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Geachte mevrouw, geachte heer,

Binnenkort starten werken in uw straat en omgeving.

Wat staat er te gebeuren?

De werken omvatten een 3-tal fasen waarvan fase 1 en fase 3 aaneensluitend worden uitgevoerd. Tussen 
23/05/2016 en 01/01/2017 werken we aan de nutsleidingen voor aardgas, elektriciteit, water en telecom.

Fase 1: de start is voorzien op 23/05/16 (2 Weekdagen)

Fase 2: na de rioleringswerken, ten vroegste oktober 2016

Fase 3: aansluitend op fase 1 (61 Weekdagen)

Synductis coördineert de werken voor Eandis, Farys en Proximus.

Aannemer BMS voert de werken uit.

Werken gecoördineerd door



www.synductis.be
078 05 35 00

Welke hinder kunt u verwachten?

Het is mogelijk dat u hinder ondervindt van deze werken. We doen er echter alles aan om die hinder voor u tot 
een minimum te beperken.

•  De verkeerssituatie passen we aan in overleg met de politie en de stad Deinze. Als we kruispunten afsluiten, 
voorzien we de nodige omleidingen. Voor fietsers voorzien we een alternatieve route of een afgebakende zone 
op de rijbaan.

•  Als er geen toegang tot uw garage mogelijk is, verwittigen we u minstens een dag vooraf.

•  Voor elke geplande onderbreking op het net verwittigen we u vooraf. Zo kunt u de nodige schikkingen treffen.

•  Voor werken aan de huisaansluiting en/of binneninstallatie maken we tijdig een afspraak met u.

Wij danken u voor uw begrip en medewerking.



Minder hinder bij werken, dat is het doel van Synductis

Synductis is een samenwerkingsverband tussen verschillende nutsbedrijven: Eandis, 
FARYS, IWVA (Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht), I.W.V.B. 
(Intercommunale voor Waterbedeling in Vlaams-Brabant) en Proximus.
Door de infrastructuurwerken van verschillende nutsbedrijven op elkaar af te stemmen, zorgt 
Synductis voor minder hinder en een snellere, goedkopere dienstverlening.
www.synductis.be
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  Blijf op de hoogte van de nutswerken in uw buurt

• Surf naar www.synductis.be.
• Bel naar ons algemeen nummer 078 05 35 00.

Hebt u opmerkingen, suggesties of klachten?
• Mail naar info@synductis.be.

Graag info via e-mail?
 Registreer u dan via info@synductis.be en vermeld  

‘Deinze Gottem Oude Heirbaan’, projectnummer ’101069’ en uw adres.
 Vrijblijvend kunt u ook uw telefoonnummer vermelden en of het een 

handelszaak betreft.

Slecht te been? 
Is een geschikte 
doorgang naar uw 
woning permanent noodzakelijk? 

	 Kruis dan dit vakje aan en 
hang dit uit op een goed 
zichtbare plaats.

Of laat het ons weten via mail 
naar info@synductis.be.

U kunt ook bellen naar  
078 05 35 00.

Werken gecoördineerd door


