
 
 

 
 
Afval 
 Het is niet toegestaan vuilniszakken in de 

gangen, hallen, trappenhuizen of 
corridors te deponeren. Deze dient u in 
de daarvoor bestemde containers van 
de gemeente. Het is niet toegestaan 
vuilnis over de reling van balkons, 
terrassen of corridors te gooien. 

 Het is niet toegestaan grofvuil in hallen, 
gangen, trappenhuizen, corridors of 
bergingen te deponeren. Indien u 
grofvuil heeft, kunt u bellen met het 
meldpunt van de gemeente. 

 Wij verzoeken u grofvuil niet eerder dan 
op de ophaaldag buiten op de stoep te 
zetten en de deuren vrij te houden. 
 

Balkons, terrassen en corridors 
 Het is niet toegestaan om diverse zaken 

(wasgoed, schotels of andere 
constructies etc.) buiten/op het balkon 
en/of terras op te hangen/aan te 
brengen. Ook is dit niet toegestaan in 
de corridors. 

 Vuil of water mag niet over het balkon 
of terras gegooid of geveegd worden. 

 Buitenzonwering mag niet worden 
aangebracht. 

 Verboden vogels te voeren. Dit trekt 
ongedierte aan. 

 Open vuur/barbecueën is ten strengste 
verboden op de balkons, terrassen, 
corridors of gemeenschappelijk ruimten. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Liften 
 Fietsen mogen niet via de liften naar de 

eigen woning vervoerd worden, maar 
dienen in de bij de woning behorende 
berging gestald te worden. 

 Beperk overlast naar overige bewoners 
en ga zorgvuldig met de liften om. Dit 
geldt ook tijdens het verhuizen. 
 

Gemeenschappelijke ruimten 
 Voorwerpen zoals fietsen, 

boodschappenwagentjes, inboedel 
etc. mogen niet in gangen, hallen, 
trappenhuizen of corridors geplaatst 
worden. Dit ivm brandveiligheid.  

 Het is niet toegestaan in deze ruimten 
werkzaamheden te verrichten. 

 Houdt de gangen, hallen, 
trappenhuizen, corridors en liften 
schoon. 

 Bij verhuizing dient u, indien deze 
vervuild worden, zelf liften, hallen en 
corridors schoon te maken. 

 Uw parkeerplaats dient enkel te worden 
gebruikt voor stalling van uw voertuig. U 
dient deze binnen de lijnen te parkeren. 
Buiten de lijnen van de prive - 
parkeerplaatsen, mogen geen 
voertuigen geplaatst worden. Deze 
zullen op eigen kosten worden 
verwijderd.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Geluidsoverlast 
 Er mag tussen 22.00 en 08.00 uur en op 

zondag niet geboord, getimmerd of 
luide muziek gedraaid of bespeeld 
worden. 

 Houdt rekening met uw medebewoners 
bij het luisteren van muziek of het 
bespelen van instrumenten. 

 
Huisdieren 
 Huisdieren worden gedoogd, mits deze 

geen overlast naar medebewoners 
veroorzaken. 

 Honden dienen in liften, hallen, gangen, 
trappenhuizen en corridors aangelijnd 
te zijn. 

 Indien liften, hallen, gangen, 
trappenhuizen of corridors door een 
huisdier worden bevuild, dient de 
eigenaar van het huisdier de vervuiling 
op te ruimen. 

 
 
 

Huisregels  
 


