
Bent u syndicus of verantwoordelijk voor een 

gebouw of VME ? 

Dan is het voor u erg belangrijk dat u kan rekenen op een vakkundige en betrouwbare partner die  

“doet wat hij zegt” en “zegt wat hij doet “! 

 

Die doet wat hij zegt : 

Als wij u beloven dat iemand met kennis van zaken de interventie of onderhoud aan de CV of sanitaire 

installatie komt oplossen dan doen we dat ook , dat lijkt vanzelfsprekend maar allicht heeft u al vaker kunnen 

ervaren dat het niet altijd zo is. Onze mensen zijn geen tovenaars en hebben ook geen magische krachten maar 

ze gaan wel tot het uiterste om u en uw klant verder te helpen op die momenten dat het moet ! 

 

Die zegt wat hij doet : 

Als u een opdracht of een interventie doorgeeft dan wil u gewoon weten hoe het er mee staat , wat er precies 

gedaan werd en wat er eventueel nog moet gebeuren. 

Heel evident maar ook hier zal u al wel ervaren hebben dat dat niet altijd zo vanzelfsprekend is. 

Na elke interventie heeft onze technicus de opdracht om de oproeper te melden wat de stand van zaken is . 

 

Onderhoudscontracten :  

Het uitvoeren en beheren van onderhoudscontracten aan de verwarming , sanitaire installatie, 

drukverhogingsgroepen , … van uw appartementsblok doen wij met de juiste Knowhow. U hoeft enkel nog de 

complimentjes van uw klanten te ontvangen dat het allemaal netjes geregeld is. 

 

 

Voor ons is het erg belangrijk dat we uw manier van werken kennen en weten wat u van onze service verwacht. 

Daarom hebben we graag – voordat we voor u en uw klanten aan de slag gaan – een gesprek met u zodat we 

mekaar geen gouden bergen beloven maar gewoon alles netjes doen zoals we het beloofd hebben.  

. 

Aarzel niet en contacteer ons voor een vrijblijvende babbel. 

 

https://www.easysan.be/contact

