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De winter is in het land, al verraden de temperaturen dit momenteel slechts
af en toe. De vriestemperaturen kunnen we niet voorspellen, maar in elk
geval geven we u graag wat tips mee voor u en uw woning om te
overwinteren. Het koude weer spoort aan tot binnenzitten, al kan een
winterse wandeling deugd doen. Geniet ook in de winter van de buitenlucht! 

Ga ook op een veilige manier om met uw verwarmingstoestellen. Plaats
zeker geen extra, losse verwarmingselementen bij. Het gebruik van
gasflessen in onze woningen is sowieso verboden. We zetten de spelregels
over onze technische installaties nog even op een rijtje. 

U bent als huurder bij ons wel zelf verantwoordelijk voor het aansluiten,
onderhouden en herstellen van elektrische toestellen die uw eigendom zijn
(bijvoorbeeld fornuis, koelkast, oven, dampkap, ...). U zorgt er voor dat uw
huishoudtoestellen correct zijn aangesloten. Bij twijfel raadpleegt u best een
vakman. Wij raden bovendien aan om te kiezen voor een elektrisch fornuis. 

De wintermaanden zijn echte energieverslinders. Bovendien staan de
elektriciteits- en gasprijzen momenteel extreem hoog. Beide samen leiden
mogelijks tot een hoge energiefactuur. Ga dus bewust om met uw
energieverbruik. U leest in dit huurdersboekje onze energietips. Pas ze toe! 

In de winter wil het al eens vriezen en/of sneeuwen. Voetpaden in Oostende
en Bredene moeten sneeuw- en ijsvrij gemaakt worden, voor ieders
veiligheid. De Oostendse Haard werkt in de winter 2021-2022 niet meer met
een firma voor het ijs- en sneeuwvrij houden van de voetpaden. Dit moet u
zelf doen. Wees uiteraard voorzichtig bij het uitvoeren van deze klus! In
sommige gebouwen kunnen we rekenen op vrijwillige sneeuwruimers.
Waarvoor dank! Wij nemen uiteraard onze verantwoordelijkheid aan onze
leegstaande woningen en bij onze werven. 

B E S T E  H U U R D E R

Vanessa Vens          Quinten Goekint
directeur                    voorzitter             

Wij wensen u een goeie winter en laat
ons samen van 2022 een succes

maken. Mocht u nog vragen hebben,
aarzel niet om ons te contacteren! 



De waterleiding is de toevoer van zuiver water. 

VOORKOM DAT DE WATERLEIDINGEN BEVRIEZEN. Waterleidingen die
bevriezen, zetten uit en raken beschadigd. Na het ontdooien worden de
lekken pas zichtbaar. Waterleidingen in onverwarmde ruimtes verdienen
daarom extra aandacht. Isoleer ze! Sluit zeker de waterkranen en -
leidingen buiten tijdig af. Laat ze ook volledig leeglopen. 

Werk op een goeie en veilige manier met de boiler. Volg de instructies.

Draai de hoofdkraan van het water en de kraantjes bij de watermeter en
de sanitaire toestellen geregeld volledig dicht en dan weer open. Zo
blijven de rubberen sluitringen van de kranen soepel, roesten ze niet
vast of kalken ze niet dicht en vermijdt u dus waterverlies.

Over het toestel voor warm water: 
Wij installeren in hoofdzaak elektrische boilers of zonneboilers in onze
woningen. In enkele woningen in het Westerkwartier werken we nog met
gas. Het onderhoud en de herstellingen aan de boiler mag u nooit zelf doen.
Wij regelen dit via een gespecialiseerde firma en verrekenen dit in de huur-
lasten. Is de boiler defect of is er een onderhoud nodig? Verwittig ons. 

Wordt de boiler nog ontkalkt? 
Neen, de huidige boilers die in onze woningen aanwezig zijn worden niet
meer ontkalkt. Dit om de levensduur van de boiler te verlengen. Op
sommige plaatsen hebben we ook ontkalkers laten installeren. Ontkalk
nooit zelf uw boiler. Indien nodig, zorgen wij dat de boiler ontkalkt wordt.
Stel de boiler in op maximaal 60°, zo wordt kalkvorming voorkomen.

W A T E R L E I D I N G E N  
&  W A R M  W A T E R
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Spaarzaam omgaan met warm water betekent ook spaarzaam omgaan
met de energie die nodig is om het water warm te maken. Gebruik alleen
warm water als het nodig is. Veel klusjes kunnen ook met koud water.

