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Racordarea la utilitaţi

Gaz şi electricitate; apa

Pentru Bruxelles exista o singura societate furnizoare: SIBELGA -ELECTRABEL, Chausèe
d'Ixelles 133, 1050, Bruxelles, Tel: +32 2 549 41 00, www.electrabel.be . Puteţi alege modul de
facturare: lunar, bilunar, trimestrial. Primele dvs. facturi sunt facute pe baza consumului
locatarului precedent. La intrarea în locuinţa se face citirea contorului şi se noteaza în
documentul numit "Starea la faţa locului". De asemenea, cereţi de la societatea furnizoare de
gaz/electricitate, sa va trimita un formular de citire a indexului. Formularul, semnat în 3
exemplare de catre parţi -din care un exemplar va fi trimis la societatea furnizoare, va sta la
baza facturilor care se vor stabili pe numele dvs.

Pentru apa, exista tot o singura companie pentru Bruxelles: Compagne Intercommunale
Bruxelloise d'Eau -www.cibe.be. Facturarea se face anual, în funcţie de consum dar şi de
numarul de persoane înregistrate la adresa. Se plateşte apa consumata dar şi apa uzata.

Teledistribuţie -TV -Internet -Telefonie fixa şi mobila

Exista diferiţi furnizori, dar piaţa în general nu este foarte competitiva. Exista companii care
ofera şi pachete complete: telefon, internet, cablu TV. În privinţa internetului, exista doar doua
firme care deţin monopolul, chiar daca între timp au mai aparut şi unii furnizori mai mici, care
acţioneaza mai mult local. De consultat ofertele lor pe internet: www.e-levenabe ; www.voo.be
;
www.scarlet.be
;
www.tele2.be
;
www.telenet.be
;
www.belgiantelecom.be
. Accesul la internet se face fie de pe o linie de telefon clasica, fie de pe o linie ADSL sau înca,
în unele zone, via cablul de la televiziune. În general, nu puteţi alege dvs. personal operatorul
prin cablu tv, depinde de zona geografica unde staţi. La Bruxelles, Gent, Leuven şi Aalst exista
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posibilitatea Clearwire -Instant Internet, nu necesita o linie de telefon clasica. O alta posibilitate
de Internet instant este data de firme ca Mobistar - mini modemuri uşor de purtat în buzunar,
oriunde.

Pentru televiziune, o alta soluţie ar fi instalarea unei antene satelit (aici poate fi avuta în vedere
posibilitatea de a recepţiona şi canalele româneşti de televiziune) dar acest lucru este
condiţionat de posibilitatea fizica de plasare a antenei precum şi de acordul primariei dar şi al
proprietarului/asociaţiei de proprietari (exista primarii care nu permit instalarea antenelor satelit).
În ceea ce priveşte telefonia fixa, pentru racordarea la reţea exista o singura companie:
BELGACOM www.belgacom.be ; dupa instalarea liniei puteţi face apel la serviciile altor
furnizori, la alegerea dvs.

Pentru telefonia mobila - exista pe piaţa în momentul de faţa 3 mari operatori: PROXIMUS - w
ww.proximus.be
(legat de Belgacom), MOBISTAR www.mobistar.be
şi BASEwww.base.be
. Este posibil sa schimbaţi operatorul pastrând însa numarul de telefon. Pentru convorbiri în
România puteţi folosi
www.ortelmobiel.be
care are tarife foarte mici sau cabinele telefonice de la Internet-Cafe unde preţul este între
11-20 cenţi/minut. Alte posibilitaţi: prin apelarea unui numar al unei societaţi de telefonie
www.belkraker.be
sau
www.directbellen.be
- preţurile pentru România sunt de la 2 cenţi /minut, însa atenţie se pot schimba lunar.
EuroVoice ofera servicii de telefonie VoIP la tarife reduse cu Roamnia si alte tari, permitand
portabilitatea numarului si mobilitate. Pentru detalii accesati adresa web:
www.eurovoice.ro
sau tel: 0484 63 90 92 (in BE) sau 0317 10 00 71 (in RO)De asemenea, puteţi instala pe
calculator programe care va ajuta sa sunaţi ieftin nu doar în România, ci şi spre multe alte
destinaţii din Europa, de multe ori apelurile pe fix fiind gratuite:
www.internetcalls.com
;
www.12voip.com
;
www.justvoip.com
;
www.skype.com
.
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