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Problemen aan de verwarming, 
warmwatertoestellen, regenwaterpomp, 

en/of installatie voor 
mechanische ventilatie? 

 

Vanaf 1 januari 2020 kan je contact opnemen 

met de firma Van Cauter Multitechnieken BVBA 

voor problemen aan de verwarming, 

warmwatertoestellen, regenwaterpompen en 

mechanische ventilatie.  

Wij vragen hiervoor van jou als huurder een 

maandelijkse bijdrage van € 7,00. Dit is een 

forfaitaire bijdrage die verrekend wordt bij de 

huurlasten.  

 

Waarvoor kan je terecht bij de firma Van 

Cauter Multi Technieken?  

1. Verwarming: centrale verwarmingsketels op 

aardgas  

2. Warmwatertoestellen: combinatieketels voor 

verwarming en warmwater bereiding  

3. Regenwaterpompen  

4. Installaties voor mechanische ventilatie 

 

 

 

Wanneer mag je de interventie 

verwachten?  

SHM Ninove-Welzijn heeft contractueel het 

volgende vastgelegd: 

1.Verwarming Winterperiode (oktober t.em. 

april):  

▪ Oproep op werk-, zater-, zon- en 

feestdagen vóór 14u:                 

de interventie/herstelling dient vóór 22u 

te gebeuren.  

 

▪ Oproep op werk-, zater-, zon- en 

feestdagen na 14u:                                   

de interventie/herstelling dient vóór 12u 

de volgende dag te gebeuren.  

 

▪ Op werk-, zater-, zon- en feestdagen:     

de interventie/ herstelling dient vóór 12u 

de volgende dag te gebeuren. 

Zomerperiode (mei t.e.m. september). 

 

▪ De interventie/herstelling dient binnen 

een periode van 24u na de oproep te 

gebeuren. Eveneens op werk-, zater-, 

zon- en feestdagen. 

2. Sanitair warm water  

Zowel in de winter- als de zomerperiode dient de 

interventie/herstelling binnen een periode van 

24u na de oproep te gebeuren. 

3. Vervanging van de ketel in de winterperiode 

(oktober t.e.m. april) 

Van Cauter dient jullie verder te helpen met 

mobiele elektrische convectoren. De vervanging 

van de ketel dient binnen de 24u na de interventie 

te gebeuren. 

4. Installaties voor mechanische ventilatie  

De interventie/herstelling dient binnen een 

periode van 48 uur na oproep te gebeuren                 

(werk-, zater-, zon- en feestdagen). 

 

Tussentijdse klacht te melden?  

Gelieve dit schriftelijk te laten weten aan ons. Je 

kan best mailen naar info@ninovewelzijn.be of 

kom langs op kantoor zodat wij jouw klacht 

kunnen noteren. 

Welke klachten kunnen dit zijn?  

Problemen met de dispatching, het maken van 

een afspraak, het nakomen van afspraken, 

professionalisme van het personeel, de 

uitgevoerde werken, ... 

De firma Van Cauter heeft de verplichting om alle 

schriftelijke klachten of betwistingen (zowel 

brieven als mails) binnen de 8 kalenderdagen te 

beantwoorden. 
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Om te waken over de kwaliteit van de service, 

zullen wij maximaal 2 keer per jaar jullie 

tevredenheid meten aan de hand van een 

enquête. 

Wat zit NIET in het contract?  

Alle defecten die het gevolg zijn van 

buitengewone omstandigheden, zoals schade 

veroorzaakt door: 

▪ Brand, vorst, wind, overstroming  

▪ Verwaarlozing van de installaties of 

foutief gebruik ervan 

▪ Werken slecht uitgevoerd door andere 

personen  

▪ Kwaad opzet 

 

Zit ook NIET in de dienstverlening:  

▪ Verhogen of verlagen van de waterdruk  

▪ Openen of sluiten gaskraan 

▪ Budgetmeter 

▪ Ontluchten van de radiatoren  

▪ Ontstoppen van afvoerleidingen 

 

 

 

 

 

Contacteer Van Cauter indien jouw verwarming 

defect is, als je geen warm water meer hebt, bij 

problemen aan de regenwaterpomp of de 

mechanische ventilatie. 

Van Cauter staat in voor het periodiek onderhoud 

(om de twee jaar) en voor alle herstellingen aan 

de verwarmingsinstallaties, ventilatiesystemen 

en regenwaterpompen. 

Voor herstellingen of het melden van storingen 

dien je rechtstreeks contact op te nemen met Van 

Cauter. Je kan hen 24/24 telefonisch bereiken op 

053/83.13.38 

Van Cauter zal jou zelf contacteren voor een 

afspraak voor een onderhoudsbeurt aan de CV -

ketel en/of regenwaterpomp en/of ventilatie. 

 

 

 

053/83.13.38 
 

 

 

 

Geen verwarming  
of warm water? 

 
Problemen aan de 

regenwaterpomp of 
mechanische ventilatie? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SHM Ninove-Welzijn CVBA 

Acaciastraat 1 
9400 Ninove 
054/31 86 66 

 
info@ninovewelzijn.be 
www.ninovewelzijn.be 

 
 

Openingsuren: 
maandag, woensdag en vrijdag: 

van 8u30 tot 11u30 

mailto:info@ninovewelzijn.be
http://www.ninovewelzijn.be/

