Welkom in de Residentie Aquitaine Maart 2012
Graag uw aandacht voor volgende punten
1. Uw bijdrage tot de rust in het gebouw
-

-

gelieve de nachtrust te respecteren tussen 22 uur en 8 uur. Gelieve ook de rust van
de buren te eerbiedigen, zowel tijdens de nacht als overdag, in het appartement en in
de gemeenschappelijke delen.
sluit uw garagepoort zachtjes.
open de liftdeur met de hand, niet met de voet of bagage.
doe de inkomdeur van uw appartement gewoon dicht. Klap ze niet toe.
laat de kinderen niet spelen in de hall, op de trap of op de binnenkoer.
er worden geen rollerskates, fietsen e.d. toegelaten in het gebouw.
hou het geluidsniveau van radio, TV en andere toestellen binnen de perken
voer op weekends, feestdagen en tijdens schoolvakanties geen luidruchtige of
stofferige werken uit. Dit is niet toegelaten.
huisdieren worden in het gebouw gedoogd zolang zij de andere bewoners niet
storen.

2. Lift, trapzaal en inkomhall zijn gemeenschappelijke delen
-

hou die ten allen tijde vrij van persoonlijk materiaal, dit is in het belang van uw eigen
veiligheid.
gelieve hier ook niet te roken.
laat kinderen onder 12 jaar niet alleen de lift nemen. Zij moeten altijd vergezeld zijn
van een oudere persoon.
gelieve de lift niet te gebruiken om grote stukken te verhuizen. Hiervoor dient men
een aparte verhuislift te gebruiken.
het is verboden gaten te boren in de achtergevel, dit om barsten te voorkomen.
Gelieve in de gemeenschappelijke delen, inclusief ramen, geen affiches of dergelijke
op te hangen.

3. De binnenkoer, in- en uitritten van garages zijn ook gemeenschappelijke delen
-

parkeer er uw wagen niet : die plaatsen moeten toegankelijk zijn voor de brandweer.
laat uw huisdier er ook niet zijn behoefte doen.

4. Om de netheid en de veiligheid te waarborgen vragen wij u
-

-

geen linnen aan de balustrades te hangen zowel aan de voor- als achtergevel, noch
vooraan noch achteraan tapijten of beddegoed over de terrasleuning uit te kloppen.
Dit is trouwens bij wet verboden.
geen as van sigaretten, noch peuken naar beneden te gooien.
geen voorwerpen in uw toilet te werpen die de leidingen zouden kunnen verstoppen.
geen koffiegruis, frituurvet of olie in de aflopen te gieten. Dit is ten strengste
verboden.
sorteer uw afval. Wij verzoeken U om uw glas naar de glascontainer te brengen.
Gelieve geen groot huisvuil in het gebouw of kelder achter te laten.

Gelieve eventuele mededelingen of klachten aan de syndicus door te geven.
Wij wensen u een prettig verblijf in de residentie!
De Vereniging van Mede-eigenaars Aquitaine

