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Bericht van de Raad van Beheer
Voor de openbare huisvestingsmaatschappij LOJEGA betekent het einde van de zomervakantie dat
de teams weer compleet zijn en de werkzaamheden in een normaal tempo hervat kunnen worden.
We vestigen uw aandacht op het feit dat onze technische permanentie tijdens de zomervakantie
normaal gefunctioneerd heeft. Helaas hebben we te maken gekregen met personeelstekorten in
de externe service- en onderhoudsbedrijven.
Al onze liften worden momenteel gerenoveerd en/of op norm gebracht en dat brengt de nodige
ongemakken met zich mee. Maar bij de programmatie van de werken werd erop gelet om de
storingen tot een minimum te beperken.
Andere belangrijke renovatieprojecten van de kozijnen en de gevel zijn aan de gang of
beginnen aan het einde van dit jaar. Wij rekenen op uw medewerking zodat de werken in de
beste omstandigheden kunnen worden uitgevoerd. Uiteindelijk zullen deze werken uw comfort
verbeteren én uw huurlasten verlagen.
Aarzel echter niet om elke probleemsituatie te melden. Bel hiervoor de technische dienst of
de sociale dienst, afhankelijk van de aard van het probleem. Buiten kantooruren staat onze
wachtdienst voor urgente zaken tot uw beschikking.
Wij wensen u een aangenaam naseizoen,
Voor de Raad van Beheer,
De Voorzitter en de Vicevoorzitter

Lang leve de herfst!
t aan smaken.

Een pale
Het herfstseizoen begint op de dag van de
herfstevening of equinox, een dag waarop dag en
nacht even lang zijn. In 2018 valt de herfstevening op het noordelijk
halfrond op 23 september.

Pompoen
s

oep!

Maar september luidt ook een knus en gezellig seizoen in, het begin
van de herfst. De temperatuur daalt een paar graden en de bomen zijn
getooid met prachtige rode, gele en oranje bladeren. Deze maand trekken we onze behaaglijke
truien weer aan en kruipen we onder onze zachte donsdeken. Ook kunnen we weer genieten van
de typische herfstsmaken: paddenstoelen, appels, druiven, peren en kastanjes. Dit is het ideale
seizoen om heerlijke, warme soepen en purees te bereiden!
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DE VZW “ARTIKEL 27” WERD IN 1999 IN BRUSSEL OPGERICHT. MET HAAR ACTIES WIL ZIJ HET
BEWUSTZIJN VERGROTEN EN TOEGANG TOT CULTURELE PARTICIPATIE VERGEMAKKELIJKEN VOOR
IEDEREEN DIE IN EEN MOEILIJKE SOCIALE EN/OF ECONOMISCHE SITUATIE LEEFT.
U wilt een actief cultureel leven hebben, maar u of uw kinderen hebben niet de middelen
om zich dit soort uitjes te veroorloven, dan kunt u er onder bepaalde voorwaarden toch aan
deelnemen dankzij het speciale tarief van € 1,25 via het “Artikel 27”-ticket.
De “artikel 27”-tickets zijn beschikbaar vanaf oktober 2018 bij de sociale dienst van Lojega.
Concreet moet de gebruiker huurder zijn bij LOJEGA en moet hij een maatschappelijk werker
ontmoeten (mevrouw Smolders - 02 / 432.97.12 voor huurders in Ganshoren of mevrouw
Van Bugghenhoudt - 02 / 432.97.37 voor huurders in Jette). Zij zal de situatie onderzoeken
en controleren of de huurder voldoet aan de toekenningsvoorwaarden van het ticket.
Let op: als u een leefloon heeft, moet u het Art. 27 ticket aanvragen bij uw OCMW en niet bij
onze diensten.
Vervolgens kunt u een activiteit kiezen uit meer dan 180 culturele locaties in het Brusselse
Gewest alleen al, waar verschillende evenementen worden aangeboden, zoals een
theater-, dans- of circusvoorstelling of een andere voorstelling voor een jong publiek, een
filmvertoning, een concert, een tentoonstelling, een bezoek aan het museum of een andere
erfgoedactiviteit.
Ga gerust naar de volgende weblink om de culturele agenda te raadplegen en om de
verschillende partners van het Brusselse culturele aanbod van de vzw Artikel 27 te zien:
http://www.article27.be/bruxelles/

