REGLEMENT VAN INTERNE ORDE
REGELS INZAKE DE LEEFBAARHEID VAN HET GEBOUW
ARTIKEL 1. TOEGANG TOT HET GEBOUW
Elke bewoner zorgt ervoor dat de voordeur van de inkomhall en de toegangspoort tot de
autostaanplaatsen/garageboxen vanuit veiligheidsoverwegingen terug gesloten worden.
De toegangsdeur tot het gebouw mag via videofoon of andere slechts geopend worden voor bekenden
(ter preventie van inbraak, diefstal, vandalisme en brandstichting). Nalatigheid brengt de veiligheid
van alle bewoners in gevaar. Deze deur mag nooit afgesloten worden met de sleutel om een vlotte
evacuatie toe te laten tijdens brand.

ARTIKEL 2. GEBRUIK VAN DE GEMENE DELEN
Algemeen
In de inkom, de trapzaal, op de overlopen en de gangen mogen geen fietsen, kinderwagens, of om het
even welke andere voorwerpen geplaatst worden. De gemene delen van het gebouw moeten altijd vrij
blijven. In de gemene delen is het ook verboden om te roken.
Gebruik van de lift
Elke gebruiker zorgt ervoor dat de lift netjes blijft. De lift mag niet gebruikt worden door niet
vergezelde kinderen jonger dan 12 jaar. De lift mag niet gebruikt worden om te verhuizen.
Als de lift blokkeert, gebruik de noodbel. Bij gebrekkige werking van de lift, verwittigt men zo snel
mogelijk de eigenaar: 050/78.92.62
Gebruik van de garage
Het is enkel toegelaten om voertuigen te parkeren op de daarvoor voorziene staanplaatsen. Enkel
bewoners die een staanplaats hebben in de parking mogen hun voertuig stationeren op de voor hen
voorziene parkeerplaats.
Het is ten strengste verboden in de garage (privatieve en gemeenschappelijke delen):
o kinderen te laten spelen;
o met fietsen, moto's enz. rond te rijden;
o te roken, of er lucifers of lichtgevende materialen met vrije vlam te ontsteken
o benzine, olie, ontplofbare, onwelriekende, ongezonde, schadelijke of andere ontvlambare
producten te stapelen;
o te parkeren in de in- of uitrij of op de plaatsen voorzien om te manoeuvreren;
o voertuigen met gasinstallatie te parkeren;
o de garagelokalen te bevuilen met vuilnis van welke aard ook.
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Gebruik afvoerleidingen
Bewoners zullen afvoeren behoorlijk gebruiken en verstoppingen vermijden door vloeibare
wasmiddelen te gebruiken. Het is ten strengste verboden hygiënisch materiaal zoals tampons,
maandverbanden en vochtige doekjes door te spoelen via sanitaire afvoeren of etensresten, braad- of
frietvet weg te gieten in de gemeenschappelijke afvoeren van het gebouw via gootsteen, uitgietbakken
of toilet.

ARTIKEL 3. KOSTEN GEMENE DELEN
Alle kosten voor de nutsvoorzieningen, zoals water, gas en elektriciteit van de gemene delen in het
gebouw, als alle kosten voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen zullen gedragen worden
door alle bewoners (huurders) van het gebouw.
Jaarlijks zal er een verrekening gemaakt worden, door de eigenaar, van alle betaalde provisies door de
bewoners/huurders en de effectieve jaarlijkse kost.

ARTIKEL 4. HUISVUIL
Iedere bewoner is verplicht om hun afval (restafval, pmd, papier,…) zelf (2)wekelijks buiten te
plaatsen, om zo geurhinder te vermijden in het gebouw. Er mag geen huisvuil in de kelders, inkom of
voor de garagepoort worden neergelegd. Er is wel een aparte ruimte voorzien op het gelijkvloers voor
de vuilniszakken. Voor alle andere afval kan men terecht in het containerpark van de gemeente.
Openingsuren zijn terug te vinden op de website van de gemeente.
Het is ook verboden om vuilniszakken (van welke aard dan ook) op het private buitenterras te plaatsen.

ARTIKEL 5. LAWAAIHINDER
De bewoners worden verondersteld alles te doen wat nodig is om de buren niet te storen, zowel
overdag als ’s nachts.
Tussen 22 uur en 7 uur mag absoluut geen lawaai de rust verstoren. Iedere bewoner zal zorg dragen
voor beperking van geluidshinder bij gebruik van radio, televisie, muziekinstrumenten en andere
elektrische toestellen en absoluut geen lawaai maken in de gemene delen.

