezzee  aaccttiiee  wwoorrddtt  nnuu  ddoooorr  KKWWBB--TTeerrnnaatt  eenn  SStt--JJoozzeeff  vvoooorr  hheett  
1133

ee
  jjaaaarr  ggeeoorrggaanniisseeeerrdd..  OOookk  OOkkrraa  WWaammbbeeeekk  eenn  GGeezziinnssbboonndd  WWaammbbeeeekk  sslluuiitteenn  mmeeee  aaaann..    

HHooee  mmeeeerr  ddeeeellnneemmeerrss,,  hhooee  iinntteerreessssaanntteerr  pprriijjss  kkaann  bbeeddoonnggeenn  wwoorrddeenn..  
  

Werkwijze: Gezinsbondsleden die wensen deel te nemen, laten dit weten door het 
bestelformulier in te vullen en terug te bezorgen voor vrijdag 13 juni 2014 aan Sven Van 
Campenhout.  Zaterdag  14 juni wordt door KWB Lombeek aan de grote leveranciers 
gevraagd om hun beste prijs kenbaar te maken voor de totaliteit van alle leveringen. De 
leverancier met de laagste prijs wordt maandag 16 juni verwittigd en levert in de periode van de daaropvolgende 1 tot 2 
weken dwz ten laatste tegen 30 juni. Ter info geven we de evolutie van de prijzen mee, met o.a. de meest recente en 
voordeligste dagprijs. De besparing in 2007 tussen de duurste en goedkoopste leverancier voor 2000 liter ging tot 98 €. 
Het lidgeld (35 €/j) is dus vlug terugverdiend. Hier een overzicht van de evolutie mazoutprijs: 

1/06/2007 18/06/2007 8/11/2007 3/06/2008 28/05/2009 31/05/2010 21/06/’11 19/06/’12 18/06/2013 21/05/2014 

0,531 0,52 0,6806 0,856 0,4517 0,6293 0,728 0,754 0,7445 0,776 * 

* prijs bij de goedkoopste leverancier van vorig jaar. 
 
In 2013 was er een totaalbestelling van 103400 l, verdeeld over 51 gezinnen. De actie van KWB is eenmalig in het jaar! 
Juni is traditioneel de maand met de laagste prijzen. De uitbesteding aan de goedkoopste leverancier maakte voor een 
bestelling van 2000 l een verschil van 17 € met de tweede goedkoopste. 

Hier vind je de dagprijs en evolutie van de officiële prijzen: http://www.mazout-on-

line.be/evoPrix.asp?lg=nl   

 
AAffsspprraakkeenn::      --    lliidd  zziijjnn  ooff  wwoorrddeenn  vvaann  GGeezziinnssbboonndd  LLoommbbeeeekk..    

--  MMiinniimmuumm  11000000  lliitteerr  bbeesstteelllleenn..  
--  BBeesstteelllliinngg  eennkkeell  sscchhrriifftteelliijjkk  ooff  vviiaa  mmaaiill  
--  BBeettaalliinngg  ggeesscchhiieeddtt  nnaa  lleevveerriinngg  ccoonnttaanntt  ooff  mmeett  bbaannccoonnttaacctt  ((==  ccaasshh))  
--  IInnddiieenn  ggeewweennsstt,,  ggrraaaagg  vvoooorrkkeeuurrddaagg  eenn  mmoommeenntt  ooppggeevveenn,,  hhooeewweell  ggeeeenn  ggaarraannttiiee  
--  DDee  lleevveerraanncciieerr  mmeellddtt  oopp  vvoooorrhhaanndd  wwaannnneeeerr  hhiijj  kkoommtt  
--  KKWWBB  bbeeddiinnggtt  ddee  pprriijjss  eenn  iiss  eennkkeell  vveerraannttwwoooorrddeelliijjkk  vvoooorr  hheett  bbeeddiinnggeenn  vvaann  ddee  ggooeeddkkooooppssttee  pprriijjss..  

 

Gezinsbondsleden die wensen deel te nemen, laten dit weten door het bestelformulier in te vullen en terug te bezorgen 

aan Sven Van Campenhout, Muilemlaan 20, 1742 St-Katherina-Lombeek of per e-mail: svancampenhout@telenet.be 

ten laatste op donderdag 12 juni 2014 !!! 

 
GGeezziinnssbboonndd  --BBEESSTTEELLFFOORRMMUULLIIEERR  SSTTOOOOKKOOLLIIEE  22001144..  

  

NNaaaamm::……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

AAddrreess::……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

TTeelleeffoooonn::  ……………………………………………………GGSSMM::  ……………………………………………………………………………………………………..  

 

EE--mmaaiill……………………………………………………………………………………..            

 

GGeewweennssttee  lleevveerriinnggssddaagg::  ……………………………………………………………………....                    

                            

DDooeett  mmeeee  aaaann  ddee  ssaammeennaaaannkkoooopp  ssttooookkoolliiee  vvaann  jjuunnii  22001144  vvaann  GGeezziinnssbboonndd  LLoommbbeeeekk  eenn  KKWWBB  SStt--JJoozzeeff..  IIkk  

bbeesstteell…………………………………………lliitteerr..      

BBiijjzzoonnddeerrhheeddeenn::    …………………………………………………………………………………………………………………………………………..        DDaattuumm  eenn  hhaannddtteekkeenniinngg..              
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    Recht op een mazoutpremie??? 

vzw Sociaal Verwarmingsfonds komt gedeeltelijk tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van 

personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Het is een uitvoerend initiatief van de overheid, de 

OCMW's en de petroleumsector. Het Sociaal Verwarmingsfonds wordt gespijsd via een solidariteitsbijdrage 

op alle olieproducten die bestemd zijn voor verwarming (huisbrandolie en bulk propaangas). 

Voor wie? 

Personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, 

personen met een begrensd inkomen of met schuldoverlast. Tevens is vereist dat het jaarlijks bruto belastbaar 

inkomen van het huishouden lager of gelijk is 16.965,47 euro (verhoogd met 3.140,77 per persoon ten laste). 

Hoeveel? 

 Per huishouden en per verwarmingsperiode kan er maximum 1.500 liter brandstof in aanmerking genomen 

worden voor de toekenning van een verwamingstoelage. Voor de in grote hoeveelheden geleverde 
brandstoffen schommelt het bedrag van de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter. Het bedrag hangt 

af van de prijs van de gefactureerde brandstof. Hoe hoger de prijs, hoe hoger de tussenkomst. De 

maximumtoelage per huishouden is 300 euro. 

Wat doen? 

Indien u denkt recht te hebben op steun van het Sociaal Verwarmingsfonds, moet u contact 

opnemen met het OCMW van uw gemeente binnen de 60 dagen na de levering met een kopie 

van de leveringsfactuur of –bon, uw identiteitskaart,ev. op vraag van het OCMW, het bewijs 

van het gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het 

meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering, …). 
 