2018_LoJeGa_Actu_N°3_NL_v2.indd 3

“Een ieder heeft het
recht om vrijelijk deel
te nemen aan het
culturele leven van de
gemeenschap, om te
genieten van kunst
en om deel te hebben
aan wetenschappelijke
vooruitgang en de
vruchten daarvan.”
Uittreksel uit artikel 27 van
de Universele Verklaring
van de Rechten van
de Mens.
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2018

ESSEGHEM 2 IN DE STEIGERS… WELKE WERKEN?
RUIM 7 JAAR ZET ONS TEAM ZICH AL IN OM DE FINANCIËLE EN PERSONELE MIDDELEN TE
VINDEN OM DEZE VERBOUWINGSWERKEN AAN DE ACHTERGEVEL VAN HET GEBOUW TE KUNNEN
REALISEREN. OVER EEN JAAR MOET DE RENOVATIE VOLTOOID ZIJN. NA DEZE NOODZAKELIJKE
WERKEN ZULLEN EINDELIJK BELANGRIJKE VERBETERINGEN ZIJN AANGEBRACHT EN DAT IS HET
NAGESTREEFDE DOEL.
WAT ZIJN DE VOORDELEN WAAR U OVER EEN PAAR MAANDEN VAN KUNT GENIETEN?

VERBETERING VAN DE
VEILIGHEID:

het minder gemakkelijk wordt om er zich te verbergen
en/of er clandestien voorwerpen achter te laten. Daarom
is ook de grote rode bakstenen muur gebouwd die
de zichtbaarheid en de sociale controle aanzienlijk
verbetert.

Met de werken onderaan
het gebouw en vooral die
aan de topgevels zullen
de brandtrappen
het gewenste
veiligheidsniveau krijgen.

THERMISCHE EN
AKOESTISCHE
VERBETERING

Met de verbouwing
van de afvallokalen
en het creëren van een nieuwe
opslagruimte zullen de brandrisico’s
vermeden en beheerst worden. De containers vlak
naast de gevels zullen op termijn verdwijnen. Dat zal dus
in belangrijke mate bijdragen aan het afschrikken van
kwaadwillige daden zoals die zich de afgelopen jaren
hebben voorgedaan.

Isoleren en nog
eens isoleren, om zo
minder verwarming
te verbruiken en onze
kinderen een planeet
na te laten die nog
over de nodige essentiële hulpbronnen beschikt, dit is
het hoofddoel dat elke ontwikkelaar wil bereiken. Wat
hebben we gedaan om dit mogelijk te maken?

Het risico van een brand die zich verspreidt vanuit de
afvallokalen, staat op het punt volledig beheerst te
worden. De beveiliging van de toegangen, de versterking
van de brandwerendheid van de wanden van de lokalen,
de ingebruikname van een automatisch blussysteem, de
versterkte bewaking, zijn allemaal essentiële elementen
die het mogelijk maken om uw gebouw voortaan veilig te
verklaren.

Vier gecoördineerde ingrepen voor de thermische
verbetering van het hele gebouw:
☑ Vervanging van de schuiframen in de woonkamers
door nieuwe ramen die thermisch efficiënter en vooral
beter te bedienen zijn.
☑ Vervanging van de oude ramen met enkel glas door
nieuwe energie-efficiënte dubbele beglazing.

De beheersing van het valrisico maakt ook deel uit
van de verbeterde veiligheid. Zo is de hoogte van de
opengaande delen van de ramen en de balustrades
aangepast aan betere normen.

