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     8870 Izegem 

 

Betreft:  Nieuw onderhoudscontract met firma SIX        23/06/2021 

 

Beste huurder(s), 

Vanaf 01/07/2021 werkt IZI wonen samen met de firma SIX voor onderhoud en herstelling van 

sanitair en verwarming in uw woning of appartement.  

Bij problemen met bovenstaande installaties hoeft u dus geen contact meer op te nemen met IZI 

wonen. U mag rechtstreeks contact opnemen met de technische dienst van de firma SIX. Deze dienst 

is altijd bereikbaar op het nummer 051 31 20 12.  

          

 

 

 

 

OPGELET! Voor huurders uit de Wijngaardstraat 17 en 19 te Izegem: 

 bij problemen met de verwarmingsketel contact opnemen met de firma BULEX op het nummer 

02 431 80 00! NIET met de firma SIX! 

 bij problemen met sanitaire installaties (radiatoren, kranen, toilet, bad, …) moet u wel contact 

opnemen met de firma SIX 

Bij deze brief vindt u de volgende zaken terug: 

1) Een bundeltje met meer informatie omtrent het onderhoudscontract met de firma SIX 

  Hier kan u lezen wat wel en niet inbegrepen is in de dienstverlening.  

2) Een sticker 

 Logo en telefoonnummer waarop u de technische dienst van de firma SIX kan bereiken. 

 Gelieve deze sticker te kleven op uw verwarmingsketel of boiler. 

3) Een voorbeeldbrief i.v.m. onderhoud  

 Deze brief zal u ontvangen wanneer het jaarlijkse onderhoud aan uw sanitaire- en 

verwarmingsinstallatie moet gebeuren. 

Hebt u vragen? Neem dan contact op met IZI wonen (kantoor Izegem) via 051 30 49 62.  

Met vriendelijke groet,  

Johan Denolf      Peter De Clerck 

Directeur Patrimonium IZI wonen cvba   Directeur Klanten IZI wonen cvba 

     

051 31 20 12 - td@six.be 
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