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Riolek ontstoppingsdienst Antwerpen werkt voor zowel particulieren als 

bedrijven. Ons klanten zijn gemeenten, gezondheidsinstellingen, kantoren, 

tandartsen, etc.  Maar ook kleine ondernemers en particulieren schakelen ons 

in. We leveren een goede kwaliteit en dat komt doordat we veel ervaring 

hebben op het gebied van rioleringswerken en ontstoppingen in Antwerpen en 

omstreken.  Onze klanten laten ons met regelmaat weten dat ze tevreden zijn 

met het werkt dat we gedaan hebben. Riolek kan helaas niet alle reviews op de 

site plaatsen, omdat het geld en tijd kost.  Reacties zoals “Het werkt goed, dank 

u”, of “Het water loop weer door, Fantastisch” plaatsen we niet op deze site, 

omdat we dit bijna altijd horen van onze klanten.   

 

 
 

Ontstoppingsdienst reviews 
 

“Geweldige ervaring gehad met dit ontstoppingsbedrijf! De loodgieter van 

Riolek was bereid om snel langs te komen, terwijl hij andere klanten had op die 

dag.” 

Mevrouw Willems, Turnhout 
 

“We zijn zee tevreden met uw werkzaamheden. Geen verplaatsingskosten in 

rekening gebracht.  En binnen 1 uur was hij klaar. We gaan volgende keer ook 

gebruik maken van uw diensten. 5 sterren wat mij betreft.” 

Amber Wouters, Antwerpen 
 



“Prima service van Riolek. We hebben geprobeerd de wc zelf te ontstoppen, 

maar tevergeefs.  De rioolexpert was top en vriendelijk, we zijn tevreden” 

Noa de Smet, Mechelen 
 

Vriendelijke loodgieter die op een maandagochtend vroeg ons kwam helpen 

met het ontstoppen van het doucheputje. We konden gelukkig op tijd douchen. 

Heel fijn!. 

Lowie Jacobs, Borgerhout 

 

“Dank u dat u snel bent gekomen en ons snel hebt geholpen. We vertellen het 

door” 

 Roberto Ganzo, Ruisbroek 

 

“Op tijd aangekomen en netjes afgehandeld. We zijn tevreden met uw 

ontstoppingsdienst ” 

Rachid Boali, Lier 

 

 

Wilt u uw naam ook hier plaatsen, stuur ons een email met uw review over 

onze rioleringswerken en ontstoppingsdienst .  

Email: info@riolek.be 

Website over ontstoppingen: http://www.riolek.be/ontstoppingsdienst-

antwerpen/ 

Pagina over rioleringswerken: http://www.riolek.be 
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