ARTIKEL 6. HUISDIEREN
Kleine huisdieren zijn in het gebouw toegelaten in zoverre ze andere bewoners niet hinderen (lawaai,
reuk of andere ongemakken). Exotische dieren zijn verboden. Het houden van andere soorten
huisdieren kan enkel mits schriftelijke toestemming van de eigenaar-verhuurder.
Ingeval van overlast zal de eigenaar-verhuurder mogen beslissen om het betrokken dier niet langer toe
te laten.

ARTIKEL 7. NETHEID VAN HET GEBOUW
Het is verboden in de gemene delen van het gebouw privé-karweien van welke aard ook uit te voeren,
door de ramen en op de terrassen tapijten en bed- en tafellinnen uit te kloppen of eender wat naar
beneden te gooien, auto’s of andere rijwielen te wassen in de garageruimte en in/op andere gemene
delen. Ook dient al het nodige te worden gedaan om deze ruimten proper te houden. Wie de gemene
delen bevuilt, wordt verzocht deze onmiddellijk zelf schoon te maken.
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ARTIKEL 8. ORDE IN DE INKOMHAL/TRAPPENHAL
Iedereen moet het nodige doen om de inkom -en trappenhallen proper en ordelijk te houden. De
brievenbussen dienen tijdig gelicht te worden. Elke bewoner dient er zelf voor te zorgen dat overtollig
en/of ongewenst reclamedrukwerk opgeruimd wordt. Het drukwerk op de grond gooien is verboden.
De bewoners kunnen terecht bij de gemeente Beernem voor een sticker ‘geen reclame aub’.
Het is verboden berichten of affiches in de inkomhal op te hangen zonder voorafgaandelijke
toestemming van de eigenaar. Er mag niets (ook geen fietsen) in de inkom en traphallen geplaatst
worden. Naamplaatsjes aan brievenbussen, parlofoons, lift,… worden bij de eigenaar besteld teneinde
de uniformiteit te behouden. De kosten zijn ten laste van de bewoners.

ARTIKEL 9. VERHUIZINGEN
Het naar boven brengen van grote en/of zware voorwerpen dient uitsluitend te gebeuren met een
liftladder. Bij transport van goederen, vooral van verhuizingen, dienen alle maatregelen genomen te
worden ter voorkoming van schade aan de stoep, de inkomhallen, ingangen en trapzalen. Elke verhuis
moet verplicht gemeld worden aan de eigenaar-verhuurder. De bewoners die wensen te verhuizen
kunnen best ook de gemeente Beernem verwittigen en afspreken voor ev. de M. Matthijsstraat af te
zetten. Er kan gratis verkeersborden afgehaald worden in het containerpark te Beernem
Indien vastgesteld wordt dat er alsnog via de lift of de gemene delen van het gebouw verhuisd wordt,
dan zal er €150 worden aangerekend verhoogd met de eventueel veroorzaakte schade
(privaatrechtelijk boetesysteem).

ARTIKEL 10. UITZICHT VAN HET GEBOUW
Aan het algemeen uitzicht van het gebouw mag niets gewijzigd worden zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de eigenaar-verhuurder.
Aan ramen, terrassen en borstweringen mogen geen voorwerpen hangen of zichtbaar zijn die het
ordelijk en esthetisch uitzicht van het gebouw kunnen schaden.

ARTIKEL 11. VEILIGHEID – DIEFSTAL
Iedere bewoner wordt verzocht de inkomdeur en sasdeur steeds te sluiten. Het is echter verboden
deze deuren slotvast te draaien omdat dit voor problemen kan zorgen bij het verlenen van toegang
aan hulpdiensten (brandweer, politie, dokter, enz.) Iedere bewoner zal er op toezien de sasdeur enkel
te openen voor eigen bezoek.
Het is verboden ontvlambare, ontplofbare of geur verspreidende stoffen in het gebouw binnen te
brengen.
Het is verboden rubberen gasleidingen of buigbare buizen aan te wenden; hiervoor mag geen enkele
gedoogzaamheid, zelfs met de tijd, een verworven recht worden.

ARTIKEL 12. ALGEMENE INLICHTINGEN
De huurders van het gebouw bewonen en maken er gebruik van "als een goede huisvader". Bij
langdurige afwezigheid of verlof is het raadzaam de eigenaar-verhuurder in te lichten en eventueel
een contactpersoon door te geven die indien nodig toegang tot uw appartement kan verlenen.
Alle klachten, vragen of meldingen die de gemeenschap aanbelangen dienen SCHRIFTELIJK (per brief
of per e-mail) te worden gericht aan de eigenaar van het gebouw: info@painture.be
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