






De gepaste oplossing voor elk 
technisch probleem

Ons team ‘technisch beheer’ in de kijker
Bij Ifac Service beheren we momenteel meer dan 900 huurpanden. Dat betekent dat 
huurders met al hun vragen bij ons terechtkunnen. Gaat het om een technisch 
probleem, dan staan de 4 collega’s van het team Technisch Beheer voor je klaar. 
Dieter, die het team coördineert, geeft wat uitleg over al wat het team te bieden heeft.

Wat doen jullie precies als iemand een 
technisch probleem meldt? 

Een melding komt telefonisch of via mail binnen. We 
bekijken waarover het gaat en bepalen wie het 
probleem gaat aanpakken, aangezien ieder zijn 
specialiteit heeft. We proberen alles zo snel, 
economisch en ecologisch mogelijk aan te pakken. 
Daarom vragen we meestal om ons enkele foto’s van 
het probleem door te sturen. Soms hebben we 
daarmee voldoende om de beste aanpak te bepalen. daarmee voldoende om de beste aanpak te bepalen. 
Indien nodig gaan we, zonder meerkost voor eigenaar 
of huurder, ter plaatse. Als we het probleem zelf niet 
kunnen oplossen, contacteren we na overleg met de 
eigenaar onze vaste specialisten: loodgieters, 
elektriciens, … Eens het probleem opgelost is, vragen 
we weer om foto’s door te sturen van de werken die 
verricht zijn en melden dit aan de eigenaars. Tot slot verricht zijn en melden dit aan de eigenaars. Tot slot 
volgen we ook de facturatie door de externe technici 
op.  



Onze info over het oplossen van condensatie- en verwarmings-
problemen vindt u op onze website. Scan deze QR-code of surf 
naar: www.ifacservice.be/vastgoedbeheer/handig-voor-huurders 

Problemen hebben vaak te maken met water. Dat kan 
gaan van waterinfiltraties door lekkages tot water dat 
ondergronds doordringt in de woning. Daarnaast merken 
we dat er veel condensatieproblemen zijn. Door de 
nieuwe isoleerwetgeving, zijn de huizen soms te goed 
geïsoleerd en ontstaan er condensatieproblemen. De 
huurder kan die problemen in de meeste gevallen zelf 
oplossen, door goed te verluchten en voldoende te oplossen, door goed te verluchten en voldoende te 
verwarmen. Op onze website vind je daarover een folder 
met tips. Tijdens de winterperiode zijn  
verwarmingsproblemen natuurlijk ook courant. Ook 
daarover hebben we op onze site een infoblad voorzien, 
waarin we toelichten welke kleine checks de huurder kan 
uitvoeren om een verwarmingsprobleem zo snel mogelijk 
opgelost te krijgen.opgelost te krijgen.

Wat zijn de meest voorkomende technische 
problemen? 

Jazeker, vooral de winter is een heel drukke periode. Verwarmingsproblemen spelen dan een grote 
rol. Als mensen in de kou zitten, moeten we zeer snel reageren. Om ons hierop voor te bereiden, 
hebben we altijd elektrische vuurtjes ter beschikking voor noodgevallen. Daarnaast zijn de 
maanden mei, juni en juli goed gevuld door de vele nieuwe huurders in die periode. Dat betekent 
dat we ervoor moeten zorgen dat alle panden in orde zijn voor hun nieuwe bewoners.

Technische problemen kunnen zich op elk moment voordoen. Merk je toch dat er 
bepaalde periodes drukker zijn dan andere? 

Het belangrijkste aspect van mijn job is proactief zijn, om op die manier de mensen zowel op korte 
als op lange termijn te kunnen helpen. De grootste voldoening bestaat dan ook uit het feit dat ons 
team mensen kan helpen en hun een geschikte oplossing kan bieden naargelang het probleem. Het 
is ook altijd een grote uitdaging om verschillende partijen te laten samenwerken. Eenmaal dit lukt, 
ben ik tevreden en is mijn job geslaagd!

Woont u in een pand dat wij beheren en heeft u 
technische problemen? E-mail: support@ifacservice.be

Je werkt nu al een tijdje bij Ifac Service. Wat geeft je voldoening in je job?
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