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Date
Datum

Kantoren

Bureaux

Accessibilité
Bereikbaarheid
Service Planning
Service Planning

Disponibilité
Beschikbaarheid
d‘urgence
ServiceService
Nooddienst

Lundi
de Pâques
- lundi
13 avril
Nieuwjaar
- zaterdag
1 januari

gesloten

fermés

inaccessible
niet bereikbaar

indisponible
niet beschikbaar

er mai
Fête
du travail - vendredi
Paasmaandag
maandag118
april

gesloten

fermés

inaccessible
niet bereikbaar

indisponible
niet beschikbaar

Dag van de- jeudi
Arbeid
zondag 1 mei
Ascension
21-mai

gesloten

fermés

niet bereikbaar
inaccessible

niet beschikbaar
indisponible

Hemelvaart
- donderdag
Pont
- vendredi
22 mai 26 mei

gesloten

fermés

niet bereikbaar
disponibilité réduite*

niet beschikbaar
disponible

Brugdag
- vrijdag 27- lundi
mei 1 juin
Lundi
de Pentecôte

gesloten

fermés

beperkte bezetting*
inaccessible

beschikbaar
indisponible

Pinkstermaandag
- maandag
6 juni
Fête
Nationale - mardi
21 juillet

gesloten

fermés

niet bereikbaar
inaccessible

niet beschikbaar
indisponible

Nationale-feestdag
donderdag
Armistice
mercredi-11
novembre21 juli
O.L.V.
Hemelvaart
maandag
15 augustus
Noël - jeudi 24 décembre

gesloten

fermés

niet bereikbaar
inaccessible

niet beschikbaar
indisponible
niet
bereikbaar
niet
beschikbaar
indisponible
ouverts jusqu‘à 15 heures
accessible jusqu‘à 15 heures
Allerheiligen - dinsdag 1 november
gesloten
niet bereikbaar
niet beschikbaar
fermés
inaccessible
indisponible
Jour de Noël - vendredi 25 décembre
Wapenstilstand - vrijdag 11 november
gesloten
niet bereikbaar
niet beschikbaar
indisponible
Nouvel An - jeudi 31 décembre
ouverts jusqu‘à 15 heures
accessible jusqu‘à 15 heures
Kerstmis - zondag 25 december
gesloten
niet bereikbaar
niet beschikbaar
* Disponibilité réduite de 7h45 à 14h45. Joignable via le numéro du service de garde.
gesloten

* Beperkte bezetting beschikbaar van 07.45 tot 14.45. Bereikbaarheid via wachtdienstnummer.
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