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NIEUWE MEDEWERKERS
Op 5 december is Stefanie Bral (links op foto) als administratief medewerker gestart.
Lien Spinoy (rechts op foto) zal het team van huurbegeleiders versterken. In het verleden deed ze een
aantal vervangingen maar sinds midden oktober is ze voltijds in dienst. In het midden van de foto staat
Ann Vermeulen, nieuwe huurbegeleider (ter vervanging van Eva Edelynck), gestart op 14 november.

TEAM HUURBEGELEIDERS
De huurbegeleiders kan je ook bereiken op gsm 0478 05 09 65 en via het gekende telefoonnummer
en/of mailadres. Ann, Hanna en Lien werken voltijds. Dirk, Marijke, Sabine en Trudy werken deeltijds.
In het schema vind je terug wie wanneer werkt.
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ROOKMELDER
In jouw woning of appartement hangen er één of meerdere
rookmelders, ook in de algemene delen. Dit is een
wettelijke verplichting. De rookmelder heeft een
ingebouwde batterij en gaat 10 jaar mee.
Je dient de rookmelder 1 maal per maand te testen door
ongeveer 2 seconden op de testknop (in het midden van de
rookmelder) te duwen. De openingen van de rookmelder
dienen stofvrij te zijn.
Indien de rookmelder defect zou zijn: geef dit door aan ons.
ONDERHOUD TOESTELLEN OP GAS
Toestellen op gas (kachel/boiler/ketel) dienen 1 maal om de twee jaar een
onderhoud te krijgen. Dit is een wettelijke verplichting en ten koste van de
huurder. Door dit onderhoud ben je in orde met de brandverzekering.
Het SVK Waasland stuurt voor het onderhoud een firma langs.
Wij sturen een brief met een datum. Gelieve thuis te zijn. Indien je niet thuis kan
zijn, gelieve ons tijdig te verwittigen.
KIES VOOR 100% GROENE STROOM VIA GROEPSAANKOOP
De Provincie Oost-Vlaanderen organiseert voor de zesde keer de groepsaankoop
100% groene stroom en aardgas. Wil jij ook genieten van een goedkoper tarief én je
steentje bijdragen aan een gezonder klimaat? Bij interesse: schrijf je in voor
9 februari 2017. Via onderstaande link
https://www.samenaankoopenergie.be/?actioncode=POV4_SIEO_20161209&ftfe=true
of contacteer je huurbegeleider.
OPHAALKALENDER AFVAL
Wil je weten wanneer het afval wordt opgehaald?
Je kan de ophaalkalender online opzoeken via www.ophaalkalender.be
en/of de Recycle! app downloaden op je Smartphone.

VERSE LUCHT, EEN MUST!
Om de lucht in je woning gezond te houden is het belangrijk om voortdurend te ventileren en
aanvullend te verluchten. Verlucht uw woning regelmatig door raam of buitendeur wijd open te zetten:
- na het douchen of baden
- na het slapen
- bij het drogen van de was in huis
- bij het poetsen, strijken en klussen
- als er veel mensen aanwezig zijn in de woning
- …
Ventileer (voortdurend lucht verversen) door:
- ramen op kleine kier of kiep te zetten
- kieren en spleten onder deuren en ramen niet dicht te stoppen
- ventilatieroosters in ramen, deuren of buitenmuur te laten plaatsen
- …
Ventileer ook in de winter!
OPLEIDING POETSEN

We komen bij jou thuis uitleg en informatie geven.
Op deze vragen gaan we samen met jou een antwoord zoeken:
Waar en hoe vind ik goedkope en goede producten?
Hoe kan ik mijn dampkap reinigen?
De badkamer poetsen, hoe begin ik eraan?
Wat is de makkelijkste manier om ramen te kuisen?
Interesse? Contacteer je huurbegeleider!

OPROEP
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste huurder voor
een interview met fotoshoot in de eigen woning.
Het interview wordt in het volgende
huurderskrantje gepubliceerd.
Interesse? Contacteer je huurbegeleider!
HET TEAM VAN HET SOCIAAL VERHUURKANTOOR WAASLAND WENST JOU EEN
PRETTIGE KERSTMIS EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR !!!

CONTACTGEGEVENS
Sociaal Verhuurkantoor Waasland
welzijnshuis ~ Abingdonstraat 99 ~ 9100 Sint-Niklaas
info@svkwaasland.be ~ 03 778 62 50 ~ 0478 05 09 65
www.svkwaasland.be ~ www.facebook.com/svkwaasland