☑ Vervolgens de installatie van een systeem van
wandisolatie door het aanbrengen van een nieuwe
buitenlaag voorzien van Adhoc-materialen.
☑ En tot slot de versterking van de dakisolatie.

Bij het verbeteren van uw veiligheid hebben we ook
geprobeerd de begane grond te vereenvoudigen, zodat

Dit resulteert ook in een verbetering van de akoestische
prestaties van de gevel.
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AANDACHT VOOR DE DAGELIJKSE BEZIGHEDEN
Dit nieuwe gevelproject was voor ons meteen een gelegenheid om na te denken over
de kwaliteit van uw dagelijkse leven en te bekijken wat er zoal verbeterd kon worden.
We hebben geprobeerd ervoor te zorgen dat u optimaal gebruik kan maken van de
vensterruimte door de volgende ingrepen:

Vóór.

☑ de vergroting van de vensterbanken is vooral welkom in de keukens die zo 50 cm
dieper zijn geworden
☑ een specifiek ontwerp waardoor de vensters gemakkelijker geopend kunnen
worden zonder de voorwerpen eromheen te hoeven verplaatsen
☑ een specifiek ontwerp om het risico van vallen te voorkomen
☑ een automatisch ventilatiesysteem in het chassis om het risico van condensatie te
beheersen en te voorkomen
Door de vergroting van de terrassen kunt u voortaan ten volle profiteren van deze
ruimte, u kunt er zitten en er een tafeltje neerzetten.

KWALITEITSCONTROLE

Na.

DE WERF
Een goede samenwerking tussen de bewoners, de
stewards van onze huisvestingsmaatschappij en
de aannemer is essentieel bij de uitvoering van het
project. De aannemer begrijpt het ongemak voor de
bewoners en probeert samen met ons de impact ervan
te minimaliseren.

Gedurende het gehele
verloop van het
project hebben we
nauwgezet de beste
kwaliteitsregels
gerespecteerd
door alle vereiste
autorisaties van
de verschillende
bevoegde
diensten aan te
vragen:

Doordat op welbepaalde delen van de gevels gewerkt
moest worden, werd er in plaats van de traditionele
steigers een goederenliftsysteem geplaatst dat het
mogelijk maakt om:
- het heen en weer lopen te beperken van de werklui
voor de ramen van de bewoners om daarmee het
gevoel van onveiligheid te verminderen dat vaak door
de huurders wordt gevoeld.

De Brandweer voor de controle
van de veiligheid, het Belgisch Instituut
voor Milieubeheer voor de controle van de
verwarmingsbehoeften, het Brussels Gewest voor de
naleving van de diverse normen en voorschriften, IBEVE
voor de beheersing van de asbestrisico’s, de VGC voor de
beheersing van de veiligheidsrisico’s op de werf en tot
slot onze toezichthouder, de BGHM, voor het kwalitatief
en financieel toezicht.

- alle gevels tijdens de werken volledig toegankelijk te
houden, waardoor verhuizingen mogelijk blijven.
Door samen te werken door middel van een
constructieve dialoog, kan men moeilijkheden
overwinnen. Daarom vragen wij om uw medewerking en
moedigen wij deze samenwerking aan. Hiervoor stellen
wij u de diensten van de Stewards en een speciaal
telefoonnummer ter beschikking.

We danken deze organisaties voor hun steun, hun advies
en hun investeringen in dit project.

