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STUDENTLIFE WAW 

REGLEMENT VAN ORDE – HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 
ARTIKEL 1 : ALGEMEEN ROOKVERBOD 

Er geldt een algemeen rookverbod in alle kamers en in alle gemene delen. Rookzones zijn voorzien op het terras van de keuken +1 en 

aan de achter-, voor- en zijkant van het gebouw. 

Peuken kan je in de daarvoor bestemde asbakken en vuilbakken werpen. 

 

ARTIKEL 2 : NACHTRUST & HINDER 

Om de nachtrust van de andere bewoners te garanderen dient de stilte in de gangen bewaard te worden tussen 21u en 09u. Elke vorm 

van geluidsoverlast is in geen enkel geval toegelaten op welk tijdstip dan ook.  

Kotfeestjes, fuiven en dergelijke zijn nergens toegelaten en ten strengste verboden. 

Subwoofers ed zijn niet toegelaten. Elke bewoner is verantwoordelijk voor zijn/haar bezoeker(s) en valt automatisch onder de 

bepalingen van het reglement van orde. 

Tijdens de officiële examenperiodes dient de stilte ook tijdens de daguren gerespecteerd te worden. 

 

ARTIKEL 3 : INTERNET 

Het internetgebeuren wordt volledig uitbesteed aan een externe firma vanaf 17/09/2013. Vanaf desbetreffende datum kan je 

inpluggen op de UTP poort hetgene je zelf wil : een router, wireless acces point of andere. 

Bij technische problemen en/of storingen kan je enkel met de Helpdesk contact opnemen.  

Via deze helpdesk kunnen de meeste problemen worden opgelost. Doch indien hun technieker een interventie dient uit te voeren, zal 

deze interventie rechtstreeks aan de gebruiker worden aangerekend.  

 

ARTIKEL 4 : BRANDDETECTIE EN VERLUCHTING 

Alle kamers en gemene delen hebben adresseerbare optische rookmelders. Om vals alarm te voorkomen, dient steeds de ventilatie in 

je sanitaire cel geopend te zijn en dagelijks je kamer te worden verluchten dmv de ventilatieroosters boven je vensters open te zetten 

(hendeltje naar onder trekken) of de kiepstand te gebruiken.  

Bij een loos/vals alarm kan er een interventiekost verschuldigd zijn tss 90-200€. 

Versieringen en afdekkingen, die de normale werking van de optische rookdetectoren kunnen belemmeren, zijn ten strengste 

verboden. Jaarlijks zal in september de optische rookmelder in alle kamers en alle gemene delen worden gecontroleerd op hun 

werking waarbij men zich toegang tot de kamer dient te verschaffen. Dit wordt tijdig gecommuniceerd naar de bewoners toe. 

 

ARTIKEL 5 : BRANDPREVENTIE 

Om veiligheidsredenen zijn volgende ten strengste verboden : 

1. in de kamers en in alle gemene delen : barbecue, tepanyaki, friteuse, grill, bakken met frietvet in de pan, fondue/gourmet, 

kaarsen, theelichtjes, wierookstokjes, vuurwerk, gasbrander, het bezit van licht/sterk ontvlambare stoffen en/of gevaar 

opleverende stoffen (anders dan die nodig voor huishoudelijk gebruik), echte kerstbomen 

2. in de kamers : oven, elektrische vuren, broodrooster, het bereiden van eetwaren 

Elektrische toestellen, kabels en stekkers dienen technisch in orde en CE gekeurd te zijn. 

Interventies die voortvloeien uit defecte of niet-conforme toestellen zullen verrekend worden naar de bewoner. 

Bij hevige onweders wordt aangeraden om de stekkers van je elektrische toestellen uit het stopcontact te halen (indien mogelijk). 

 

ARTIKEL 6 : BRANDVEILIGHEID 

Het is sowieso altijd ten strengste verboden om welk voorwerp dan ook achter te laten en/of te plaatsen in gangen, trappenhallen en 

evacuatieroutes. Deze voorwerpen worden zonder verwittiging verwijderd. 

Het gebruik van brandhaspels, brandblussers, branddekens, rookluiken en brandknoppen is enkel geoorloofd in noodgevallen. 

Manipulatie van de branddetectiecentrale, de sirenes en de rookmelders is verboden. Alle kosten, door misbruik van 

toestellen/voorzieningen en/of het opzettelijk veroorzaken van een brandalarm, zullen integraal worden doorgerekend aan de 

bewoner. 