Neem een douche in plaats van een bad. Een vol bad bevat ongeveer 120
liter, terwijl een gemiddelde douchebeurt ongeveer 60 liter verbruikt.
Een bad staat dus gelijk aan enkele douchebeurten. 

Installeer een spaardouchekop, dan is douchen nog voordeliger. 

Draai altijd de kraan dicht bij het tandenpoetsen of een scheerbeurt. 

Leg een deksel op de kookpot, zo verdampt er minder water. 

Laat de wasmachine of vaatwasser alleen maar draaien als die vol zit. 

Laat een lekkende kraan (herstelling voor de huurder) of doorlopend
toilet (herstelling voor De Oostendse Haard) snel repareren. Druppen er
10 druppels per minuut uit de kraan? Dan is dit gelijk aan 17 euro extra
op de factuur. Voor een toilet dat blijft lopen, al gauw + 900 euro / jaar. 

B E S P A A R  O P  
W A T E R

Met kleine aanpassingen beperkt 
u al uw energieverbruik. De meeste

aanpassingen kosten u niks! 
 

Tips om te 
besparen op ENERGIE.

Scan deze QR-code en ontdek 
nog heel wat extra energietips! 
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O N D E R H O U D  V A N
U W  C E N T R A L E
V E R W A R M I N G

Werk op een goeie en veilige manier met het toestel. Volg de instructies.
Controleer de waterdruk van uw cv-ketel (ideale druk = tussen 1,2 en 2
bar). Minder dan 1 bar is te laag. Dan moet u water bijvullen. 
Houd in de gaten hoe vaak er een te lage druk is. Komt dit vaker voor,
verwittig ons dan! Mogelijks is er ergens een lek.
Houd de ruimte rond de cv-ketel altijd vrij. Plaats voor de brandveiligheid
niets in een zone van minimum 60 cm rond de cv-ketel.
Het toestel enkel gebruiken met de brandstof waarvoor het gebouwd is.
Stel uw thermostaat goed in. Volg de stappen in de handleiding.
Plak de roosters van het verwarmingssysteem nooit af.

Het onderhoud van de ketel van de centrale verwarming is
wettelijk verplicht. Dit mag enkel gebeuren door een erkend
technicus. Plus, een slecht onderhouden verwarming verbruikt
meer en geeft een hogere energiefactuur. Alle soorten
verwarmingstoestellen van De Oostendse Haard zitten daarom in
een planning van onderhoud door een gespecialiseerde firma. Dit
zit vervat in uw huurlasten. 

Uitzondering: De Oostendse Haard heeft in een heel beperkt aantal woningen (+/- 10) nog gas-, mazout- of
kolenkachels. De individuele gaskachels laten we ook 2-jaarlijks verplicht nakijken. In principe organiseren we dit
dus voor u. In deze heel uitzonderlijke gevallen kan de huurder ook zelf het onderhoud laten uitvoeren door een
gespecialiseerde firma en moet de huurder het onderhoudsattest voorleggen aan De Oostendse Haard (incl.
reiniging van de schoorsteen). Dit geldt voor open kachels, gesloten kachels en eventuele gasboilers.

Wat kunt u zelf doen?
 

Werk nooit zelf aan onze technische
installaties! Meld elk defect

onmiddellijk aan ons.

Plaats zelf GEEN extra verwarmingstoestellen bij! Het
gebruik van gasflessen is sowieso VERBODEN. 06



Tips om de woning
winterklaar te maken.

O N T L U C H T  D E
R A D I A T O R E N  E N
H O U  Z E  S T O F V R I J

Een radiator die jaarlijks ontlucht wordt, bespaart energie en verwarmt
beter. Als er lucht in een radiator zit, geeft ze minder warmte. Het kost
dus meer energie om de kamer(s) op te warmen. En ze verslijten sneller.

Ontlucht de radiatoren best altijd voor het eerste gebruik. En zeker als
ze niet warm worden of als ze een vreemd (tikkend) geluid maken.  

Hoe kunt u de radiatoren ontluchten? Draai het ontluchtingsventiel
even open, vang het water op in een bakje en draai ze terug dicht. Doe
dit bij elke radiator. U start bij de laagst geplaatste radiator en werkt
dan zo naar boven. 