Met dank voor uw aandacht. Dit is het werfnummer: 0491 86 60 95
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De grote werven in Ganshoren.
DE MODERNISERING VAN DE LIFTEN EN DE MAKE-OVER VAN HET GEBOUW VAN OVERBEKE 231-237.
MODERNISERING VAN DE LIFTEN OP DE
GANSHOREN SITE.
Doel van de K.B.’s van 9 maart 2003 en van 10
december 2012 met betrekking tot de veiligheid
van liften is dat er bijzondere aandacht wordt
besteed aan de veiligheidsproblemen voor
gebruikers en derden (technici, controleurs).
Om deze veiligheid te waarborgen, moeten de
bestaande liften aangepast worden aan de
normen van de nieuwe regelgeving.
Op basis van de risicoanalyses die zijn
uitgevoerd door een erkend inspectiebedrijf,
zijn we in 2002 begonnen met een reeks
werken om de 16 bestaande liften te
moderniseren.
Momenteel leggen we de laatste hand aan
de renovatie van de laatste 14 liften in de
gebouwen aan de Van Overbekelaan 231-237,
243, 245 en 247 en de Negen Provincieslaan
34 en 36. In sommige gebouwen moesten de
liermotoren, bedieningspanelen, schachtdeuren
en cabines vervangen worden. Er moesten
zelfs extra deuropeningen gemaakt worden op
verdiepingen waar maar één lift kwam, zodat
beide liften van het gebouw er konden stoppen.
Deze modernisering garandeert de veiligheid
van onze liften en dat blijft onze hoogste
prioriteit.
Het zorgt voor de betrouwbaarheid, de
toegankelijkheid en het comfort van de liften.
Het verbetert de prestaties en vermindert de
energierekening, dat wil zeggen de huurlasten
die voor de liften in rekening worden gebracht.
Het waren intensieve werkzaamheden, maar
deze gerenoveerde liften zorgen voor veilige en
comfortabele ritten.
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ULTIEME MAKE-OVER VAN DE GANSHOREN SITE.
De nieuwe bekleding bestaat uit terracotta elementen.
De kleur ligt dicht bij de huidige bakstenen om
dezelfde architectonische uitstraling van het gebouw te
behouden.

De renovatiecyclus van de torens in Ganshoren wordt
afgerond met de renovatie van het oudste gebouw aan
de Van Overbekelaan 231-237, dat uit 1959 dateert.
De renovatiewerken betreffen de isolatie en bekleding
van de gevels, de vervanging van de kozijnen, de
renovatie van de terrassen met de verwijdering
van afvalschachten en de plaatsing van een
ventilatiesysteem in elk appartement.

De loggiaterrassen worden bekleed met
vezelcementgevelpanelen.
De kozijnen met dubbele beglazing worden geïntegreerd
in een aluminium gevelbekleding met thermische
onderbreking die de gekleurde kolommen en de
verschillend gekleurde balustrades overdekken. Dit
kleurenschema past goed bij de andere, al gerenoveerde
torens.

De volledige renovatie wordt geraamd op € 5.312.000.
Het project duurt 18 maanden.
Hoewel het van buitenaf niet zichtbaar is, is men in alle
appartementen begonnen met elektriciteitswerken voor
het toekomstige ventilatiesysteem. De buitenwerken
starten dit jaar, na de aanbesteding in september,
de aanduiding van de inschrijvers en de definitieve
goedkeuring door de Woningbouwmaatschappij van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Daarmee is de laatste make-over voltooid om onze
site in Ganshoren te verfraaien en meer kleur te geven.
Binnenkort zal er een informatievergadering worden
gehouden voor de bewoners van het gebouw.

De verfraaiingswerken van de omgeving gaan door…
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?
Een advocaat nodig
Denk aan juridische bijstand!
Denkt u dat u het honorarium en de kosten van een advocaat niet kunt betalen? Dan is
er een oplossing: juridische bijstand. Vroeger werd dit Pro Deo genoemd. Artikel 23 van de
Belgische grondwet garandeert het recht op juridische bijstand voor iedereen, maar wat is juridische bijstand?
Er zijn twee soorten juridische bijstand: juridische eerstelijnsbijstand en juridische tweedelijnsbijstand.

JURIDISCHE EERSTELIJNSBIJSTAND

JURIDISCHE TWEEDELIJNSBIJSTAND

Als u een eerste juridisch advies, juridische
informatie of een korte juridische raadpleging
wenst, kunt u juridische eerstelijnsbijstand krijgen.
Die is kosteloos en voor iedereen toegankelijk
zonder voorwaarde van nationaliteit, woonplaats of
inkomen.

