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Beste eigenaar,
We hopen dat je in goede gezondheid 2021 kon begroeten. Vanaf
nu mag je minstens twee keer per jaar een nieuwsbrief van ons
in de brievenbus verwachten: een in het voorjaar en najaar, en
bij gelegenheid. Zo willen we je informeren over hoe we met jouw
vastgoed omgaan.
Zoals je misschien al zag, ziet onze website er sinds midden januari anders uit. Daar
staat alles wat je wilt weten als eigenaar.
Ook dit jaar houden we rekening met elkaars gezondheid en zijn we op afstand te
bereiken vanwege het coronavirus. Hieronder lees je hoe we steeds bereikbaar blijven
voor vragen of om problemen op te lossen.
Begin dit jaar deden we ook mee aan de SVK Pro-campagne van de Vlaamse overheid.
Die campagne moet privéontwikkelaars aantrekken naar bouwprojecten voor de
sociale huurmarkt. Zo hopen we in de toekomst meer woningen voor sociale huur aan
te kunnen bieden, net zoals we dat met jouw eigendom doen.
Hou je goed.
Elisabet Okmen
voorzitter SVK Mechelen

AANGEPASTE DIENSTVERLENING OMWILLE VAN CORONA
Nog steeds verplicht corona ons om
onze werking bij te sturen. Hier vind je
alle contactinformatie en bijgestuurde
dienstverlening.
Hoe kan je SVK Mechelen bereiken?
• Voor algemene vragen, kan je ons
telefonisch bereiken op het nummer
015 52 57 92 tijdens onderstaande
momenten:
• maandag 9.00 – 12.00 uur
• dinsdag 9.00 – 12.00 uur
• donderdag 9.00 – 12.00 uur

• Heb je vragen of klachten over jouw
pand? Dan neem je best steeds contact
op via eigenaars@svkmechelen.be.
Onze medewerker Johan Muyldermans
staat altijd voor je klaar.

Meer informatie over het coronavirus?
Volg de algemene situatie en specifieke
regels in Mechelen regelmatig op.
Deze vind je op de website
www.mechelen.be/coronavirus.

SLUITINGSDAGEN
Er staan de komende periode enkele
feestdagen op de kalender. Op die dagen
zijn we niet bereikbaar. SVK Mechelen zal
gesloten zijn op:
• maandag 5 april 2021 (Paasmaandag)
• donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021
(O.H. Hemelvaartdag en brugdag)
• maandag 24 mei 2021
(Pinkstermaandag)

WEBINAR SVK MECHELEN
In de loop van dit jaar organiseren we een
webinar voor al onze eigenaars. Dit willen we
doen om je meer inzicht te geven in hoe wij
dagelijks te werk gaan in het zorg dragen voor
jouw pand en voor onze huurders. Verder
willen we je ook inlichten over nieuwigheden
die interessant voor je kunnen zijn. Zodra de
exacte datum van het eerste webinar gekend
is, brengen we je op de hoogte over de
inschrijvingsmogelijkheden.

NIEUWE WEBSITE SVK

Heb jij het al gezien? Sinds januari zit onze
website in een nieuw jasje en hebben we
ze samengevoegd met die van Woonpunt,
waarmee we zeer nauw samenwerken. We
maakten werk van een website met een
frissere look en aparte infoluiken voor eigenaars
en huurders. Natuurlijk vind je er als eigenaar
ook ons laatste nieuws terug.
Neem snel een kijkje op:
www.svkmechelen.be.

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER:
Elisabet Okmen | Lijsterstraat 6 | 2800 Mechelen

NIEUWE
BEKENDHEIDSCAMPAGNE
SVK Mechelen heeft hoge ambities om
de komende jaren extra woningen te
kunnen verhuren. Daarom starten wij de
komende maand met de uitrol van een
bekendheidscampagne. Je zal ons o.a. op
Facebook kunnen terugvinden en in tal
van andere media: in De Nieuwe Maan,
in brochures die wijd verspreid zullen
worden,….
Maar de beste reclame… ben jij natuurlijk
gewoon! Ben je tevreden over onze
dienstverlening? Twijfel er zeker niet
aan om het door te zeggen aan jouw
kennissen!

SNELLER MEER HUIZEN
BESCHIKBAAR VIA SVK PRO
In februari promootte SVK Mechelen
een initiatief van de overheid: SVK
Pro. Dit project moet meer huizen
beschikbaar maken voor de sociale
verhuur via private vastgoedinvesteerders
en -ontwikkelaars. Wij krijgen zo meer
woningen, appartementen en studio’s ter
beschikking om te verhuren aan mensen
in woonnood. Een veelbelovende
uitbreiding van onze strategie om aan
onze missie te voldoen: de meest
kwetsbaren een dak boven hun hoofd
bieden.
Ken jij iemand met interesse en een
beschikbaar pand, of heb je zelf nog een
geschikte eigendom? Laat ons dan zeker
iets weten.

