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Golvenstraat 4 & 6

Bericht van onze
technische dienst

HERAANLEG TOEGANGSPADEN

BESTE HUURDER
De toegangspaden tot uw appartementsgebouw zijn in slechte staat. De
heraanleg van deze paden stond eerder al op onze planning, maar door
omstandigheden hebben wij deze werken moeten uitstellen.
En nu is het eindelijk zover! Aannemer Deschacht bouwmaterialen BVBA
heeft ons begin deze week laten weten dat deze werken kunnen opstarten.
Vanaf - ten vroegste - donderdag 18 maart 2021 zullen zij het toegangspad
naar de algemene inkom én ook de strook langs de gevel vernieuwen. Dit
zowel voor Golvenstraat 4 als voor Golvenstraat 6.
De toegang tot uw appartementsgebouw zal dus tijdelijk onderbroken zijn.
De aannemer stelt wel alles in het werk om u zo vlot en veilig mogelijk
binnen en buiten te laten. De werken worden zo snel als mogelijk afgerond.
We zijn blij dat deze werken eindelijk kunnen uitgevoerd worden. Hierna
zullen alle toegangspaden in de Golvenstraat vernieuwd zijn. De toegang tot
uw woning zal veiliger zijn. En ook het uitzicht van de buurt zal verbeteren.
Wij excuseren ons oprecht voor dit toch wel late bericht. Dit was buiten onze
wil. Wij hopen u alsnog voldoende geïnformeerd te hebben.
Ondervindt u problemen of hebt u nog vragen? Aarzel niet ons te
contacteren, dan zoeken we samen naar een oplossing.
Bedankt voor uw aandacht en geduld.
Vanessa Vens
directeur

Quinten Goekint
voorzitter
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Hang mij aan
uw prikbord

CONTACT

Wat als er iets stuk is
in mijn woning?

Samen dragen we zorg voor je woning. Een defect, schade aan de
woning of nodige herstelling meld je best onmiddellijk.

059 70 29 54
www.oostendsehaard.be/ik-huur
Onze technische dienst is telefonisch bereikbaar ...
... op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 08 en 09.00 uur
... op donderdag tussen 19.00 en 20.00 uur

Een waterlek, een gaslek, een elektriciteitspanne of verwarmingsproblemen?
Een dringende herstelling buiten de kantooruren of in het weekend?
BEL ONZE WACHTDIENST
OP 059 70 29 54.

BEDANKT
OM TE LEZEN
Nieuwpoortsesteenweg 205, 8400 Oostende
059 70 29 54
info@oostendsehaard.be
www.oostendsehaard.be
De Oostendse Haard

Duurzame huisvesting, levende buurten

