Klachtenprocedure
Het indienen van een klacht
OTA Vlaams-Brabant & Brussel streeft ernaar om aan haar partners een kwaliteitsvolle
ondersteuning te bieden.
Daarom vinden we het belangrijk om een ontevredenheid bij de gebruiker in een zo vroeg

mogelijk stadium bespreekbaar te maken. Bij ontevredenheid over de dienstverlening van
(een medewerker van) OTA Vlaams-Brabant & Brussel kan je als gebruiker een klacht indienen.
Wanneer een klacht indienen?
Je kan een klacht indienen als u niet tevreden bent over een ondersteuning, bemiddeling of
een ander handeling van OTA Vlaams-Brabant & Brussel.

Hoe kan je een klacht indienen?
Een ontvankelijke klacht bevat je naam, adres, contactgegevens en uiteraard een duidelijke
omschrijving van de feiten waarover ongenoegen wordt geuit.

-

Je kan een klacht indienen via mail of via het adres van de organisatie:
Vooruitgangstraat 333/8 te 1030 Schaarbeek.
Je kan de klacht mondeling indienen, met vraag voor een schriftelijke bevestiging

Hoe wordt je klacht opgevolgd?
Om je klacht op te volgen maken wij gebruik van een klachtenprocedure. Hier vind je het
verloop van de procedure :
1. Ontvangst van je klacht : je contacteert OTA Vlaams-Brabant & Brussel met een
beschrijving van de klacht.
2. De coördinator ontvangt je klacht en registreert deze. Je ontvangt een document met
informatie over de klachtenprocedure.
3. Behandeling van je klacht :
- Je krijgt een ontvangstmelding binnen de 14 kalenderdagen.
- In het onderzoek dat volgt zal de coördinator alle betrokkenen de kans geven om
hun perspectief toe te lichten in een (telefonisch) gesprek.
- De coördinator contacteert je binnen de 30 dagen om mee te delen welk gevolg
wordt gegeven aan de klacht. Indien je niet akkoord gaat met het antwoord kan je
hiertegen in beroep gaan en je richten tot de klachtencommissie of derden.
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