Met juridische tweedelijnsbijstand krijgt u bijstand
van een advocaat voor alle procedures waar de
aanwezigheid van een advocaat aan uw zijde nodig
is (juridisch advies, stappen, gerechtelijke of nietgerechtelijke procedures, bemiddeling enz.). Maar u
hebt alleen recht op juridische tweedelijnsbijstand
als u aan twee voorwaarden voldoet: uw aanvraag
mag niet kennelijk ongegrond zijn en uw financiële
situatie (te bewijzen aan de hand van attesten)
moet voldoen aan de voorwaarden van de wet
zoals hieronder opgesomd:

Dat eerste advies kunt u krijgen van een ADVOCAAT
op een van de zitdagen. Of u nu huurt in Jette of
Ganshoren, hier zijn verschillende zitdagen in de
buurt van uw woonplaats waar u terecht kunt:
→ VREDEGERECHT VAN HET KANTON JETTE:
Kardinaal Mercierplein 11 te 1090 JETTE, op
dinsdag van 12u tot 13u. U kunt zich vanaf 11
uur inschrijven op een lijst.
→ KOEKELBERG: Herkoliersstraat 35, op
donderdag van 17u tot 19u.
→ LAKEN: Moorsledestraat 56, op de 1e, 3e en 5e
woensdag van de maand van 14u tot 16u.
→ SINT-AGATHA-BERCHEM: Alcyonstraat 23
(lokaal 22-2e verdieping) op donderdag van 15u
tot 17u.

→ ALLEENSTAANDE
•VOLLEDIG kosteloos: indien netto maandinkomen
minder dan € 994
•GEDEELTELIJK kosteloos: indien netto
maandinkomen tussen € 994 en € 1.276€
→ PERSOON MET PERSOON TEN LASTE OF
SAMENWONENDE
•VOLLEDIG kosteloos: indien netto maandinkomen
van het gezin minder dan € 1.276

Voor een eerste TELEFONISCH ADVIES kunt u
contact opnemen met de Telebalie op het nummer
02/511.54.83, van maandag tot vrijdag van 14u tot
17u.

•GEDEELTELIJK kosteloos: indien netto
maandinkomen tussen € 1.276 en € 1.556
→ Voor deze juridische tweedelijnsbijstand kunt u
zich wenden tot:

U kunt zich ook wenden tot VERENIGINGEN OF
ORGANISATIES VOOR JURIDISCHE BIJSTAND met
een consultatiedienst zoals:

•een van de bureaus voor juridische
eerstelijnsbijstand die u, als uw
probleem de bijstand van een
advocaat vereist, naar het Bureau
voor Juridische Bijstand doorstuurt.

• ESPACE SOCIAL TÉLÉ SERVICE
aan de Slachthuislaan 28 te 1000 Brussel
- 02/548.98.00 – juridique@tele-service.be –
Telefonische helpline elke ochtend van 9u00 tot
12u30, behalve op woensdag. Raadplegingen op
afspraak van 9u00 tot 13u en van 13u30 tot 17u.

•het bureau voor juridische bijstand
(B.J.B.), Regentschapsstraat 63
te 1000 Brussel – 02/519.84.68
– BJB@baliebrussel.be Openingsuren van maandag tot
vrijdag van 8u30-12u30 en van
13u30-16u.

• ATELIER DES DROITS SOCIAUX
aan de Rodepoortstraat 4 te 1000 Brussel –
02/512.71.57 en 02/512.02.90 –
secretariat@atelierdroitssociaux.be –
www.atelierdroitssociaux.be - open van maandag
tot vrijdag van 9u tot 16u.