Stof de radiatoren ook af. Stof neemt warmte op. Bovendien
veroorzaakt stof een onaangename geur wanneer de radiatoren voor de
eerste keer na de zomer weer opwarmen. 

Draai de kranen van radiatoren met water geregeld open en dicht.
Hierdoor vermijdt u dat de kranen vast komen te zitten.

Laat radiatoren hun warmte optimaal verspreiden. Hang geen wasgoed
of gordijnen over de radiatoren. Plaats er geen voorwerpen op. 

Bescherm de radiatoren ook tegen o.a. roest, door ze droog te houden.
Hang daarom dus ook geen natte kleren of handdoeken op de radiator.

Schilder de radiatoren niet! 

Nog tips voor een goed onderhoud van de radiatoren: 

Werk nooit zelf aan onze technische
installaties! Meld elk defect

onmiddellijk aan ons.
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A C C U M U L A T I E
V L O E R V E R W A R M I N G
T H E R M I S C H  V E R B R U I K

Werk op een goeie & veilige manier met verwarming. Volg de instructies.

Maak de elektrische verwarmingstoestellen regelmatig schoon met een
licht vochtige doek en maak ze stofvrij (zonder ze open te doen).

Laat radiatoren / convectoren hun warmte optimaal verspreiden. Hang er
geen wasgoed of gordijnen over. Plaats er geen voorwerpen op. 

Schilder nooit een element van de elektrische verwarming. 

In sommige van onze woningen is er accumulatie-verwarming. Wij hebben
een onderhoudscontract met een gespecialiseerde firma voor het jaarlijks
onderhoud van deze elektrische verwarming. U betaalt dit via de huurlasten. 
 
Hebt u vloerverwarming? Ook het onderhoud van de vloerverwarming
gebeurt via ons, samen met het onderhoud van het ventilatiesysteem.

Voor huurders met 'THERMISCH VERBRUIK': het onderhoud van de installatie
gebeurt ook jaarlijks. Alles wordt gereinigd en gemeten. Deze
weerstandsverwarming is zeer simpel te regelen en moet niet afgesteld
worden. Het is wel belangrijk dat de ventilator die bij dit systeem hoort NIET
wordt afgelegd, zodat de warmte kan verdeeld worden over uw woning. Als
de ventilator wordt afgelegd, blijft de warmte hangen, zal de thermostaat
niet naar behoren werken en gaan de weerstanden van de installatie stuk. 

Tips voor een goed onderhoud: 

Werk nooit zelf aan onze technische
installaties! Meld elk defect

onmiddellijk aan ons.

Plaats zelf GEEN extra verwarmingstoestellen bij! Het
gebruik van gasflessen is sowieso VERBODEN. 08



Zet de verwarming NOOIT volledig uit! Het kost enorm veel energie - en
dus geld - om de verwarming van 0° tot 20° te brengen. 
Bovendien slaat vocht in een koud huis op de muren en het meubilair.
De ideale temperatuur voor de slaapkamer is 18°. Voor de keuken,
badkamer en living is dat eerder 20 à 21°.
Laat ’s nachts of overdag als er niemand thuis is de temperatuur in uw
leefruimten zakken tot 15° à 16°. Zo moet de verwarming minder energie
verbruiken om de woning helemaal terug op te warmen.
Zet een half uur voordat u gaat slapen alvast de verwarming op de
nachtstand (± 15 °C). Het blijft dan wel nog even warm. 
Zorg dat uw ramen proper zijn en open altijd uw gordijnen, dan kan de
zon uw woning mee verwarmen.
Als het te warm is in uw woning open dan niet direct de ramen, maar zet
eerst de thermostaat van de verwarming lager.
Het verwarmen van een vochtige ruimte kost meer energie dan het
verwarmen van een droge ruimte. Zet uw raam daarom even open bij /
na activiteiten met water (in de badkamer, bij het dweilen, ...).
Zorg ook voor goede tochtwering. Het is zonde als kostbare warmte door
kieren en spleten naar buiten verdwijnt.

In het algemeen geldt: als u één graad lager stookt, dan bespaart u
al gauw 7% op uw verwarmingskosten. Trek dus gerust een extra
trui aan en bespaar door de verwarming wat lager te zetten.

B E S P A A R  O P
V E R W A R M I N G  Z O N D E R
K O U D  T E  H E B B E N

Met kleine aanpassingen beperkt 
u al uw energieverbruik. De meeste

aanpassingen kosten u niks!
 

