ALLE MEDEWERKERS VAN CVBA DE LEIE WENSEN

JOU EN JOUW GEZIN EEN FANTASTISCH 2021 !

Het jaar 2020 en de gekende corona-maatregelen zorgden ervoor
dat er veel minder huisbezoeken werden gedaan dan normaal.

Heb je een dringende vraag of wens je dat er iemand langskomt,

dan kan je ons altijd contacteren
via e-mail, telefoon, brief of een afspraak maken op ons kantoor.

ADRES: Nieuwstraat 81 te 8940 Wervik
E-MAIL: info@deleie.be
TELEFOON: 056/ 31 13 64
WEBSITE: www.deleie.be (contactformulier)

contactpersonen
huuradministratie :
Regio Wervik : Dolores Quatanne
Alle andere regio’s: Mieke Taillieu
technische problemen :
Regio Wervik : Ditmar Spruytte
Regio Geluwe : Alessio Mauroo
Regio Mesen/Wijtschate & Avelgem : Gwendoline Huyghe
kandidaturen :
Niek Verstraete

WIST JE DAT
… je rook niet ruikt als je slaapt ?
Jouw hersenen gebruiken jouw neus niet als je slaapt. Als je slaapt, ruik je niets. Van
een rookgeur of een brandlucht word je dus niet wakker.
Daarom installeerde CVBA DE LEIE in elke woning voldoende rookmelders. Een rookmelder neemt de taak van jouw neus over. De rookmelder piept als er rook in de woning
is. Dat hoor je wél, zelfs als je slaapt. Zo kan je op tijd ontsnappen uit de woning.
Onderhoud de rookmelder dus goed. Stofzuig de rookmelder minstens 1x per maand en
vervang de batterij als dat nodig is. Test ze ook minstens 1x per week. Rookmelders
kunnen levens redden!

… de CVBA DE LEIE een onderhoudscontract heeft met ENGIE
COFELY, waar men 24/7 rechtstreeks bereikbaar is ?
Als huurder van CVBA DE LEIE kan je bij hen terecht voor problemen met:
•

centrale verwarming op aardgas
• individuele verwarmingskachels op aardgas
• waterverwarmers op aardgas of elektriciteit
• waterkranen, douchekop

Sinds kort kan je ENGIE COFELY ook bereiken
via het rechtstreeks contactformulier op onze website:

https://sw.quickform.be/
of scan de deze QR-code :