 

ARTIKEL 7 : BRANDPROCEDURE EN EVACUATIEPROCEDURE 

Zie bijlage  

Elke bewoner wordt op deze wijze geïnformeerd over de huidige procedure. 

Jaarlijks wordt er een evacuatieoefening bij brand gehouden om bewoners de kans te geven de procedure te leren kennen en waarbij 

men na de evacuatieoefening wordt getrakteerd op een hapje en drankje. Deelname hieraan is wettelijk verplicht (indien aanwezig in 

het gebouw). 

De conciërge heeft een opleiding gevolgd in het brandweeropleidingscentrum Campus Vesta te Ranst van kleine brandblusmiddelen : 

de risico’s/gevaren van een beginnende/bestaande brand en hoe deze met kleine blusmiddelen te blussen. 

 

ARTIKEL 8 : BEELDBUIZEN 

De klassieke beeldbuizen, zoals een TV of computerscherm, zijn niet toegelaten wegens een verhoogd risico op brand- en/of 

explosiegevaar. Enkel flatscreens worden toegelaten. 

 

ARTIKEL 9 : AFVAL 

Met afval sorteren bespaar je geld! Je dient géén huisvuilzakken aan te kopen. Het afval uit je kamer breng je naar de afvalberging in 

de kelder (te bereiken via de lift aan de keukenzijde) en drop je in de daarvoor bestemde container/bakken. Het afval dat je 

produceert bij het koken dien je in de keuken sorteren.  

Volgende fracties kunnen gesorteerd worden : papier & karton, glas, PMD, restafval/GFT en Klein Gevaarlijk Afval KGA (enkel in 

de kelder). Afval hoort thuis in de container in de kelder en niet op de gang. 
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Voor de afvoer van groot huisvuil dien je zelf in te staan. 

Iedere bewoner blijft verantwoordelijk voor de inhoud van zijn vuilnisrecipiënt. 

 

ARTIKEL 10 : VUILE VAAT 

Je vuile vaat dien je zelf op te ruimen door het manueel af te wassen of de vaatwasser te gebruiken. Voor de vaatwasser worden de 

nodige vaatwastabletten ter beschikking gesteld.  

Als de vuile vaat niet wordt opgeruimd, wordt deze geplaatst in de zwarte bak in de keuken. Elke vrijdag zal de inhoud van deze 

zwarte bak worden verplaatst naar de afvalberging in de kelder. Maandelijks zal deze achtergebleven vuile vaat worden opgeruimd. 

 

ARTIKEL 11 : KEUKEN 

Graag na het koken onmiddellijk de spoelbak-kookplaten-het aanrecht-tafel-microgolf-frigo-vaatwasser-dampkap reinigen en/of 

opruimen. Ruim je afwas op en zet deze op je kamer en/of in je locker (indien aanwezig). 

Etensresten (vetten, soepen, ed) nooit in de spoelbak lozen aangezien dit verstoppingen veroorzaakt.  

Kotfeestjes, fuiven en dergelijke zijn nergens toegelaten.  

Alle meubilair en technische toestellen mogen de keuken in geen enkel geval verlaten. 

Blijf van andermans spullen af! Het is niet alleen diefstal, dat gerechtelijk vervolgd kan worden, maar tevens zeer egoïstisch! 

Gebruik bij het koken de dampkap en schakel na gebruik alle elektrische apparaten uit. 

Periodiek zal de conciërge de frigo’s en keukenkasten schoonmaken en hierbij worden alle vervallen producten verwijderd. 

 

ARTIKEL 12 : ENERGIE 

Met een graadje minder bespaar je al snel een aantal Euro’tjes per maand!  

Verlucht tijdig je kamer, laat geen licht en andere verbruikers onnodig aanstaan, neem een korte douche en gebruik 

energievriendelijke lampen en toestellen in je kamer. 

 

ARTIKEL 13 : VERBODEN ZONES 

Alle technische zones, hellende en platte daken, private parkings en scooter/moto- en autostaanplaatsen, het terrein van derden zijn 

ten allen tijden verboden om te betreden, er vuilnis op/in te werpen of er te gaan picknicken. 

 

ARTIKEL 14 : MINDER MOBIELE LIFT 

Deze lift is bestemd voor bewoners met een beperking. Graag dan ook de weg van én hiernaartoe vrijhouden. Bij de conciërge kan 

een activatiesleutel verkregen worden tegen ontvangstbewijs. 

