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Vastgestelde huisregels t.b.v. de eigen woning; 

 

Het gehele pand is voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem middels 

ventilatiekanalen die door alle woningen lopen. 

Om deze goed te laten functioneren is het verboden afzuigkappen hier op aan te 

sluiten. Het bestuur adviseert u om gebruik te maken van recirculatie 

afzuigkappen. Een opening in de zijgevel is ook niet toegestaan daar de buren 

hier veel overlast van hebben. 

 

Bij aanschaf van nieuwe vloeren zoals parket, laminaat op een tegelvloer moet u 

toezien dat er een geluidswerende onderlaag wordt aangebracht. Een 

zogenaamde zwevende vloer. 

 

Bij aanschaf van een nieuwe keuken of andere ingrijpende verbouwingen verzoekt 

het bestuur de bewoners zich te houden aan de daarvoor geldende regels en 

deze werkzaamheden ook te melden aan één van de bestuursleden. 

Aan dragende muren mag niets veranderd worden. 

Als aanvulling wordt opgemerkt dat het gebouw en daarmee ook de 

vuilwaterafvoeren uit 1968 stamt. De vuilwaterafvoeren zijn in de loop van deze 

jaren sterk verouderd. Het is raadzaam deze afvoeren te laten vervangen. 

Tevens raden wij nieuwe bewoners aan om uitsluitend elektrisch kookapparatuur 

en boiler te gebruiken en de gasleiding af te laten sluiten. 

Een elektrische boiler is eventueel te huur bij Eneco (Tempus) 088-8955000. 

Wij raden u aan dit met een gerenommeerd bedrijf te bespreken. 

Ook maken wij u er op attent om indien nodig de meterkast aan te laten passen, 

deze zijn in de meeste gevallen niet berekend om elektrisch te koken. 

Tijdens verbouwwerkzaamheden dienen de openbare ruimten, galerij, portieken 

en lift, indien nodig, iedere avond schoon gemaakt te worden. 

Het is niet toegestaan bouwresten in de afvalcontainers te deponeren. 

 

Het schoonhouden van de galerijvloer- en plafond, binnenzijde hekwerk en ramen 

is een verantwoordelijkheid van de eigenaar. De vloeren van de algemene galerij 

worden één maal per maand gereinigd. Echter één maal per maand is weinig zodat 

de meeste bewoners zelf af en toe nog een keer schoonmaken. Dit kan door 

schoon water over de galerijvloer te verspreiden en dit middels een trekker naar 

de afvoerput te trekken. 

Er dient voor het schoonmaken uitsluitend schoon water gebruikt te worden, 

schoonmaakmiddelen veroorzaken een enorme schuimvorming op de balkons van 

de 1e verdieping. 


