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REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE - RESIDENTIE ‘ROZENDAELE’ 

A) Gemeenschappelijke delen. 

1. Gebruik van de gemeenschappelijke delen. 

Alle gemeenschappelijke delen van het gebouw worden volledig vrij gehouden uit respect voor de 

veiligheid en de bewaring van de hygiëne voor alle bewoners.  Er wordt dus niets in de gangen, 

trappen enz. geplaatst of gestockeerd, ook al is het maar voor een korte periode.  Alle 

gemeenschappelijke delen zijn eveneens volledig rookvrij.   

2. Onderhoud. 

U betaalt voor het onderhoud van de “gemeenschappelijke delen” van uw appartement (= 

gemeenschappelijke ingang en inkomdeur, gemeenschappelijke gang en trap, gemeenschappelijke 

lift, parlofoon, brievenbussen, keldergarage, enz.) dan zorgt De Mandelbeek voor een wekelijkse 

poetsbeurt.  Hiervoor betaalt u elke maand een voorschot.  Respecteer het werk van de aangestelde 

poetsfirma, zodat het zo lang mogelijk netjes blijft tussen de poetsbeurten door.  In het geval van 

abnormaal gebruik van de gemeenschappelijke delen, waardoor extra dient gereinigd te worden, 

zullen extra kosten worden aangerekend aan alle gebruikers. 

3. Schade. 

Schade aan de gemeenschappelijke delen wordt betaald door alle gebruikers.  Meldt schade tijdig 

aan De Mandelbeek.   

Tip : voor de veiligheid van iedere bewoner is het belangrijk dat iedere bewoner erop toeziet dat de 

toegangsdeur steeds dicht is.  Op die manier krijgen “derden” met minder goede bedoelingen geen 

toegang.   

Bezoek : iedere bewoner is verantwoordelijk voor de eventuele schade aangericht door een 

bezoeker, tenzij kan worden aangetoond wie de schade heeft aangericht.  Zie erop toe dat kinderen 

nooit onbewaakt blijven rondhangen in de gemeenschappelijke ruimtes en liften.  Zie erop toe dat 

kinderen deze ruimtes ook niet gebruiken als speelplaats.   

4. Liften. 

De liften wordt om de 3 maanden grondig nagezien door een gespecialiseerde firma.  Indien er toch 

een defect mocht optreden, verwittig dan de onderhoudsfirma lift en licht ook De Mandelbeek in.  

Defecten aan de lift worden door De Mandelbeek betaald, schade aan de lift wordt door de 

bewoners betaald. 

Kinderen onder de 12 jaar mogen enkel onder begeleiding van een volwassene gebruik maken van de 

liftinstallatie.   

In de lift mag niet worden gerookt.                              
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De lift is enkel en alleen bedoeld voor het vervoer van personen.  De lift mag nooit worden gebruikt 

om materiaal te verplaatsen die schade kunnen toebrengen aan de lift (vb. fietsen).  De lift wordt in 

geen geval gebruikt voor verhuisbewegingen (meubels, rekken, fietsen, enz.).  

Het blokkeren van de lift op een bepaalde verdieping kan veel ergernis opwekken voor andere 

gebruikers en de werking van de lift ernstig verstoren.  Het blokkeren van de lift kan enkel en alleen 

in absolute noodgevallen. 

Bij normaal gebruik kan derhalve geen schade optreden.  Indien u toch schade in de lift vaststelt ? 

Verwittig zo snel als mogelijk De Mandelbeek. 

5. Ondergrondse keldergarage en bediening garagepoort 

Iedere bewoner beschikt over een ondergrondse parkeerplaats waar hij zijn voertuig kan parkeren. 

Het stockeren van andere materialen is er niet toegelaten.  

Gelieve uw parkeerplaats zelf proper te houden en periodiek te reinigen.  

Bij het geven van een signaal aan  de garagepoort (per zender, sleutel of drukknop) zal deze open 

gaan en gedurende een bepaalde periode open blijven staan. De poort sluit zich automatisch terug 

na een bepaalde periode. Tijdens het openen /sluiten van de poort knippert er zowel binnen als 

buiten een oranje verwittigingsignaal (poort in beweging!).  De poort is tevens beveiligd met een 

onderloopbeveiliging.  Rij voorzichtig in en uit de garage! 

Wees hoffelijk bij het in en uitrijden en geef voorrang aan bewoners die uit de garage rijden. 

6. Sleutels (individueel en gemeenschappelijk via sleutelplan) en zender voor de garagepoort. 

Iedere bewoner ontvangt de nodige sleutels bij het betrekken van zijn appartement. U tekent 

hiervoor een formulier af.  Hou deze sleutels goed bij, want in geval van verhuis dienen deze 

opnieuw te worden afgegeven aan de maatschappij in de correcte aantallen.  

Bij verlies, verwittig onmiddellijk De Mandelbeek. In dit geval moeten de kosten van zowel een nieuw 

slot als de sleutels (in voldoende aantal) worden vergoed.  Onderschat de kosten niet want dit kan 

aardig oplopen indien het gaat om verloren sleutels van gemeenschappelijke toegangsdeuren 

(inkomhallen, gemeenschappelijke bergingen, enz.). 