 

ARTIKEL 15 : SLEUTELS 

Wees zorgzaam met je ontvangen sleutels. Een verloren kamersleutel staat gelijk aan een nieuwe cilinderslot dat integraal 

aangerekend wordt. Het is tevens niet toegelaten om sleutels uit te lenen aan anderen om hen toegang te verlenen in welk gedeelte 

van het gebouw dan ook. Een extra sleutel zal aangerekend worden aan 25€/stuk. Het is niet toegelaten om zelf sleutels bij te laten 

maken en/of een persoonlijk cilinderslot te plaatsen. Hou ermee rekening dat de interventie van een slotenmaker al snel 150-250€ 

kost.  

 

ARTIKEL 16 : WC, SANITAIR & LEIDINGEN 

Het is strikt verboden om volgende producten in de WC, lavabo en/of aflopen te lozen; 

• vaste producten : hygiënische verbanden, wc blokjes, voorbehoedsmiddelen, andere verzorgingsmiddelen (watjes, 

oorstokjes, ed), wc rolletjes, haren, overtollig & dik wc-papier, ed. 

• kleverige/verhardende/opstijfbare producten : vetten, soepen, lijm, verf, cement, PUR, plaaster, olie, ed 

• bijtende producten : javel, white spirit, ed. 

Alle kosten ivm verstoppingen en/of schade zijn integraal voor de veroorzaker. 

Na gebruik de douche uitspoelen en het roostertje proper maken (haren etc. verwijderen) 

Reinig wekelijks je kamer en alle sanitair omwille van hygiënische redenen. 

 

ARTIKEL 17 : POST, NAAMBORD EN BELBORD  

Het namenbord aan de parlofoon en aan de brievenbus wordt periodiek aangepast. Het is niet toegelaten om eender welke klever, 

tekst of andere aantekeningen op de brievenbussen of andere panelen aan te brengen. 

De postverdeling gebeurt in principe door de conciërge. Reclamefolders kan je dadelijk wegwerpen in de blauwe papierbak die in het 

postlokaal is geplaatst. 

Er geldt een algemeen verbod op het plaatsen van reclameborden, kentekens, aanplakbrieven en andere voorwerpen aan vensters-

deuren-poorten, aan balkons, en in alle gemeenschappelijke delen. 

 

ARTIKEL 18 : DOORRIT ONDER HET GEBOUW 

De doorrit onder het gebouw is géén parking. Het is niet toegelaten om hier te parkeren. Voertuigen die hier toch worden geparkeerd 

zullen voorzien worden van een wielklem. 

 

ARTIKEL 19 : FIETSEN EN FIETSENSTALLING 

Onder het gebouw is een ruime fietsenstalling voorzien. De toegang bevindt zich tussen de zij-inkom en de inrit van de ondergrondse 

parking. Gelieve je fiets hier altijd te plaatsen. Fietsen die bovengronds en/of in de gang/elders worden gestald, zullen aan de ketting 

worden gelegd. Er is slechts 1 fiets per studentenkamer toegelaten. De fietsen moeten gelabeld zijn met een sticker (met 

kamernummer) en onder het zadel gekleefd worden. Deze nummers zullen begin oktober aangeleverd worden. Ongelabelde fietsen 

zullen eind oktober worden verwijderd. 

De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of beschadiging van en/of aan fietsen. 
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ARTIKEL 20 : (SCHOTEL)ANTENNES 

Geen enkele vorm van een antenne en/of schotelantenne is toegelaten. Deze zal zonder verwittiging worden verwijderd indien toch 

geplaatst. 

 

ARTIKEL 21 : BALKONS EN TERRASSEN 

Alle items, behalve terrasmeubilair-een plant-een asbak-een vrijstaande droogrek, zullen zonder verwittiging worden verwijderd. 

 

ARTIKEL 22 : VENSTERBANKEN 

Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegelaten om items te plaatsen op de vensterbank aan de buitenzijde van je kamer. Deze 

zullen zonder verwittiging worden verwijderd. Alle schade die voortvloeit uit vallende objecten zijn integraal voor de veroorzaker. 

