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Persoonlijke elektrische toestellen mogen niet gebruikt worden in ons studentenhuis(wel radio, PC,..)
Afval in vuilzak (in garage/fietsenstalling), deksel erop. Eigen vuilbak (op kamer) regelmatig leeg maken (in vuilzak - garage).
Bij voorkeur plastiek zakje in eigen vuilbak plaatsen.
flessen, glazen potten uitspoelen: in grote bergplaats opbergen.
papier, kranten, tijdschriften in grote bergplaats, in grote doos (ordelijk!).
plastiek flessen uitspoelen, plat knijpen, in speciale zak (in grote bergplaats)
platte daken achterkant mogen NIET betreden worden. Geen afval of sigaretten opgooien.
onderhoud kamer en toebehoren dienen door de student zelf te gebeuren (kuismateriaal in bergplaats). Indien kamer niet proper gehouden werd, zal het kuisen gebeuren op kosten van de student
(afhouden van waarborg)
MEUBELEN NIET POETSEN MET VEEL WATER OF PRODUCTEN.
MET ZACHTE STOFDOEK AFVEGEN.
kuismaterialen na gebruik, onmiddellijk, en proper terug op de juiste plaats
fietsen moeten tijdens weekend of bij lange afwezigheid in fietsenstalling geplaatst worden.
FIETSEN MOGEN NIET tegen muur van voorgevel of tegen de omheining van de buurman
geplaatst worden. Let op: ook fietsen van de bezoekers niet.
Uiteraard erop letten dat in de hele woning, orde en netheid heerst (ook in ping-pong plaats)
Andere inwoners niet storen door overdreven lawaai: muziek, praten, lachen,...
Muziekinstrumenten kan, na onderlinge afspraak. Huisdieren zijn niet toegelaten
Fuiven of party's zijn, in de woning of aanhorende plaatsen, niet toegelaten
andere personen (niet inwoners) mogen niet blijven overnachten.
Kamers regelmatig verluchten. Vliegenramen mogen niet verwijderd worden.
Ramen sluiten bij afwezigheid. Ramen mogen niet openstaan indien student afwezig is.
geen duimspijkers of nagels in muren of plafonds of plakband (of andere toestellen)
Gebruik speciale kleefblokjes (buddies).
niets wijzigen in de kamer: verplaatsen van meubelen is niet toegelaten.
geen water verkwisten. Erop letten dat alle lichten uit zijn, waar ze niet moeten branden.
de centrale verwarming dichtdraaien indien u langer dan 1 dag afwezig blijft :
bv in weekend, tijdens vakantie.
Douche, WC: na gebruik proper maken. Deur van douche laten openstaan (na gebruik)
Badkamer en WC regelmatig verluchten.
keuken en toebehoren: proper houden. Toestellen en toebehoren gebruiken waarvoor ze dienen.
bij lange afwezigheid: elektrische kabels (op de kamer) verwijderen uit stopcontact (ook in weekend)
opgelet voor overbelasting van het elektrisch net ! Niet “prutsen” aan internet-toestellen.
regelmatig brievenbus leegmaken. Post voor andere studenten in keuken leggen.
Post voor verhuurder apart houden
natte schoenen, natte kleren, natte paraplu in fietsenstalling (garage) laten
geen zware schoenen of naaldhakken op kamer, bij voorkeur binnenhuis pantoffels (aanstekers)
geen vetstoffen door spoelbak in keuken of badkamer. Geen stoffen die stollen
in lavabo (gevaar voor verstopping)
defecten/lekken onmiddellijk melden aan eigenaar
alle beschadigingen (door de schuld van student) dienen gemeld en betaald te worden.
Beschadigingen die niet gemeld werden, zullen worden afgehouden van waarborg.
Zware 'moedwillige' beschadigingen kan leiden tot verbreking van het contract en verlaten
van de kamer binnen de 3 dagen. Eventueel met tussenkomst van Politie/Rijkswacht.
Bij lange afwezigheid van student zal eigenaar de kamer betreden om regelmatig te verluchten
(ramen openzetten) – na onderlinge afspraak Afrekening kosten: elektriciteit, water, centrale verwarming,... : zie 'kosten'
Het is niet toegelaten dat een tweede persoon op de kamer verblijft of blijft overnachten.
Parking voor de woning is bestemd voor de auto’s van studenten die in de woning verblijven.
Bezoekers zetten hun auto niet op deze plaats.
ROKEN (..drugs..) IS NIET TOEGELATEN: nergens in het gebouw. Ook bezoekers niet!
Het is niet toegelaten kaarsen te branden, iets op meubelen, ramen of deuren te kleven,
te eten op de kamer.
Plastiek, papier, glas (keuken) opruimen voordat de poetsvrouw komt.
Ook de afwas moet volledig gedaan zijn voor de poetsvrouw komt. (vrijdag)
niet prutsen aan de internet- of andere toestellen
Verantwoordelijke (o.a. bij brand of dergelijke..) : student van kamer 0.01 en/of kamer 0.02.

ALGEMENE RICHTLIJNEN VOOR DE VERBLIJVENDEN
(raadgevingen van de brandweer)
1. Roken is volledig verboden.
2. Raak niet aan de elektrische installaties om ze te wijzigen of aan te passen.
3. Gebruik geen voorwerpen of vloeistoffen die een brandgevaar of ontploffingsgevaar inhouden.
4. Droog geen was op verwarmingstoestellen.
5. Gebruik degelijke toestellen om te koken.
6. Gebruik nooit kaarsen of dergelijke als hulpverlichting of feestverlichting.
7. Maak geen ongepast gebruik (misbruik) van de brandbestrijdingsmiddelen.
8. Verken de evacuatiewegen in de nabijheid van uw kamer.

******************************
WAT TE DOEN BIJ BRAND.
1. Bij het vaststellen van een vuurhaard: verwittig onmiddellijk de andere inwoners, door hard te
roepen.
2. Indien mogelijk, probeer te brand te blussen, met de aanwezige blusmiddelen.
3. Verwittig de verantwoordelijke, de eigenaar en de brandweer.
Ook de omwonende buren niet vergeten.
4. Verlaat de kamer, doe de deur dicht (niet sluiten), en begeef u via de kortste weg naar de
uitgang of nooduitgang.
5. Om de ademhalingswegen te beschermen, raden wij u aan om een natte doek voor uw neus en
mond te houden.
De meest frisse lucht bevindt zich tegen de grond, kruip eventueel zo laag mogelijk.
6. Volg de aanwijzingen van de verantwoordelijke, eigenaar of de brandweer.
Verzamel bij het gebouw aan de overkant (UNIZO).

Verantwoordelijke = student van kamer 0.01 en/of kamer 0.02.

******************************
NUTTIGE TELEFOONNUMMERS OF GEGEVENS.
Eigenaar : Leon Gerits // Anni Bervoets
H. Eyckmansstraat 113, 3511 Hasselt
Tel privé : 011/25 24 69
Brandweer : 112
tel 011/ 24 88 88
Ziekenwagen : 100 of 112
Politie Hasselt : 101 (alleen voor dringende oproepen)
tel 011/ 22 29 82

