Budgetmeter
UPDATE: Om jouw gezondheid te beschermen en verspreiding van het
CORONA-virus tegen te gaan zijn enkele oplaadpunten gesloten.
In Brugge zijn volgende oplaadpunten bereikbaar:
1. Fluvius: Scheepsdalelaan 56, 8000 Brugge
Dit oplaadpunt is 24u op 24 beschikbaar. Het klantenkantoor is wel
gesloten.
2. Huis van de Bruggeling: Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge
maandag, dinsdag en donderdag: 8u30 - 17u
woensdag: 8u30 - 20u
vrijdag: 8u30 - 12u30
Dit graag na afspraak via het nummer 050 44 80 00
3. Hoogstraat 9, 8000 Brugge
maandag tot vrijdag 8u30-12u en 13u30 tot 16u30
4. Zeebrugge: gemeenschapshuis, Marktplein 12, 8380 Zeebrugge
Dit enkel na afspraak via het telefoonnummer 050/448000
We vragen om de veiligheid en hygiënevoorschriften strikt na te leven!
Alle zitdagen zijn momenteel opgeschort.
Voor elke vraag vragen we eerst telefonisch (050/47 55 13) of per
mail (energieloket@deschakelaar.be) contact op te nemen.

Een budgetmeter is een elektriciteits- of aardgasmeter waarbij je op voorhand betaalt
voor het verbruik van elektriciteit of aardgas. Ze wordt geïnstalleerd door de
netbeheerder, wanneer je facturen gedurende een bepaalde periode niet meer betaald
hebt.
Voor al je vragen over de budgetmeter kun je terecht bij vereniging De Schakelaar.
Zitdagen
- Huis van de Bruggeling: elke werkdag, op afspraak.
- d'Oude Stoasie, Venetiëstraat 1, Zeebrugge: elke 2e en 4e maandag van de maand
van 14u tot 16u, zonder afspraak.
Opgelet: om je budgetmeter op te laden, hoef je geen afspraak te maken.
Een overzicht van de oplaadpunten vind je op de website van Fluvius.
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Meebrengen
> voor opladen: budgetmeterkaart(en) elektriciteit en/of gas
> voor andere vragen: breng een recente energiefactuur mee, of het contract van je
huidige energieleverancier

Contactinformatie
De Schakelaar, Energiehuis
Huis van de Bruggeling Frank Van Ackerpromenade 2 8000 Brugge
T 050 47 55 13
info@deschakelaar.be