 

ARTIKEL 23 : DAKEN EN HET GROENDAK 

De toegang tot elk dak is voor elke bewoner en eigenaar verboden terrein. De personen die het gebruik hebben van een dakterras 

zullen zich moeten onthouden van alle daden of activiteiten die schade aan het dak zouden kunnen toebrengen. Het dak is belast met 

een erfdienstbaarheid ten voordele van de privatieve kavels die over een terras beschikken. De terrassen zijn belast, zo in het 

voordeel van de privatieve kavels in het gebouw, als in het voordeel van de gemeenschappelijke delen, met erfdienstbaarheid van 

doorgang voor alle onderhoudswerken aan het dak of andere gemeenschappelijke delen, van het gebouw. 

 

ARTIKEL 24 : RAMEN EN DEUREN 

Gelieve deze steeds zacht te openen en/of te sluiten. 

Op ramen en deuren mag er sowieso niets bevestigd of gekleefd worden. Dit geldt zowel voor de kamers als alle gemene delen. De 

conciërge zal deze zonder enige verwittiging verwijderen. 

De binnenzijde van de vensters dien je tevens 3x per jaar schoon te maken. 

 

ARTIKEL 25 : MUREN, PLAFOND EN VLOEREN 

Volgende handelingen zijn niet toegelaten : schilderen, vloeren, gaten boren, duimspijkers en nagels gebruiken om zaken te 

bevestigen. Gebruik kleefband die geen lijmresten achterlaat om zaken te bevestigen. 

 

ARTIKEL 26 : CONCEPTMEUBEL 

Het is niet toegelaten om wijzigingen aan te brengen aan het conceptmeubel, deze te verwijderen of beschadigingen aan te brengen 

(duimspijkers, nagels, gaten, ed). 

Extra eigen meubilair meenemen is mogelijk voor zover de verhuizing ervan je kamer en het gebouw niet beschadigt. 

 

ARTIKEL 27 : DIEFSTALPREVENTIE 

Sluit steeds je kamer, laat geen geopende ramen onbemand achter, vergewis je van de persoon die aanbelt via de parlofoon (en 

gebruik deze waarvoor die dient), laat geen sleutels op je slot steken en/of rondslingeren in de keuken en trek altijd de inkomdeur 

achter je dicht. 

De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden bij eventuele diefstal. 

 

ARTIKEL 28 : DEFECTEN 

Meld steeds alle defecten aan de conciërge via concierge@studentlifewaw.be,  

hoe klein deze ook mogen zijn. Indien er niets wordt gemeld, kan de schade die hieruit voortvloeit misschien zware kosten met zich 

meebrengen.  De meeste defecten kunnen met een kleine ingreep gemakkelijk verholpen worden. Indien nodig zullen andere stappen 

worden ondernomen om een oplossing te bekomen. 

 

ARTIKEL 29 : PETANQUEBAAN EN TUIN 

Aan de achterzijde is een petanquebaan voorzien. Petanqueballen kan je in bruikleen verkrijgen bij de conciërge. Laat deze zone 

tevens proper achter na gebruik. 

Het is niet toegelaten om zonder toelating wijzigingen aan te brengen aan de gemeenschappelijke tuin. We denken hierbij aan (het 

snoeien van) beplantingen ed. 

 

ARTIKEL 30 : TECHNIEKEN 

Het is niet toegestaan om op welke manier dan ook technieken te manipuleren in je kamer en/of in de gemeenschappelijke delen. 

 

ARTIKEL 31 : CONCIERGE 

De conciërge is werkzaam tijdens daguren, dit van maandag tem vrijdag. Desbetreffende persoon woont ook in het gebouw op het 

gelijkvloers aan de liftzijde – zie bestickering “conciërge” op de desbetreffende kamerdeur. 

 

ARTIKEL 32 : GEBRUIK STUDENTENKAMER 

Het is niet toegelaten om mensen, die geen bewoner zijn, te laten overnachten en alle faciliteiten in en rond het gebouw te laten 

gebruiken, dit zowel voor alle privatieve delen als gemene delen. Elke bezoeker valt onder de verantwoordelijkheid van de huurder. 

 

ARTIKEL 33 : KAMERONDERHOUD 

Poets regelmatig je kamer en verlucht ze.  

Een stofzuiger kan je in bruikleen verkrijgen bij de conciërge. 