•een advocaat naar keuze (indien
hij aanvaardt om deel te nemen
aan de juridische bijstand)

IN GANSHOREN ORGANISEERT HET O.C.M.W. (HERVORMINGSLAAN 63 – 1083 GANSHOREN – 02/422.57.57)
ELKE MAANDAG VAN DE MAAND (BEHALVE DE 5DE), TUSSEN 18U00 EN 19U00, GRATIS JURIDISCHE
CONSULTATIES, DIE VERZEKERD WORDEN DOOR EEN ADVOCAAT VAN DE BRUSSELSE BALIE.
IN JETTE IS ER TWEEWEKELIJKS, OP WOENSDAG VAN 17U TOT 19U, EEN JURIDISCHE DIENSTVERLENING, OPEN
VOOR HET PUBLIEK, IN HET OCMW-GEBOUW (SINT PIETERSKERKSTRAAT 47 – 1090 JETTE – 02/422.46.11).
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Eco-tips: Mijn huis dag in dag uit - Lucht in huis
OOK BINNENSHUIS ZIJN WE BLOOTGESTELD AAN ZEER TALRIJKE CHEMISCHE STOFFEN.
ZE KOMEN VOORT UIT: ONZE MEUBELS, UIT SOMMIGE VLOERBEKLEDINGEN, UIT VERF EN LIJM,
UIT ONDERHOUDSPRODUCTEN, … ENKELE GOEDE GEWOONTEN KUNNEN ONS HELPEN DE LUCHT
IN HUIS GEZONDER TE MAKEN

VERLUCHT

GEBRUIK NATUURLIJKE INSECTICIDEN

Koken, poetsen, verwarmen en zelfs gewoon ademen:
dat alles produceert vervuilende dampen in de lucht.
Ook waterdamp (zeker wanneer die zich opstapelt) kan
vochtigheidsproblemen veroorzaken in uw woning. Als
uw woning geen enkel ventilatiesysteem heeft, moet
u elke dag in elke ruimte de vensters voldoende lang
volledig openen om de lucht te verversen.

Tegen insecten bestaan massa’s chemische producten,
het ene nog giftiger dan het andere. Verkies liever een
van volgende methodes:
• tegen vliegen en muggen: vliegenraam en
vliegenmepper;
• tegen muggen: citronellaolie;
• tegen vliegen ‘s avonds: doof alle lichten in de
slaapkamer, laat de slaapkamerdeur op een kier en
zorg voor een beetje licht in de hal. De vliegen houden
zich op bij het licht;

VERMIJD SCHIMMELVORMING
Verlucht geregeld uw badkamer of douche om
schimmelvorming op de muren te vermijden. Die kan
ook optreden in andere kamers waar zich condensatie
opstapelt. Indien er toch schimmelvorming is, reinig die
dan zo snel mogelijk met een beetje azijn. Daarna goed
verluchten.

• tegen mieren: spreid lavendel of marjolein uit op het
spoor dat ze volgen om uw woning binnen te dringen.
Ook zeepwater is zeer doeltreffend;
• tegen kakkerlakken: zet (minstens 24 u.) kleine
kartonnen doosjes met vogellijm op de vloer;
• tegen motten: reinig uw delicate kleren en de kasten
waarin u ze opbergt (vooral in augustus, wanneer de
eitjes uitkomen) en gebruik geurende planten die de
motten verjagen: lavendel, rozemarijn, cederhout of
een sinaasappel, doorprikt met kruidnagels;

KIES ZUIVERENDE PLANTEN
Voor een nuttige versiering kiest u luchtzuiverende
kamerplanten: ficus (vijgenboom) neutraliseert
het formaldehyde (kankerverwekkende stof in
lijmen en vernis van vezelplaten, verf, cosmetica,
huishoudproducten, vasttapijt enz.); azalea neutraliseert
de ammoniak die schoonmaakproducten verspreiden;
chrysant absorbeert de geur van trichloorethyleen in
pas geschilderde kamers, enz. Blijf echter voorzichtig:
sommige bloemen en kamerplanten zijn giftig bij inname
en/of aanraking: poinsettia (kerstster), clivia maar ook
hulst, lelietje-van-dalen (meiklokje), lijsterbes, enz. Was
dus uw handen telkens als u in contact bent geweest
met uw planten! Wilt u meer weten? Antigifcentrum,
02 264 96 36 of 070 245 245 (spoedgevallen);
www.antigifcentrum.be

• voor een goede nachtrust, zonder muggen: bevestig
een muskietennet boven uw bed of tegen de vensters

GOED OM TE WETEN : Gedurende ons leven
worden we blootgesteld aan bijna 70.000 chemische
stoffen... waaronder een aantal gevaarlijk zijn.

