
Een garage is geen opslag- of 
werkplaats: enkel uw voertuig mag 
hier staan.

Er gelden strikte regels voor het 
plaatsen van een schotelantenne.

Uw privétuin moet groen blijven: 
verharding van terras of tuinpad 
mag niet meer dan 40% van de 
tuinoppervlakte bedragen en kan 
enkel na toestemming.

Dit overzicht bevat slechts een samenvatting van de belangrijkste punten van het reglement van inwendige orde. 
Voor de volledige tekst verwijzen wij u naar het document dat u ontving en ondertekende bij het afsluiten van de 
huurovereenkomst.

RICHTLIJNEN VOOR 
DE HUURDER

DOEN

Verwarm enkel met centrale  
verwarming of met een gaskachel 
met CO-beveiliging.

Verlucht en verwarm uw woning 
regelmatig om schimmel te  
voorkomen.

Onderhoud uw tuin goed en  
regelmatig: snoei hagen, bomen of 
coniferen en laat ze niet hoger dan 
2m groeien.

Dien een schriftelijk aanvraag- 
formulier in om veranderings- 
werken aan of in uw woning of 
tuin uit te voeren - pas na goed-
keuring mag u starten.

OPLETTEN
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RICHTLIJNEN VOOR 
DE HUURDER

VERBODEN

Verluchtingsroosters en rook- 
melders mag u niet schilderen, 
verwijderen of afdekken.

Schilder geen stopcontacten of 
schakelaars.

Gebruik geen behang in tasso 
(glasweefsel).

Plaats geen platen in piepschuim 
(isomo) tegen muur of plafond. 

Maak geen gaten in PVC of hout 
van deuren en vensters.

Spoel geen materialen door in de 
spoelbak of het toilet die niet  
bestemd zijn voor de riolering.

Gebruik geen gelijmde tegels of 
vasttapijt om vloeren of trappen te 
bekleden.

IN EEN APPARTEMENT
Plaats geen voertuigen of voor-
werpen in de gemeenschappelijke 
ruimtes.

Gebruik de lift niet om meubels te 
verhuizen.

NOODNUMMERS
Defecten watervoorziening

Farys - Hamme
De Watergroep - Temse en Waasmunster 

Gasreuk tijdens diensturen: De Zonnige Woonst
Gasreuk na diensturen: Intergem/Eandis
Stroomonderbreking en defecten Eandis
Politie Hamme en Waasmunster
Politie Temse
Noodnummer (brandweer, ziekenwagen, politie)

078-353 588
02-238 96 99
052-470 471
0800-650 65
078-353 500
052-257 101
03-771 02 02
112
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