Hetzelfde geldt voor de zender voor de garagepoort. 

Sleutels (zenders) kunnen enkel worden bijgemaakt (vervangen) via de bouwmaatschappij. 

 

B) Gemeenschappelijke fietsenberging, parkeerplaatsen.  

1. De gemeenschappelijke fietsenberging 

De fietsenberging is ingericht met fietsenrekken voorzien voor een fiets met normale 

banddikte.  Er is voor iedere bewoner een plaats voorzien.   
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Om voldoende plaats te bieden aan iedere bewoner is het strikt verboden om andere zaken in de 

fietsenstalling te plaatsen.  Het is uiteraard verboden om fietsen in de stalling te plaatsen die niet 

toebehoren aan een bewoner.  De fietsen worden netjes in de voorziene rekken geplaatst.  

Fietsen mogen nooit binnen de woning of in de gemeenschappelijke delen worden geplaatst, ook al 

is het maar zeer “tijdelijk”. 

De gemeenschappelijke fietsenberging is geen werkatelier.  Er mogen dus nooit herstellingen aan 

fietsen of andere werktuigen gebeuren in de fietsenberging. 

Schade aan de fietsenberging  zal worden hersteld ten laste van de bewoners. 

De Mandelbeek neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan 

ook. 

Tip : Ter beveiliging van diefstal is het aan te raden uw fiets ook telkens te sluiten.  U kunt uw fiets 

ook laten markeren met een unieke code.  Hiervoor kunt u contact opnemen met de plaatselijke 

politiediensten. 

2. Gemeenschappelijke parkeerplaatsen achteraan + doorrit rond het pand  

 

 

 

 

UITRIT INRIT  

 

INRIT:  Voor de toegang  dient er steeds rechts van het pand te worden ingereden.  

UITRIT: De uitgang situeert zich aan de linkerzijde van het pand. 

Er dient traag te worden gereden! Enkel stapvoets verkeer wordt toegelaten. 

Het is enkel toegestaan om de wagen te plaatsen op de 6 voorziene parkeerplaatsen achteraan. 

Elders parkeren is het niet toegestaan!. 

 

C) Algemene bepalingen 

Huisdieren 

Zijn in principe niet toegelaten. 
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Heeft u last van uw buren ? 

Maken uw buren teveel lawaai ? Of heeft u andere klachten ?  Praat er eerst eens rustig over met uw 

buur.  Vindt u samen geen oplossing ?  Verwittig dan De Mandelbeek.  De Mandelbeek is niet 

verantwoordelijk voor last of hinder door de buren, maar neemt de klachten wel ernstig.  Indien een 

huurder de rechten en plichten niet naleeft of indien een huurder het samenleven voor de andere 

huurders echt onmogelijk maakt, kan De Mandelbeek de huur opzeggen. 

Lawaaihinder : uit respect voor elkaar wordt lawaaihinder beperkt.  Het geluid binnenshuis wordt 

beperkt overdag.  ’s Avonds na 22.00 uur wordt de nachtrust gerespecteerd. 

Onderhoud en herstellingen. 

Indien er iets dient hersteld te worden aan uw woning, of u heeft klachten over uw woning, dan kunt 

u uiteraard terecht bij De Mandelbeek.  Beschrijf het probleem, de klacht zo precies mogelijk.  

Vermeld steeds uw naam, adres (tel.) en wanneer u bereikbaar bent.  Wij nemen zo snel mogelijk 

contact met u op, of laten de herstelling zo snel mogelijk uitvoeren. 

Divers. 

Het is niet toegestaan was uit te hangen aan de balustrades of op terrassen. 

Qua gordijnen worden enkel gordijnen in een genuanceerde witte kleur toegestaan. 

Vuilniszakken en PMD dienen te worden bijgehouden in de bergingen van de appartementen. Zorg er 

voor dat deze de maandagavond buiten worden gezet voor de wekelijkse ophaalronde (dinsdagVM). 

Verhuizingen. 

Gebruik voor uw verhuis bij voorkeur een professionele verhuisfirma met verhuislift. U kan hiervoor 

ook afspreken met medebewoners om de kosten te drukken. Let  er op dat er door de verhuizers  

geen schade wordt aangericht.  Schade veroorzaakt door verhuizers dient u te herstellen.   

Brandveiligheid. 

Let er op dat de brandveiligheid continu wordt gewaarborgd.  De speciale kastjes met sleutels (achter 

glas) mogen enkel in geval van brand en absoluut dringende omstandigheden worden verbroken.  

Indien dit gebeurt dient De Mandelbeek onmiddellijk te worden verwittigd. 

Op iedere verdieping zijn de nodige brandblusvoorzieningen binnen handbereik. 

Misbruik en beschadiging van deze toestellen wordt streng gestraft. 

Het gebruik van gasflessen in de appartementen is ten strengste verboden. Overtredingen worden 

bestraft met onmiddellijke verbreking van de huurovereenkomst. 

Maak geen gebruik van de lift bij brand. 

Schotelantennes 

Het is verboden om schotelantennes te plaatsen of hangen.  