Tips om te 
besparen op ENERGIE.

 LAAT WASGOED NIET OP DE VERWARMING DROGEN. Het is zonde van de
warmte! Hetzelfde voor gordijnen die over uw radiatoren hangen of meubels
die voor uw radiatoren staan. De warmte blijft er achter hangen. U moet dan
meer energie verbruiken om de gewenste temperatuur te krijgen. 09



Test de rookmelders in uw woning met de daartoe voorziene knop. De
meeste rookmelders geven een piepsignaal als de batterij bijna leeg is. 
 Wij vervangen de rookmelders op batterijen, door rookmelders zonder
vervangbare batterij (met een lange levensduur). 

Bij nieuwe gebouwen zijn de rookmelders vaak gekoppeld. Door de
testknop langer in te houden gaan in de meeste systemen alle
rookmelders even af. Dan weet u ook dat de koppeling goed werkt.

In de woning moet u als huurder zelf zorgen voor het net houden van de
rookmelder. Bijvoorbeeld om de 3 maanden eens de rookmelder proper
maken met de stofzuiger. Zo helpt u valse alarmen te vermijden. 

De Oostendse Haard onderhoudt het branddetectiesysteem en laat
de noodzakelijke testen en keuringen uitvoeren. Een
brandblusapparaat in de algemene delen van het gebouw moeten
we jaarlijks keuren. Voor privégebruik geldt die verplichting niet,
maar het is wel sterk aangeraden. In sommige woningen zijn er
brandblusapparaten van De Oostendse Haard aanwezig. Deze
worden via ons gecontroleerd door een erkende firma.
 
Wat kunt u zelf doen? 

Z O R G  M E E  V O O R  D E
B R A N D V E I L I G H E I D

Test  de rookmelders in uw woning,
vervang lege batterijen & hou de

rookmelder netjes.

Het stockeren en/of gebruiken van vloeibaar gas, gasflessen 
of petroleum in of aan uw woning is ten strengste verboden.

PLAATS GEEN EXTRA VERWARMINGSTOESTELLEN
EN GEBRUIK EEN ELEKTRISCH FORNUIS. 10



W A T  T E  D O E N  B I J
E E N  G A S G E U R ?

Blijf rustig.
Geen vuur. Geen lampen of elektrische apparaten aan of uit. Geen
kaarsen. Niet roken!
Draai de gasmeterkraan dicht (enkel als dit kan zonder het licht aan te
steken)
Verlucht door ramen en deuren te openen. Zo vermindert de
gasconcentratie.
Evacueer eventuele huisgenoten en ga zelf ook naar buiten. 
Gebruik (binnen) geen gsm. Bel Fluvius waar u geen gas meer ruikt. 

Ruikt u gas in of rondom uw woning of gebouw? Ga naar een
plaats waar u geen gas meer ruikt (buiten) en bel gratis naar
Fluvius op het nummer 0800 65 0 65. Oproepen naar dit nummer
krijgen voorrang.  Fluvius komt zo snel als mogelijk ter plaatse. Zij
meten de gaslucht en sporen het gaslek op. Zolang het lek niet
gedicht is, blijft u op een veilige afstand!

Bel ook naar De Oostendse Haard op het nummer 059 70 29 54. 

Twijfelt u of het wel om een gasgeur gaat? Bel ons, wij komen ter plaatse met
een gasmeter om de situatie in te schatten en indien nodig Fluvius te bellen.

Wat te doen? 

Blijf op veilige afstand BUITEN wachten.

Gas ruikt naar rotte eieren. Elektrische apparaten, lampen en uw gsm aan- of
uitschakelen kan vonken veroorzaken waardoor het gas kan ontploffen. Volg

daarom steeds bovenstaande veiligheidsvoorschriften. 

Bel Fluvius gratis op
0800 65 0 65

(24/24 en 7/7 bereikbaar)
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Slechte ventilatie kan voor gezondheidsklachten zorgen. Houd de
verluchtingsroosters dus altijd open. Bedek of plak ze niet dicht.

Reinig maandelijks de verluchtingsroosters met een vochtige doek.

Maak de filters schoon, stofzuig de filters (ventilatie type D) of vervang
ze wanneer het systeem dit zegt. Dit zorgt voor een gezonder
woonklimaat. Door vuil vermindert namelijk de ventilatie, verhoogt het
energieverbruik en kan het rad lawaai maken.