BERG UW CHEMISCHE PRODUCTEN OP
Sluit alle flacons en flessen met chemische producten
goed af en bewaar ze in een goed verluchte ruimte, ver
van de leefruimtes.
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Openingsuren en Spreekuren.
VANAF 1 JULI 2018.
AFDELING

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

9u00 - 12u30

9u00 - 12u30

9u00 - 12u30

9u00 - 12u30

-

13u30 - 16u00

13u00 - 16u00

13u30 - 16u00

13u30 - 16u00

-

8u30 - 11u45

13u30 - 16u00

13u30 - 16u00

8u30 - 10u00

-

-

13h00 - 15h30-

9u00 - 12u00

-

HUURDERS GANSHOREN - Rusatiralaan 6

-

13u00 - 15u30

-

9u00 - 12u00

-

HUURDERS JETTE - Sint-Vincentius a Paulostraat 2a

-

13u00 - 15u30

-

9u00 - 12u00

-

HUURDERS GANSHOREN - Rusatiralaan 6

-

13u00 - 15u30

-

9u00 - 12u00

-

HUURDERS JETTE - Jules Lahayestraat 282

-

13u30 - 16u00

-

-

-

HUURDERS JETTE - Rusatiralaan 6

-

-

-

9u00 - 12u00

-

-

13u00 - 15u30

-

9u00 - 12u00

-

ONTHAAL
GANSHOREN - Rusatiralaan 6

JETTE - Jules Lahayestraat 282
KANDIDAAT HUURDERS EN HUURDERS
GANSHOREN & JETTE - Rusatiralaan 6
SOCIALE DIENST

DIENST GESCHILLEN

BOEKHOUDING
GANSHOREN/JETTE - Rusatiralaan 6

Telefoonnummer: 02/426 23 94
GANSHOREN Wachtnummer: 0496/20 39 39
Adres: Rusatiralaan 6

JETTE

Telefoonnummer: 02/478 38 35
Wachtnummer: 0496/20 31 69
Adres: Jules Lahayestraat 282
Sociale dienst: Sint Vincentius a Paulostraat 2A
Tel: 02/445 53 90-91-92

De wachtnummers werden ter beschikking gesteld, enkel voor dringende gevallen, nl voor ernstige
technische problemen zoals liftpanne, verwarmingspanne, enz., en dit buiten de kantooruren.
Het regelen van privatieve problemen behoort niet tot de taken van de wachtdienst.

Nieuw
in Jette!
Wij informeren u dat het onthaal op de locatie JETTE (Jules Lahayestraat 282) vanaf 1 augustus 2018 is voorzien
van een BANCONTACT.
U kunt zich dus tijdens de openingstijden van het onthaal melden (maandag van 08u30 tot 11u45, dinsdag en
woensdag van 13u30 tot 16u00 en donderdag van 8u30 tot 10u00 uur) voor AL UW BETALINGEN (huur, sleutels
en badges, technische factuur, lasten). Er is geen minimumbedrag om een transactie te kunnen uitvoeren en er
worden geen kosten in rekening gebracht.
Voor de goede orde herinneren we eraan dat de huurders van GANSHOREN over dezelfde dienst beschikken op de
locatie GANSHOREN (Rusatiralaan 6). Ook daar is de BANCONTACT toegankelijk tijdens de openingsuren van het
onthaal van maandag tot woensdag van 9u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u00 en op donderdag van 9u00 tot
12u30 uur en van 13u00 tot 16u00.
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