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U verhuist naar of van Residentie Eglantier ? 

Volgende praktische richtlijnen geven u meer informatie  

voor het goede verloop van uw verhuis.  

 

Aarzel niet mij bij eventuele vragen te contacteren. 

 

Anthony Chardome 

Operations Manager 

 

 

WANNEER VERHUIZEN  

Het is aangeraden de verhuis in te plannen op een weekdag tussen 9u en 18u. 

Zo kunnen onze diensten u met raad bijstaan indien nodig.  

 

LADDERLIFT 

Verhuizen naar of van Residentie Eglantier kan uitsluitend via een externe ladderlift. De infrastructuur 

van de residentie laat niet toe via de lift noch via de traphal te verhuizen. 

 

U bent vrij in de keuze voor een verhuisonderneming of leverancier van ladderlift. Weliswaar raden wij 

verhuisfirma Gebroeders Van Goethem (03 / 820 41 10) aan gezien hun kennis van het gebouw.  

 

Omwille van de complexe toegankelijkheid van bepaalde appartementen is het steeds aangewezen dat 

de verhuisonderneming of ladderliftfirma een plaatsbezoek brengt zodat het juiste materiaal voorzien 

kan worden. De verhuisfirma kan hiervoor telefonisch contact opnemen met onze receptie. 

 

RAMEN 

Het grootste raam van de living van het appartement dient steeds gesloten te blijven en dient dus niet 

voor de verhuis. Indien het openen van dit raam onvermijdelijk zou zijn dan is de permanente 

ondersteuning hiervan vereist. 

 

OVERHANDIGING SLEUTELS 

De overhandiging van de sleutels van het appartement gebeurt op afspraak na aanvang van de 

huurovereenkomst. Extra sleutels van het appartement kunnen aangevraagd worden mits betaling van 

een waarborg.  

De teruggave van de sleutels gebeurt op afspraak na vrijmaking van het appartement en bijhorende 

kelder. 

 

ELEKTRICITEIT 

De elektriciteitsmeter van het appartement wordt opgenomen bij de opstart van de eventuele 

verfraaiingswerken of bij de overhandiging van de sleutels. 

Bij het vrijmaken van het appartement wordt de elektriciteitsmeter opgenomen samen met de 

teruggave van de sleutels. 

Residentie Eglantier voorziet de administratieve afhandeling van de elektriciteitsmeter bij Engie.    

RICHTLIJNEN COVID-19 

 Dragen van een mondmasker in de 
residentie (indien bij de inkom aangegeven) 

 Desinfectie van de handen bij het betreden 
van de residentie 

 Toegang tot het gebouw te vermijden bij 
ziekte of ziektesymptomen 
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TELEFONIE 

Onze residentie beschikt over een intern telefoonsysteem met een vast telefoonnummer voor elk 

appartement. Residentie Eglantier voorziet hiervoor een telefoonabonnement zonder 

communicatiekosten voor wat de interne oproepen betreft. Het behoud van uw huidig 

telefoonnummer is niet mogelijk.  

 

TELEVISIE 

Bent u reeds TV-klant bij Telenet, breng uw Digibox of Digicorder mee naar Residentie Eglantier.  

Wij verzorgen de aansluiting, de overzetting van de diensten en de afsluiting van de oude diensten. 

 

Bent u geen Telenet-klant, dan zorgen wij voor de aanvraag van het abonnement en de aansluiting van 

uw TV. 

 

APPARTEMENT VRIJMAKEN 

Elementen toebehorend aan het appartement zoals de koelkast, binnendeuren, ingemaakte kasten, 

vliegenramen ed. dienen op hun plaats te blijven.  

 

Gelieve bij het vrijmaken van het appartement ook bijhorende kelderruimte te ledigen.  

Opgepast, elementen toebehorend aan het appartement zoals binnendeuren, keukenkastmodule, 

tegels ed. dienen in de kelderruimte te blijven. Bij twijfel kan u contact opnemen met de receptie. 

 

 


