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Gasontploffing in Berchem (Antwerpen)
In naam van alle mede-eigenaars van het gebouw Regent, gelegen in de Roest d’Alkemadelaan 9-11 in
Berchem (Antwerpen), willen we in de eerste plaats de brandweer en de hulpdiensten bedanken die
vandaag ingezet werden om hulp te verlenen aan de bewoners van dit gebouw. Hun professionele en
vriendelijke houding was een hele troost.
De ontploffing die zich heeft voorgedaan, heeft enorm veel schade aangericht aan dit gebouw.
De ontploffing heeft vooral ook grote angst veroorzaakt bij de bewoners van dit gebouw.
We willen onze deelneming betuigen aan alle bewoners en de slachtoffers van de ontploffing. We zullen in
de komende uren persoonlijk contact met hen opnemen om te laten weten welke procedure ze moeten
volgen om de, soms ernstige, geleden schade vergoed te krijgen.
Dit ongeval vestigt opnieuw de aandacht op de gevaren van het gebruik van gastoestellen in
appartementen. We zullen in de komende weken een nieuwe bewustmakingscampagne lanceren over dit
onderwerp.
Dit is een kwestie van veiligheid. De feiten van vandaag bewijzen nog maar eens dat veiligheid op de
eerste plaats moet komen, zelfs indien dit kosten of ongemak meebrengt voor de bewoners van de
appartementsgebouwen..
Frédéric de BUEGER
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Actief, zowel op de residentiële markt als voor het beheer van kantoor- en industriële gebouwen, biedt de
TREVI Group een volledige gamma van diensten aan, gaande van de verkoop en verhuur voor privatief
beheer tot het syndicus beheer en het property management. Gesteund door zijn 150 medewerkers en 28
TREVI partners stelt de TREVI Group zijn diensten voor over heel België met een zakencijfer van 15
miljoen euro per 31 december 2013.
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Dit bericht vindt u eveneens op het internetadres: www.trevi.be