Maak de openingen en roosters voor de toevoer van verse lucht, voor de
afvoer van vervuilde lucht, voor de doorstroming (in ramen en deuren
bv.) best om de een tot drie maanden schoon. Laat de ruimtes voor
luchtdoorstroom onder de binnendeuren vrij.

Bepaalde woningen en gebouwen van De Oostendse Haard zijn
uitgerust met een ventilatiesysteem. Wij hebben voor het
onderhoud hiervan een onderhoudscontract. Deze kost wordt
verrekend in uw huurlasten. Wij zorgen voor het nodige 
 onderhoud (om de een tot drie jaar) door een vakman, rekening
houdend met het soort ventilatiesysteem (A, B, C of D).  
 

Tips voor een goed onderhoud van het ventilatiesysteem: 

 

O N D E R H O U D  V A N
U W  V E N T I L A T I E -
S Y S T E E M

Werk nooit zelf aan onze technische
installaties! Meld elk defect

onmiddellijk aan ons.

Is er geen ventilatiesysteem? Zorg dan voor een goede verluchting.
Lees onze tips hiernaast. 12



Zet ’s morgens en ’s avonds enkele ramen wijd open. 
Een kwartier is al goed. 
Hou verluchtingsroosters vrij. Plak ze niet af. 
Nam u een douche of bad? Zet het dichtstbijzijnde raam open. 
Kookt u? Zet dan de dampkap op en het raam open. 
Droogt u kleren in uw woning? Zet ook een raam open. 

Wist u dat we gemiddeld 85% van ons leven binnenshuis doorbrengen? Het
is dus belangrijk om voor een gezonde leefomgeving te zorgen in uw woning.  
Koken, verwarmen, stofzuigen, strijken en zelfs gewoon ademhalen: allemaal
kunnen ze zorgen voor teveel CO2 en schadelijke stoffen in de lucht. 
 

 
Ook in de winter is het zeker de moeite om ramen kort open te
zetten: frisse lucht maakt uw woning droger. En droge lucht vraagt
minder energie om op te warmen. Dus u verbruikt minder energie.

Hebt u een ventilatiesysteem in uw woning? Gebruik dit dan op de correcte manier.
Lees zeker de pagina hiernaast. En blijf ook bovenstaande tips toepassen, 

L A A T  R E G E L M A T I G
F R I S S E  L U C H T  B I N N E N
I N  U W  W O N I N G !

Ook en zeker in de wintermaanden is
het belangrijk om uw woning te

verluchten!

Ventileer: zorg voor een constante luchtdoorstroming 
 Verlucht: zet uw raam extra open.
 Beperk vervuilende stoffen binnen en verlucht.
 Vermijd CO-vergiftiging door uw verwarmingstoestel te laten nakijken.* 

De 4 vuistregels voor een gezond binnenmilieu: 
1.
2.
3.
4.

* Herstellingen en onderhoud aan om het even welk verwarmingstoestel
moeten altijd door een gespecialiseerde firma gebeuren. Wij hebben hiervoor
een onderhoudsplanning. Meer info hierover eerder in dit boekje. 
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Tips om de woning
winterklaar te maken.

C O N T R O L E E R  O P
L E K K E N  &  R E I N I G
D E  D A K G O T E N

Uw onderhoudsplicht is beperkt tot plaatsen die bereikbaar zijn met een
ladder ( +/- 6 meter hoogte = gelijkvloers + eerste verdieping). 

Heeft uw woning een plat dak? Dan mag u dit platte dak enkel betreden
voor het verwijderen van bladeren en vuil.

Ook het dak is geen opslagplaats voor afval. Maak gebruik van de
wekelijkse ophalingen, breng afval naar de afvalstraten of het
containerpark of laat het grof huisvuil ophalen.

In appartementsgebouwen zorgen wij voor het dak en de dakgoten.
Daken van appartementsgebouwen zijn niet toegankelijk voor de
huurders. Enkel in noodsituaties mogen deze daken betreden worden,
gezien deze (vaak) deel uitmaken van het evacuatieplan. Volg bij een
evacuatie altijd de instructies van de Brandweer.

U mag zelf geen herstellingen aan het dak doen! Alleen de door ons
aangestelde firma mag aan het dak werken. 

