HOE OM JOU MUNISIPALE
REKENING TE LEES
Ek verstaan nie
hierdie rekening nie,
kan jy dit vir my
verduidelik?

PAMFLETTE MET RAAD VIR DIE HUISEIENAAR

MUNISIPALE REKENINGE
Die rekeninge van verskillende plaaslike owerhede verskil 'n bietjie
van mekaar, maar almal bevat dieselfde basiese inligting. Dit is die
volgende:
• die tyd (periode) waarvoor die koste bereken is;
• hoeveel water of elektriese krag gebruik is;
• agterstallige bedrae wat nog betaal moet word;
• die totale bedrag wat verskuldig is en die datum waarop dit betaal
moet word.

Hoe om jou rekening te lees:
• Kyk of die meterlesing korrek is. Waterverbruik word in kiloliters
gemeet en elektriese krag in kilowatt-ure. 'n Kiloliter is 1 000 liters, en
'n kilowatt-uur is die krag wat benodig word om toestelle wat saam 1
000 watt nodig het, 'n uur lank te bedryf.
• Die rekening bevat verskillende bedrae vir verskillende dienste, bv. vir
plaaslike belastings en vir water. Hierdie bedrae mag vir verskillende
periodes betaalbaar wees. Gaan hierdie besonderhede na.
• Plaaslike owerhede neem nie elke maand meterlesings nie. Dikwels
word daar geskat hoeveel water of elektriese krag 'n huishouding sal
gebruik. In die maande wat daar wel meterlesings gedoen word, mag
die bedrag op die rekening hoër of laer wees as die geskatte bedrag.
• Belasting op Toegevoegde Waarde (B.T.W.) staan nou op 14%, en dit
word op alle koste vir dienslewering gehef behalwe op plaaslike
belastings.
• Rente word gehef op agterstallige bedrae.
• As jy enige vrae het, bel die nommer vir navrae wat op die rekening
verskyn, of gaan vind uit by die munisipale kantore. Neem jou
rekening saam.
• As jy minder as R 800 per maand verdien, as jy 'n pensioentrekker of
'n gestremde persoon is, kom jy miskien in aanmerking vir 'n
behoeftigheidstoelae. Vind by jou munisipale kantore uit hoe en waar
jy vir hierdie toelae kan aansoek doen.
• Bewaar al jou rekeninge en kwitansies op 'n veilige plek. Dit kan dien
as bewys dat jy jou rekening betaal het en wys ook jou maandelikse
uitgawes vir munisipale dienste.

Hoe om jou rekening te betaal
• Jy moet jou rekening betaal, selfs al het jy dit nie in die pos ontvang
nie. Kry 'n afskrif van jou rekening by die munisipale kantore.
• Rekeninge kan by die munisipale kantore betaal word, en in sommige
gevalle ook by takke van Pick 'n Pay en Shoprite.
• As jy agterstallig is met jou betalings, besoek jou munisipale kantore
om reëlings te tref vir die afbetaling van jou skuld. As jy dit nie doen
nie, kan jou dienste afgesny word of jy kan selfs uit jou huis gesit
word.

Beskrywing van
die diens. (Dit is
moontlik dat nie
al hierdie dienste
op jou rekening
genoem word
nie.)

Die bedrag vir
hierdie maand,
wat teen die
bepaalde datum
betaal moet
word.

Die bedrag wat jy
vir verlede
maand se
rekening
verskuldig was.

Die bedrag wat jy vir
verlede maand se
rekening betaal het.

Agterstallige
bedrae wat jy
onmiddellik
moet betaal.

Hierdie strokie moet
afgesny word en saam met
jou betaling ingehandig
word.

Die koste vir hierdie
maand se dienste en die
rente op agterstallige
bedrae.

Die totale bedrag
wat jy verskuldig is.

Wenke:
• Warmwatersilinders gebruik baie elektriese krag. Skakel jou silinder af wanneer jy dit nie
nodig het nie. Dink daaraan om 'n sonkragpaneel te laat installeer.
• 'n Kredietmeter kos R30 meer per maand as 'n meter vir vooraf-betaalde diens. Dink
daaraan om 'n meter vir vooraf-betaalde krag te laat inbou.
• Die koste vir riooldiens word bereken volgens die hoeveelheid water wat jy gebruik het.

DIE BELANGRIKSTE RAAD IS:
• Gaan jou rekeninge
sorgvuldig na.
• Volg alle navrae
onmiddellik op.
• Gesels met iemand
by die munisipale
kantore as jy nie kan
betaal nie.

LEES OOK DIE ANDER PAMFLETTE OOR:
• Hoe om jou munisipale belasting en diensheffings te verstaan
• Hoe om jou energiegebruik te verbeter
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