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Betreft:  Nieuw ZieZo!-boekje           14/03/2022 

 

Beste huurder(s), 

Bij deze brief vindt u het nieuwe ZieZo!-boekje van IZI wonen. Uw vroegere bewonersreglement wordt 

vanaf vandaag niet meer gebruikt en mag u weggooien. Het nieuwe boekje geldt voor alle woningen 

van IZI wonen. U kan het nieuwe ZieZo!-boekje ook terugvinden op onze website: www.iziwonen.be . 

 

 

                                                             
 

 

In het nieuwe ZieZo!-boekje vindt u terug wat er zich allemaal in uw woning bevindt en wie er 

verantwoordelijk is voor het onderhoud en de herstelling hiervan. Houd uw ZieZo!-boekje dus dicht 

bij de hand zodat u snel kan opzoeken wat u moet doen bij een technisch probleem. 

Hieronder een overzicht van de belangrijkste zaken die in het ZieZo!-boekje terug te vinden zijn: 

1) Inleiding p. 3 

2) Gebruik van het ZieZo!-boekje + inhoudstafel p. 4-5 

3) Rechten en plichten van de huurder en verhuurder p. 7  

4) Delen van de woning p. 19  

5) Onderhoud van en herstelling aan de woning p. 43   

6) Wat mag u zeker niet doen in de woning p. 96 

7) Contactgegevens  p. 107 

U vindt in het ZieZo-boekje ook enkele nuttige tips om uw woning te onderhouden. 

Met vriendelijke groet,  

Johan Denolf     Peter De Clerck 

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

 bij problemen met het warmwaterbereidingstoestel moet u contact opnemen met de firma 

BULEX op het nummer 02 431 80 00! NIET met de firma SIX!  

 

Gebruik van het ZieZo-boekje 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

U heeft een 

technisch probleem 

    Huurder     Verhuurder 

72 

p. 5 inhoudstafel               tekening met delen van de woning          onderhoud en herstelling 

 

Infoblad 

onderhoudscontract SIX 

Alle andere technische 

mankementen 

Huurder is zelf 

verantwoordelijk voor 

oplossen van het 

probleem 

IZI wonen Izegem 

1) www.iziwonen.be 

         onderaan hoofdpagina ‘geef zelf een herstelling door’ 

2) patrimonium@iziwonen.be 

3) 051 30 49 62 

!! Vermeld ALTIJD uw naam, adres en telefoonnummer !! 

 

Onderhoudsfirma SIX 

1) 051 31 20 12 

2) td@six.be 

Sanitair en centrale 

verwarming 

 

Huurder belt zelf een 

vakman op indien nodig 
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