In de winter valt er heel wat neerslag. Het is belangrijk dat het
regen- en smeltwater vlot kan wegstromen. Kijk het dak na op
lekken, controleer de aansluitingen op de dakgoot en de
regenpijp. Kijk of er bij de dakgoot vochtige plekken op de gevel
zijn. Zorg ook voor een propere dakgoot, zodat de regenpijp niet
verstopt raakt met bladeren of vuil. Plaats eventueel een netje /
bladvanger om te voorkomen dat er nieuwe bladeren in vallen. 
 

Moeten er herstellingen gebeuren aan het dak? Is er een waterlek
in het dak? Hebt u stormschade? Meld dit dan onmiddellijk bij ons. 

Kruip zelf niet op het dak voor enig
nazicht of onderhoud, als dit niet op

een veilige manier kan!

14



H E B  A A N D A C H T
V O O R  D E
M E T E R S T A N D E N

Bescherm de watertellers met een isolatiemat tegen de vorst.

Bent u voor lange tijd weg? Draai dan de gas- en waterkraan dicht.

Verbreek nooit het loodje van de tellers of meters! U riskeert een boete
als u dit wel doet. Is het loodje voor de verzegeling van de teller of
meter weg? Verwittig de nutsmaatschappij en meldt dit ook aan ons.

Als u een gasmeter in de meterkast hebt, zorg dan dat u de meterkast
voldoende ventileert.

Staan alle cijfers van de gasmeter stil en uw toestellen verbruiken toch
nog gas? Dan is uw aardgasmeter defect. Bel Fluvius dan op 078 35 35
34. Ruikt u gas bij uw meter? Bel dan onmiddellijk 0800 65 0 65.

Is er een defect aan de hoofdkraan of de waterteller? Verwittig de
watermaatschappij en meldt dit ook aan ons.

Breng geen wijzigingen of uitbreidingen aan de elektrische installatie
aan. Is de zekeringkast defect? Verwittig ons dan onmiddellijk. 

Controleer af en toe de meterstanden van het water. Verbruikt u
op dat moment geen water en telt de meter toch? Dan is er een
lek. Draai bij een lek de hoofdkraan dicht en verwittig ons.

Denk ook aan het volgende:  

 
Werk nooit zelf aan onze technische installaties!
Meld elk defect onmiddellijk aan ons. 15

https://www.farys.be/nl/defecte-watermeter
https://www.oostendsehaard.be/Over-ons/Contacteer-ons


Kies voor spaarlampen of (warmwitte) led-lampen. 

Schakel lichten altijd uit tenzij u onmiddellijk terugkeert. 

Ontdooi geregeld de koelkast en vriezer want een ijslaag zorgt al snel
voor 10% meer verbruik.

Kuis de diepvries best uit als het vriest, zo kunt u de diepvrieswaren
even buiten in de vrieskou leggen.

Zet geen warme voedingswaren in uw koelkast.

Laat ingevroren eten ontdooien in uw koelkast: ze helpen de koelkast
koud te houden.

Een volle koelkast verbruikt meer energie dus beperk de inhoud.

Maar een volle diepvries verbruikt minder dan een lege. Hebt u nog wat
plaats over in de diepvries? Vul deze dan op met wat piepschuim of lege
plasticwaterflessen.

Schakel toestellen zoals een televisie volledig uit met de aan/uit-knop:
in stand-by verbruikt het toestel nog altijd energie.  

EXTRA TIP 
Overweeg een groepsaankoop voor energie, zoals deze van de Provincie West-
Vlaanderen of Energiehuis Oostende. Huurders van een woning met thermisch
verbruik (Nieuwe Stad, Golven- en Schelpenstraat) kunnen voor deze energie geen
groepsaankoop doen, maar wel voor hun gewoon elektriciteitsverbruik. 

B E S P A A R  O P
E L E K T R I C I T E I T

Met kleine aanpassingen beperkt 
u al uw energieverbruik. De meeste

aanpassingen kosten u niks!
 

Tips om te 
besparen op ENERGIE.
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https://www.west-vlaanderen.be/energie-en-wonen/groepsaankoop-groene-stroom
http://www.eos-oostende.be/groepsaankopen


De winter staat voor de deur! En dat betekent ook: ons
voorbereiden op mogelijke winterprikken. Het is in Oostende en
Bredene verplicht om zelf uw voetpad sneeuw- en ijsvrij te houden.
De strook die moet vrijgemaakt worden voor voorbijgangers moet
minstens 1,5 meter breed zijn. Valt er toch iemand voor uw woning
door gladheid of sneeuw? Dan kunt u daarvoor aansprakelijk
gesteld worden. Dit geldt ook voor de bewoners van
appartementen. Het is namelijk voor ieders veiligheid belangrijk
dat het trottoir gestrooid / sneeuwvrij gemaakt wordt. Wees
uiteraard voorzichtig bij het uitvoeren van deze klus! 