 

ARTIKEL 34 : VERWARMING VAN DE KAVELS 

Met de winter in het achterhoofd zal de bewoner erover waken dat zijn kavel steeds op een normale wijze verwarmd wordt, ook 

tijdens langdurige afwezigheid. 
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ARTIKEL 35 : WAS & WASSALON 

Momenteel zijn er geen wasmogelijkheden in het gebouw.  

In de Anselmostraat zijn 2 wassalons gelegen. 

Op van buiten uit zichtbare delen mag geen wasgoed gehangen worden behalve op een droogrek. 

Alle wasgoed dat aan een balkon hangt zal zonder verwittiging worden verwijderd. 

 

ARTIKEL 36 : DEFECTE LAMPEN 

Indien er een lamp stuk is, kan je een nieuwe kopen bij de conciërge aan 4,00€/stuk. 

 

ARTIKEL 37 : ONDERGRONDSE SCOOTER/MOTO- EN AUTOSTAANPLAATSEN 

Alle ondergrondse moto/scooter- en autostaanplaatsen zijn betalende huurstaanplaatsen. 

Deze zijn niet inbegrepen in de huurprijs. Voor bewoners van het studentengebouw kan een studententarief verkregen worden. Meer 

info hierover via parking@studentlifewaw.be 

De gebruiker is ten allen tijde verantwoordelijk voor het onderhoud van zijn staanplaats. 

Enkel voertuigen die ingeschreven en verzekerd zijn mogen geparkeerd worden. 

Aanhangwagens en voertuigen met een LPG/CNG installatie zijn verboden. 

Alle werken aan de wagen alsook het wassen ervan met de brandslang is verboden. 

De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor diefstal en/of schade aan voertuigen. 

 

ARTIKEL 38 : METEROPNAME 

De conciërge en de Raad van Mede-Eigendom zijn de enige die bevoegd zijn voor de opname van de meterstanden aangezien zij de 

locatie van de meters kennen en er zich toegang tot kunnen verschaffen. 

 

ARTIKEL 39 : VERHUUR OF VERKOOP 

Een affiche “te huur” of “te koop” kan enkel worden opgehangen aan de binnenzijde van de postruimte, met name aan de 9 

venstertjes. Alle andere affiches zullen worden verwijderd. 

 

ARTIKEL 40 : REINIGING GEMENE DELEN 

De schoonmaak van de gemene delen gebeurt door de conciërge.  

 

ARTIKEL 41 : EHBO 

De conciërge heeft een EHBO kit ter beschikking voor kleine kwetsuren. 

Bij ernstige kwetsuren of andere dien je het noodnummer 112 te bellen. 

 

ARTIKEL 42 : INVENTARIS 

Er zal 2x per jaar een inventaris worden opgesteld met de vastgestelde schade, die niet veroorzaakt werd door normale slijtage, en 

alle verdwenen roerende goederen. 

De kosten voor deze herstellingen en aankopen zullen integraal worden aangerekend aan de bewoners. 

 

ARTIKEL 43 : GORDIJNEN 

Men heeft de vrije keuze ivm kleur en stof om te gebruiken als gordijn. Er wordt wel aangeraden om brandvertragende of 

brandwerende stof te gebruiken. 

 

ARTIKEL 44 : HUISDIEREN 

Het binnenbrengen en/of houden van dieren, hoe klein dan ook, is verboden in alle kamers, in alle gemene delen en op het terrein van 

het gebouw. 

 

ARTIKEL 45 : ZONNELUIFEL, VENTILATORS & AIRCO 

Een zonnewering die aan het gebouw is gemonteerd kan enkel met goedkeuring van de eigenaar en de Raad van Mede-Eigendom. 

Een ventilator en/of airco is toegestaan zolang deze mobiel is en geen hinder veroorzaakt voor de medebewoners. Hou wel rekening 

met een sterke stijging in het energieverbruik. 

Een ventilator en/of airco die aan het gebouw is gemonteerd kan enkel met goedkeuring van de eigenaar en de Raad van Mede-

Eigendom. 

 

ARTIKEL 46 : LIFT 

De lift mag niet gebruikt worden door bezoekers -12j zonder begeleiding en mag ook niet gebruikt worden als verhuislift. Indien er 

door verkeerd gebruik kosten voortvloeien zijn deze voor de veroorzaker. Het blokkeren van de lift op elk verdiep is ten strengste 

verboden alsook het gebruik van de lift bij een brandalarm.  

Indien je vast zou komen te zitten in de lift, kan je bellen via een rechtstreekse lijn met de technische permanentie door 10 seconden 

op het belletje te drukken (zie procedure in de lift omschreven). 

