
Reglement	  van	  inwendige	  orde

Residen1e	  ‘t	  Schaluin

Rust
De	  nachtrust	  van	  de	  bewoners	  dient	  gerespecteerd	  te	  worden.	  Meerbepaald	  tussen	  22u	  en	  8u	  mag
geen	  storend	  geluid	  worden	  gemaakt.

Staat	  van	  het	  gebouw	  (onderhoud)

-‐	  De	  gemeenschappelijk	  delen	  worden	  wekelijks	  gepoetst	  door	  elke	  huurder/eigenaar
vanaf	  de	  gang	  voor	  het	  desbetreffende	  appartement	  inclusief	  de	  trap	  tot	  aan	  de	  deur
aan	  het	  lager	  gelegen	  appartement.

-‐	  Ramen	  en	  lijstwerk	  in	  de	  gevel	  dienen	  regelmaDg	  gereinigd	  te	  worden	  door	  elke
huurder/eigenaar	  privaDef.

-‐	  Gebroken	  of	  beschadigde	  onderdelen	  van	  ramen	  of	  andere	  zaken	  dienen	  onmiddellijk
gemeld	  worden	  aan	  de	  contactpersoon.

-‐	  In	  de	  traphal	  zijn	  privévoorwerpen	  niet	  toegelaten,	  uitgezonderd	  een	  kleine	  vloermat
voor	  de	  buitendeur.

-‐	  In	  de	  gemeenschappelijke	  ruimten	  mag	  niet	  gerookt	  of	  gespeeld	  worden.
-‐	  Met	  de	  algemene	  waterkraan	  mogen	  geen	  voertuigen	  gewassen	  worden	  in	  de

ondergrondse	  garage,	  noch	  zwembaden	  of	  waterreservoirs	  gevuld	  worden.

LiK

-‐	  Elke	  gebruiker	  zorgt	  ervoor	  dat	  de	  liK	  netjes	  gehouden	  wordt.
-‐	  Defect	  of	  schade	  dient	  onmiddellijk	  gemeld	  te	  worden	  aan	  de	  onderhoudsfirma	  of

contactpersoon.
-‐	  Richtlijnen	  van	  onderhoudsfirma	  of	  de	  contactpersoon	  moeten	  opgevolgd	  worden.
-‐	  Niet	  vergezelde	  kinderen,	  jonger	  dan	  14	  jaar	  mogen	  de	  liK	  niet	  gebruiken.
-‐	  De	  liK	  mag	  niet	  gebruikt	  worden	  om	  te	  verhuizen	  of	  fietsen	  en	  grote	  voorwerpen	  te

vervoeren.
-‐	  Uiteraard	  geldt	  er	  ook	  voor	  de	  liK	  een	  rook	  -‐en	  speelverbod.

Verhuis/	  werken

-‐	  Verhuis	  en	  hinderlijke	  werken	  dienen	  vooraf	  gemeld	  te	  worden.
-‐	  Toegebrachte	  verhuisschade	  aan	  het	  gebouw	  dient	  steeds	  correct	  gemeld	  te	  worden

aan	  verhuurder	  of	  contactpersoon.

Tuinen

-‐	  Huurders/eigenaars	  met	  het	  genotsrecht	  van	  een	  tuin	  of	  terras	  zorgen	  voor	  het
onderhoud	  ervan;	  dwz	  laten	  de	  tuin	  niet	  vol	  onkruid	  staan	  maar	  onderhouden	  deze
regelmaDg.

-‐	  Iedere	  bewoner	  verwijdert	  zwerfafval	  indien	  nodig.

Huisvuil
Iedere	  bewoner	  zet	  zijn	  eigen	  vuilnis	  buiten	  op	  de	  ophaaldagen	  van	  de	  gemeente	  of	  de	  avond
voordien.	  In	  afwachDng	  daarvan	  mogen	  de	  vuilniszakken	  Djdelijk	  in	  de	  daartoe	  bestemde
vuilnisberging	  geplaatst	  worden.

SancDes
Kosten	  die	  dienen	  gemaakt	  te	  worden	  door	  nalaDgheid	  of	  schade	  die	  is	  toegebracht	  door	  een
bewoner	  komen	  ten	  laste	  van	  deze	  bewoner.
 
Problemen	  of	  defecten	  van	  de	  gemeenschappelijke	  ruimten	  mogen	  gemeld	  worden	  aan	  de
contactpersoon:	  Guido	  Coppens	  op	  het	  nr.	  0472/17	  18	  61	  /	  mail	  	  Giekec@gmail.com
 