H O U  H E T  V O E T P A D
S N E E U W -  E N  I J S V R I J

Beurtrol: als elke mobiele bewoner in het
gebouw één sneeuw- of ijsprik op zich

neemt, dan verlicht dit het werk.

70+ of hulpbehoevend en woont u in Oostende? Vraag dan het
Clean Team om te ruimen. Online via

www.oostende.be/sneeuwruimen of op het gratis nummer
0800 1 8400 (optie 1 in het keuzemenu).

STROOI PREVENTIEF: als het al glad is, is er dubbel zo veel zout nodig.
Strooi dus vóór het sneeuwt of ijzelt. Hou het weerbericht in de gaten.

SNEEUW RUIMEN: toch verrast door een sneeuwbui en ligt er al een wit
laagje? Ruim dan eerst de sneeuw voor u gaat strooien. 

STROOI HET ZOUT GELIJKMATIG: een handvol strooizout per vierkante
meter kan volstaan. 

BEWAAR HET STROOIZOUT OP EEN DROGE PLAATS: zout trekt vocht aan,
dan kan het beginnen klonteren en gaat het minder lang mee. 

EN.. Maak een doorgang van 1,5 meter. Zorg dat de geruimde sneeuw
niet in de weg ligt van de weggebruikers. Borstel de sneeuw niet in de
goot. Hou de rioolmonden vrij, zodat het (smelt)water kan afvloeien.
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Bel 112 voor ambulance en brandweer
Bel 101 voor politie

Voor doven of slechthorenden: SMS naar het nummer 112 of
gebruik de app 112BE

Is er iemand in levensgevaar? Bel 112 
Als er een heel hevig storm wordt aangekondigd, activeert de
overheid vaak het nummer 1722 voor niet-dringende
interventies (bijvoorbeeld om het dak van uw woning te
beveiligen). Volg de nieuwsberichten en sociale media.
 Verwittig ons bij stormschade ook steeds op 059 70 29 54 

Bel Fluvius gratis op 0800 65 0 65 (24/7 bereikbaar)
Verwittig ons ook onmiddellijk op 059 70 29 54

Een noodgeval? Dringend hulp nodig van politie,
brandweer of een medisch team?

Bij stormweer: 

Bij gasgeur of gaslek: 

N U T T I G E
T E L E F O O N N U M M E R S

Meteen verwittigd bij een noodsituatie?
Schrijf u in via www.be-alert.be

BE-Alert is een alarmeringssysteem dat inwoners op een snelle
manier de informatie en richtlijnen geeft in een noodsituatie.



  Een dringende herstelling buiten de kantooruren of in het weekend?
Een waterlek, een gaslek, een elektriciteitspanne of verwarmingsproblemen?

C O N T A C T

059 70 29 54

Wat als er iets stuk is
in uw woning?

Maarten, Ronny en Wim dragen samen met u zorg voor uw woning. Een
defect, schade aan de woning of nodige herstelling meldt u best onmiddellijk.

www.oostendsehaard.be/ikhuur

... op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 08.00 en 09.00 uur 

... op donderdag tussen 19.00 en 20.00 uur

Onze dienst Gebouwenbeheer is telefonisch bereikbaar ...   

B E L  O N Z E  W A C H T D I E N S T  
O P  0 5 9  7 0  2 9  5 4 .  



B E D A N K T

O M  T E  L E Z E N

Nieuwpoortsesteenweg 205, 8400 Oostende

info@oostendsehaard.be

www.oostendsehaard.be/ikhuur

De Oostendse Haard

059 70 29 54 

Scan deze QR-code en
lees onmiddellijk het
nieuws over uw wijk,
krijg tips en maak online
een defect-melding.

V.U. Vanessa Vens, directeur De Oostendse Haard,Nieuwpoortsesteenweg 205, 8400 Oostende

Sociale huisvestingsmaatschappij door de VMSW erkend onder het
nummer 3320. NN 0405.277.282 RPR Brugge Afd. Oostende nr. 3

Sociaal wonen in Oostende & Bredene
Duurzame huisvesting, levende buurten


