AFSPRAKEN OVER
JE WONING
ZieZo-brochure: bij een probleem in

Een goed contact met je buren

of aan je woning zoek je in de

zorgt voor een ﬁjne buurt.

brochure op wie verantwoordelijk is

Praat met je buren als er iets is

om het probleem op te lossen.

(bv. last van lawaai) of wanneer
je weet dat je zelf even voor overlast
zal zorgen (bv. geplande werken,
je organiseert een feestje ...).
klant
van de
hand
De smaak mijn
naar
zet ik

Ik hou niet van
dikke boeken
Waarom d
oorspoelen helpt

The end of
Avengers
SUCKS

Waarom baby’s
blijten

Nutteloos boek

overleden?)

Spuiten en slikken
daar kan je van
VERDIKKEN

(baby, een nieuwe partner, iemand

Drogon is een klikspaan
ja dat is een Reptiel

Wijzigt er iets aan je gezinssituatie

Dan meld je dit meteen aan

Verlucht regelmatig en verwarm

De Zonnige Woonst.

voldoende. Hou ventilatieroosters vrij.

Ben je langdurig afwezig?
Dan moet je dit melden aan
De Zonnige Woonst. Hou daarbij ook

Je mag een huisdier houden als

rekening met je bewoningsplicht.

het geen hinder vormt voor de buren
en geen schade veroorzaakt aan
je woning. Draag er goed zorg voor.

Bereid behang/schilderwerken
goed voor: plak eerst schakelaars,
plinten, stopcontacten ... goed af met

Er geldt een rookverbod

schilderstape. Behangen met

in de gemeenschappelijke delen.

glasvezel (tasso) is niet toegelaten.

Kijk in de Ziezo-brochure voor tips voor
goed werkende leidingen en sifons.

en
Rudy
mij verget
was

The end of
Game of Thrones
SUCKS

Plezier met
klavier

Vermijd ook te roken in je eigen
woning. Nicotineschade is hardnekkig
en moeilijk te verwijderen.
De trappen en gang moeten altijd
leeg zijn, zo zijn ze toegankelijk voor

Veel problemen kan je voorkomen
door regelmatig onderhoud uit te

hulp- en poetsdiensten. Verhuizen
doe je via de trap i.p.v. de lift.

voeren. In de Ziezo-brochure vind je
een onderhoudslijstje voor de huurder.

Zorg mee voor een mooie tuin en
buurt. Ruim al eens een rondslingerend papiertje op en verwijder altijd
de uitwerpselen van je hond.

Volg de afvalkalender en zet je afval
op de juiste tijdstippen buiten. Installeer
de gratis app “Recycle” op je telefoon.
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Openingsuren loket:
di - za van 9u tot 12u
zondag en maandag gesloten
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Welkom!

e

rm

nd

1

N4

De

Het volledige en meest recente
huisreglement kan je downloaden via:

www.dezonnigewoonst.be

