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Beste partners, 

 

We leven vandaag in een uitzonderlijke crisis als gevolg van de verspreiding van het Covid-19-virus. De 

maatregelen van de regering verplichten ons onze activiteiten te verminderen. Onze eerste zorg is het 

behouden van de gezondheid van onze werknemers, onze klanten en contacten, terwijl de klantenservice 

wordt gegarandeerd. 

 

Momenteel zijn de volgende maatregelen geïmplementeerd: 

 

Bestellingen afgewerkte producten : 

Gelieve uw bestellingen per mail te sturen naar sales@be.elco.net  

Deze dienst blijft eveneens telefonisch bereikbaar op het nummer 02/481.50.40. 

Uw bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd via onze transporteur. 

 

Bestellingen wisselstukken : 

Gelieve uw bestellingen per mail te sturen naar spareparts@be.elco.net 

Deze dienst blijft eveneens telefonisch bereikbaar op het nummer 02/481.50.55 

Uw bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd via onze transporteur. 

 

In sommige gevallen en enkel in extreme noodsituaties, kunnen onderdelen afgehaald worden in onze 

kantoren te Hasselt en Anderlecht zonder contact te hebben met onze magazijnmedewerkers. We vragen u om 

de afdeling wisselstukken te bellen op 02/481.50.55 voor Anderlecht en 011/21.08.58 voor Hasselt zodat we u 

de procedure kunnen uitleggen.  

 

Technische dienst huishoudelijke toepassingen: 

Betreffende het maken van een afspraak voor een technische interventie geven we prioriteit aan dringende 

interventies voor mensen die geen verwarming of sanitair warm water hebben. 

Het onderhoud van bestaande installaties en het opstarten van nieuwe installaties worden tot nader order 

opgeschort. 

Gelieve uw aanvragen per e-mail te versturen naar service@be.elco.net, telefonisch bereikbaar op  

02/481.50.50. 

 

Technische dienst industrie : 

Interventies blijven tot nader order ongewijzigd. 

Gelieve uw aanvragen per e-mail te versturen naar  service@be.elco.net, telefonisch bereikbaar op  

02/481.50.50. 

 

Solution Center  

Voor technische informatie kan u een mail sturen naar solutioncenter@be.elco.net , telefonisch bereikbaar op 

02/481.50.70.  

 

We volgen het nieuws en de instructies van de regering van uur tot uur en zullen u op de hoogte houden als de 

genomen maatregelen moeten worden aangepast. 

Bedankt voor uw begrip en vertrouwen in onze producten, we blijven tot uw beschikking voor verdere 

informatie en we wensen u veel moed in deze steeds moeilijkere tijden voor iedereen. Zorg goed voor jezelf en 

je familie. 

 
Danny Ongenae 

COO  


