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Voor het uitsluitend gebruik van de nutsvoorzieningen dient eveneens een retributie betaald te worden van 
7,50 euro. 
 
 
ARTIKEL 3 
De retributie moet vooraf betaald worden aan de Stadskas en wordt in geen geval terugbetaald. 
 
 
ARTIKEL 4 
De invordering zal desgevallend geschieden overeenkomstig de burgerlijke rechtspleging. 
Bij betwisting of gebrek aan betaling zal de retributie burgerrechtelijk ingevorderd worden. 
 
 
ARTIKEL 5 
Dit besluit wordt, voor algemeen toezicht, in drievoud aan de hogere overheid overgemaakt. 
 
 
ARTIKEL 15 
Het vorige reglement dd. 17 december 2012 wordt opgeheven vanaf de inwerkingtreding van het huidig 
reglement, dit is vanaf 1 januari 2014 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187 van het 
Gemeentedecreet. 
 
 
Alzo beraadslaagd in openbare zitting van de gemeenteraad van 16 december 2013. 
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