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Sociale voordelen
Sociaal telefoontarief: dit geeft recht op een vermindering van 50% aansluitingskosten. Je
krijgt ook een maandelijkse korting op de abonnementskosten en gesprekskosten.
Sociaal tarief gas en elektriciteit: de tarieven liggen lager, je betaalt geen vast recht voor
de dagteller en het verbruik van de eerste 500 kWh per jaar is gratis.
Sociaal tarief kabelabonnement: het tarief bedraagt iets meer dan de helft van de
normale prijs.
Vrijstelling heffing op waterverontreiniging: je betaalt geen saneringsbijdrage.
Verkeersbelasting: de rechthebbende betaalt geen verkeersbelasting.
Vermindering BTW: als je hierop recht hebt volgend de FOD, betaal je 6% btw op de
aankoop van een nieuwe wagen in plaats van 21%.
Vermindering inzake onroerende voorheffing.
Extra belastingvrije som: personen met een handicap hebben recht op een bijkomende
belastingvrije som. (attest van minstens 66% invaliditeit aan te vragen voor de leeftijd van
65 jaar)
Parkeerkaart: de FOD kan ook onderzoeken of je eventueel recht hebt op een
parkeerkaart.
Kortingsbon Infrax voor aankoop van energiezuinige wasmachine of koelkast.
Verminderde provinciebelasting: het verschuldigde bedrag wordt gehalveerd indien je
kan bewijzen dat je recht hebt op het WIGW-statuut inzake gezondheidszorg.
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Contact

Seniorendienst
Don Boscostraat 8
3940 Hechtel-Eksel
T011 89 12 12
EContacteer ons

Openingsuren Gemeentehuis

Contact
Don Boscostraat 5
3940 Hechtel-Eksel
T011 73 40 37
Einfo@hechtel-eksel.be
Einfo@ocmwhechtel-eksel.be
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