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‘Imagine all the people… living life in peace… ‘ 
 

BINNENHUISREGLEMENT RESIDENTIE IMAGINE 
 
1. Iedereen wordt gevraagd om de gemene delen netjes te houden en deze niet opzettelijk te bevuilen, om schoenen en 

voorwerpen buiten af te kloppen, om voeten te vegen en om geen zand aan de voordeur/inkom/gang/lift achter te laten.  

2. Het is vanzelfsprekend dat wie een gemeenschappelijk deel bevuild (vb. zand, lekkend afval, gebroken glas…) dit zelf 
onmiddellijk opkuist. 

3. Iedereen wordt gevraagd om bij het binnenkomen en het verlaten van de residentie, er steeds voor te zorgen dat de 
inkomdeuren goed dichtgetrokken worden. Bij wind waaien de deuren gemakkelijk open.  

4. Alle gebruikers, bezoekers en bewoners worden verzocht respect te hebben voor medebewoners en de rust van de buren 
te eerbiedigen.  

5. In de gemeenschappelijke delen van het gebouw geldt een algemeen rookverbod. Indien er op de terrassen wordt gerookt, 
moet ervoor gezorgd worden dat er geen sigarettenpeuken en assen kunnen wegvliegen van je terras.   

6. Bij het gebruik van de lift wordt altijd rekening gehouden met de regels die in de lift te lezen zijn zoals o.a. max. aantal 
personen, max. gewicht, …  

7. De lift mag niet gebruikt worden door niet vergezelde kinderen jonger dan 12 jaar. 

8. Om de lift niet te beschadigen mag deze niet worden gebruikt voor zware lasten of om groot meubilair e.d. te verhuizen. 

9. BIJ BRAND IN HET GEBOUW IS HET GEBRUIK VAN DE LIFT VERBODEN! 

10. De nooduitgangen, blustoestellen en brandgaspels moeten op elke verdieping te allen tijde toegankelijk zijn. 

11. De gemeenschappelijke delen van de residentie (inkomhall, lift, trappen, gangen en overlopen) moeten altijd vrij blijven. 
Dientengevolge zal er nooit iets mogen neergelegd, aangehaakt of geplaatst worden. Dit verbod treft in het bijzonder 
rijwielen, kindervoertuigen, speelgoed of om het even welke andere voorwerpen die de doorgang enigszins versperren. 

12. Rolschaatsen en skeelers moeten, vooraleer het gebouw te betreden, worden afgedaan.   
Het gebruik van steps e.d. is eveneens niet toegestaan in de algemene delen van de Residentie. 

13. Het is ten strengste verboden om kinderen in de inkomhall, de lift, de gangen, op de trappen en overlopen te laten spelen.  

14. Gelieve rekening te houden met uw onderburen bij het wassen van ramen en terrassen. 

15. Het is verboden om voorwerpen op te hangen aan ramen, terrassen en borstweringen die zichtbaar zijn van op de dijk of 
die het ordelijk en esthetisch uitzicht van het gebouw kunnen schaden. 

16. Het is verboden om vanaf de balkons tafelnappen, bedlinnen of tapijten uit te schudden of te kloppen. 

17. Het is verboden om eender wat naar beneden te gooien… 

18. Iedereen wordt verzocht het huisvuil te sorteren en restafval, PMD, glas en karton in de daarvoor bestemde vuilnisbakken in 
het daarvoor voorzien lokaal in de kelder te plaatsen. Al het ander afval (bv. KGA, piepschuim…) is verboden om deze in de 
kelder te plaatsen en moet op eigen beheer naar het containerpark worden gebracht.  

19. Etensresten, keukenafval, olie, braad- of frituurvet e.d. mogen onder geen beding worden weggegoten in de 
gemeenschappelijke afvoeren van het gebouw (gootstenen, uitgietbakken, toiletten e.d.) 

20. Bewoners zullen afvoeren behoorlijk gebruiken en verstoppingen vermijden door o.a. vloeibare wasmiddelen te gebruiken. 
Toiletten en afvoeren mogen enkel worden gereinigd met aangepaste, onschadelijke producten. 

21. Het is ten strengste verboden om eender welke voorwerpen die de leidingen kunnen verstoppen of hygiënisch materiaal 
zoals o.a. tampons, maandverbanden, vochtige doekjes of Pampers door te spoelen via sanitaire afvoeren. 

22. Kleine huisdieren zijn in het gebouw enkel toegelaten in zoverre ze andere bewoners niet hinderen (lawaai, reuk of andere 
ongemakken) Exotische dieren zijn verboden.  

23. Deze binnenhuisreglementering is steeds voor aanpassing vatbaar en doet eveneens geen afbreuk aan het reglement van 
inwendige orde uit de basisacte.  

24. Eigenaars die hun appartement verhuren, worden gevraagd alle huurders attent te maken van het bestaan van dit 
binnenhuisreglement en op een goed zichtbare plaats in het appartement te leggen of uit te hangen. 

25. Voor ’living life in peace…’ dient iedereen, zowel bewoners, huurders als bezoeker, deze 

binnenhuisreglementering te respecteren. 
 
 
 


