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Case I.
Kessel-Lo
OVER DE KLANT
Mevrouw Els Verbiest woont in het Leuvense,
in Kessel-Lo. Haar verwarmingsinstallatie op
stookolie was al een tijdje aan vervanging toe. Ze
dacht eraan om hem te laten vervangen door een
verwarmingsinstallatie op gas. Op lange termijn was
dat immers een goede investering: niet enkel voor
haar portemonnee, maar ook voor haar toekomst.
Met een nieuwe installatie kan ze immers nog jaren
verder.
Haar oude ondergrondse mazouttank had al een
zekere leeftijd bereikt, dus leek het haar het beste
om hem te laten saneren en buiten gebruik te laten
stellen. Doordat ze de overstap naar gas wou maken,
had ze hem toch niet meer nodig.

DE UITDAGING
Voor mevrouw Verbiest was het duidelijk: ze wou de overstap naar gas maken. De grote uitdaging
voor haar was dat ze niet goed wist wie haar hierbij kon helpen. Ze kende wel wat firma’s in
de buurt, maar niet meteen een firma die haar kon helpen bij de overstap naar gas én bij de
sanering en verwijdering van haar oude mazouttank. Als ze met verschillende firma’s in zee
moest gaan, kostte dat haar heel wat geld.
Het was voor mevrouw Verbiest niet duidelijk wat voor haar de beste oplossing was. Intussen
bleef ze wel zitten met haar oude verwarmingsketel, die zijn beste tijd intussen wel had gehad.
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BEL GROUP: DE TOTAALAANPAK
Voor mevrouw Verbiest was er geen twijfel
meer nadat ze Bel Group op de woonbeurs
had ontmoet: eindelijk had ze een firma
gevonden die haar van begin tot einde kon
helpen bij de plaatsing van een nieuwe
verwarmingsinstallatie, én het saneren
en verwijderen van de oude mazouttank.
Na de uitvoering van Bel Group was ze zo
mogelijk nog meer overtuigd, want Frank
en zijn team hadden alles tot in de puntjes
verzorgd. En wanneer ze tijdens het proces
een vraag of probleem had, wist ze meteen
waar ze terecht kon: Bel Group was immers
het centrale aanspreekpunt voor al haar
verwarmingsvragen.
Sinds de werken van Bel Group verwarmt
mevrouw Verbiest haar huis zonder
zorgen. Bovendien gaat de nieuwe
verwarmingsinstallatie haar op termijn
heel wat geld besparen. En heeft ze in de
toekomst nog vragen over de verwarming van
haar huis? Dan zal ze niet meer twijfelen en
weet ze meteen bij wie ze te rade gaat.
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