
Intercommunales  

EFIN nv 

In het kader van de vrijmaking van de energiemarkt werd een opsplitsing gemaakt tussen de levering 
van energie en het beheer van het netwerk. Daarom beslisten alle gemeenten-aandeelhouders van de 
WVEM toe te treden tot een nieuwe regionale vennootschap EFIN die op 29 juni 2000 opgericht werd. 

EFIN nv neemt - in naam van de gemeenten - een participatie van 15 tot 18 % in een nieuwe Vlaamse 
verkoopsvennootschap nv Luminus die op 28 september 2000 opgericht werd. Luminus verenigt op 
die manier alle gemeenten van de Vlaamse openbare intercommunales. 
Voor meer info ivm EFIN kan je terecht bij de WVEM. 

  

I.K.W.V.  

(Intercommunale Kustreddingsdienst West Vlaanderen) 
(De Intercommunale Kustreddingsdienst van West-Vlaanderen is een opdrachthoudende vereniging 
en als enige aanwezig aan de kust met de opdracht in te staan voor de veiligheid van baders, 
zwemmers en watersportbeoefenaars.) 
Zuidenwindhelling 2 - 8670 Oostduinkerke (Koksijde) 
Tel: 058 23 80 00 
Fax: 058 23 80 10 
info@ikwv.be 
 www.ikwv.be  

  

IMWV 

(Intercommunale Maatschappij voor Watervoorziening in Vlaanderen) 
Zie Farys 

I.V.O.O.  

(IVOO - Intergemeentelijke Vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en Ommeland) 
(IVOO is een intergemeentelijke vereniging van 6 gemeenten: Bredene, Gistel, Ichtegem, 
Middelkerke, Oostende en Oudenburg en staat in voor de verwerking en de verwijdering van het 
huisvuil van de particuliere bewoner en doet dit op een wijze die zowel economisch als ecologisch 
verantwoord is.) 
Klokhofstraat 2 - 8400 Oostende  
Tel: 059 55 27 30 
Fax: 059 80 12 03 
mail: info@ivoo.be  
 www.ivoo.be  

Telenet 

televisie en digitale televisie 
(Telenet nam vanaf 26 oktober 2009 de TV-distributie van Infrax en Indi over. ) 
website: www.telenet.be 
Vragen over Telenetproducten: www.telenet.be/onlinesupport 
Klantendienst: 015 66 66 66 

Farys 

De maatschappelijke zetel van Farys is gevestigd in Gent.  
Stropstraat 1 - 9000 Gent 
mail: info@farys.be 
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site: www.farys.be 

 

W.V.E.M.  

(West Vlaamse Electriciteitsmaatschappij) 
(De WVEM is een in West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Antwerpen opererende 
distributienetwerkbeheerder voor elektriciteit en aardgas.) 
Hoofdkantoor Hoogstraat 37-41 - 8000 Brugge  
Tel: 050 44 77 11  
Fax: 050 33 07 05 
infolijn@wvem.be 
Kantoor Middelkerke 
Klein Kasteelstraat 5 - 8430 Middelkerke 
tel: 059 30 02 36 
fax: 059 31 05 37 
infonoord@wvem.be 
www.wvem.be 

W.V.I.  

(West-Vlaamse Intercommunale) 
(De West-Vlaamse Intercommunale staat voor een gebiedsgerichte en geïntegreerde aanpak van de 
planning en projectontwikkeling in opdracht van West-Vlaamse gemeenten en de Provincie West-
Vlaanderen.) 
Baron Ruzettelaan 35 - 8310 Brugge  
Tel: 050 36 71 71  
Fax: 050 35 68 49  
wvi@wvi.be. 
www.wvi.be 
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