
     

 

Vorige week kondigde de regering bijkomende maatregelen aan in de 

strijd tegen het coronavirus. 

 

In het belang van onze medewerkers en (kandidaat-)huurders nam ABC cvba ook de 

nodige voorzorgsmaatregelen en bieden wij een aangepaste dienstverlening aan.  

 

We zetten ze hieronder even op een rijtje. 

  

  

 

Een veilige omgeving voor iedereen 

 

 

 

We blijven onze huurders en kandidaat-huurders tot dienst. 

  

> Zoveel mogelijk vanop een veilige afstand (1,5 m) 

Telewerk voor de meeste van onze medewerkers, permanentie in beurtrol op kantoor 

> Strikt volgens de opgelegde veiligheidsmaatregelen en aanbevelingen van de overheid 

 

> Alle geplande buurtactiviteiten worden geannuleerd t.e.m. 17 april 

 



  

 

 

We blijven bereikbaar  

 

 

 

> Ons kantoor sluit tot en met 17 april (geen loket in Antwerpen, geen zitdag in Gent) 

> We zijn telefonisch bereikbaar voor dringende herstellingen via 03/210 94 00 

> Alle andere communicatie via mail: 

 

  

Huurders: huurder@abc-shm.be 

Kandidaat-huurders: kandidaat@abc-shm.be 

Bemiddeling: bemiddeling@abc-shm.be 

Herstellingen: td@abc-shm.be 

Interne werking: boekhouding@abc-shm.be 

Toezicht: toezicht@abc-shm.be 
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Projecten: projecten@abc-shm.be 

 

 

 

Aanpassingen dienstverlening  

 

  

 

Enkel individuele afspraken gaan door  

 

 

 

DAGELIJKS ONDERHOUD 

 

> Onze techniekers worden alleen ingezet voor dringende herstellingen  

  

Enkele voorbeelden: 

- Appartement zonder water / leidingen gesprongen / lek van bovenbuur 

- Putten die overlopen in de blokken 

- Geen verwarming / elektriciteit over heel het appartement of blok 

- Geen warm water over heel het appartement of blok / gaslek 

  

> Onze poetsers houden onze gebouwen schoon en dit met de nodige 

beschermingsmiddelen (huishoudhandschoenen verplicht) 

 

PLAATSBESCHRIJVINGEN 
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> Geplande plaatsbeschrijvingen IN: huurders worden gecontacteerd voor een 

aangepaste procedure. 

> Geplande plaatsbeschrijvingen UIT: blijven doorgaan, als de veiligheidsmaatregelen 

gerespecteerd kunnen worden. 

> Geplande tussentijdse controles worden geannuleerd. 

 

Ga naar onze website voor meer informatie  
 

 

 

Coronarichtlijnen in meerdere talen  

 

 

 

> Meertalige informatie over het coronavirus is te vinden via de website van Agentschap 

Integratie en Inburgering. We helpen graag mee om deze te verspreiden. 

 

Stad Antwerpen ontwikkelde affiches in verschillende talen met basisinfo en richtlijnen over 

het Corona-virus. 

 

> Er zijn affiches in het Arabisch, Frans, Engels, Bulgaars, Pools, Duits en Spaans 

 

> Alle affiches zijn te downloaden via onze website. 
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Vrijwilligerswerking  

 

 

 

Overal in Vlaanderen bieden vrijwilligers helpende handen aan. Die solidariteit zetten we 

hieronder graag even 'in the picture'.  

   

 

Vlaanderen vrijwilligt  
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Help een zorgverlener in je buurt!  

 

 

De stad Antwerpen lanceert een platform waar vraag en aanbod elkaar vinden.  

 

 

'Gent Helpt' brengt mensen met elkaar in contact.  
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Zorg goed voor jezelf en zo ook voor anderen!  

 

We vragen onze bewoners en medewerkers om de richtlijnen zo goed als mogelijk na te 

leven en zo SAMEN de strijd tegen het virus aan te gaan. 

  

 

 

 

ABC volgt de situatie op de voet en evalueert regelmatig de genomen 

maatregelen. 

Indien nodig worden bijkomende acties genomen.  
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