 

ARTIKEL 47 : CONTROLE HYGIENE & BRANDVEILIGHEID 

De conciërge zal tweemaal per jaar (in oktober en april) een controle uitvoeren in alle kamers op het vlak van hygiëne en 

brandveiligheid. Deze worden vooraf aangekondigd. 

 

ARTIKEL 48 : VERLATEN WOONEENHEID 

De huurder dient de wooneenheid te verlaten in dezelfde staat als waarin zich die zich bevond bij ingebruikname. Bij het verlaten van 

de wooneenheid mogen geen persoonlijke spullen worden achtergelaten. Indien een bijkomende poetsbeurt nodig is vooraleer de 

wooneenheid opnieuw kan ingenomen worden, wordt dit via de waarborg verrekend. 
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ARTIKEL 49 : BEWONERSVERGADERING 

Periodiek zal er een bewonersvergadering worden georganiseerd per verdieping om vragen te beantwoorden en eventuele problemen 

te bespreken. Deze zullen plaatsvinden in oktober, januari en april. 

Dit zal op tijd en stond worden gecommuniceerd naar de bewoners toe. 

 

ARTIKEL 50 : RECHT OP HET BETREDEN VAN DE KAMER 

De conciërge en de syndicus (en zijn daartoe gemachtigde persoon) hebben in volgende gevallen steeds het recht om de kamer te 

betreden: 

bij een brandmelding, bij de controle van de optische rookmelders, bij een brandoefening, voor de 6-maandelijkse hygiëne-en 

brandveiligheidscontrole, om radiatoren te ontluchten, voor de toegang naar het dak (terras +3) en in geval van overmacht (lekkage, 

geurhinder, rook, ed). 

 

ARTIKEL 51 : BEZOEK VOOR WEDERVERHURING 

De student zal de eigenaar, of de door deze aangestelde partij, toegang verlenen tot de kamer voor bezoeken met oog op 

wederverhuring van de kamer. Bezoeken gebeuren met zo minimaal mogelijke hinder voor de student. 

 

ARTIKEL 52 : WERKEN (IN UITVOERING) 

Er geldt een algemeen verbod om werkzaamheden uit te (laten) voeren van 20u tot 08u die overlast kunnen veroorzaken voor de 

andere bewoners, met uitzondering van dringende redenen. 

 

ARTIKEL 53 : SANCTIES 

 

• Bij overtreding van het huisreglement, diefstal, vandalisme, racisme, verstoring van de orde (oa als gevolg van 

alcoholmisbruik, drugsgebruik, het verhandelen van drugs), ongepast gedrag of misbruik van brand- en 

veiligheidsinstallaties, kunnen de bewoners gesanctioneerd worden. 

• De sancties zijn vermaning, volledige of gedeeltelijke inhouding van de waarborg, betaling van een factuur met opgave van 

de kostenstaat, tijdelijke uitsluiting uit de residentie (schorsing) of definitieve uitsluiting uit de residentie (verbreking 

huurcontract). De betrokkene kan te allen tijde gehoord worden en heeft het recht zich te verdedigen. 

• De betrokkene krijgt maximum 3 verwittigingen. Na deze laatste verwittiging volgt verbreking van de huurovereenkomst. 

Men behoudt het recht voor om de ouders en/of de onderwijsinstelling te contacteren. 

Indien de aard van de overtreding dermate ernstig is, kan overgegaan worden tot onmiddellijke verbreking van de 

huurovereenkomst. 

 

ARTIKEL 54 : KLACHTEN EN GESCHILLEN 

Studenten die zich benadeeld voelen kunnen klacht indienen bij de Raad van Mede-Eigendom via rme@studentlifewaw.be 

 

ARTIKEL 55 : WET OP MEDE-EIGENDOM 

De wet op mede-eigendom is van toepassing voor dit gebouw. 

 

ARTIKEL 56 : WIJZIGINGEN REGLEMENT VAN ORDE 

De Raad van Mede-Eigendom behoudt zich het recht voor aan dit reglement van orde wijzigingen aan te brengen in functie van 

nieuwe evoluties en eventuele geschillen tussen huurders,bewoners en/of eigenaars van het gebouw. 

 

 

 

Datum : .................................................. 

 

 

Voor akkoord,  

Gelezen en goedgekeurd 

 

................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


