
Reglement Inwendige Orde (huisreglement)  “Savaan78” 

 Savaanstraat 78, 9000 Gent

Citynest BVBA – Sint-Lievenslaan 266 – 9000 Gent

Algemene inleiding:

Het  gebruik  van  de  gemeenschappelijke  delen  van  een  residentieel  gebouw,  en  het  leven  binnen  een 
gemeenschap, vragen naar enkele duidelijke afspraken en regels,  opdat enerzijds op die wijze respect  kan 
worden betoond voor eenieders wooncomfort,  en anderzijds  het  esthetisch  geheel  wordt  gevrijwaard van 
individuele ingrepen, waardoor afbreuk zou gedaan worden aan de waarde van het gebouw.
Daarnaast  bevatten deze bladzijden ook nuttige inlichtingen over het  gebouw en het  functioneren van de 
beheersvoering. Voor nieuwe bewoners kunnen zij een welkome hulp zijn; voor de andere helpen zij het een en 
ander memoriseren. 
Bij eventuele defecten, storingen of opmerkingen, dient men steeds de eigenaar of de afgevaardigde op de  
hoogte  te  brengen,  zodat  het  nodige  kan  worden  gedaan.  Geen  enkele  huurder  mag  in  naam  van  de  
gemeenschap opdrachten geven.

Om  alles  in  goede  banen  te  leiden  en  dit  zo  te  houden,  worden  op  gezette  tijdstippen  verplichte 
kotvergaderingen gehouden, alle bewoners worden hierop vriendelijk uitgenodigd.  Samen met de beheerder 
worden  zo  belangrijke  praktische  afspraken  gemaakt  en  kunnen  eventuele  opmerkingen  naar  het  beheer 
geformuleerd worden.

ALLE  COMMUNICATIE  TUSSEN  HET  BEHEER  EN  DE  HUURDER/DIENS  BORG  GESCHIEDT  PER  MAIL  OP  HET 
EMAILADRES  VAN  DE  HUURDER,  OF  VIA  POST  OP  HET  ADRES  VAN  DE  HUURDER,  VERMELDT  OP  HET  
HUURCONTRACT.  HET IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE HUURDER/DIENS BORG, OM ALLE WIJZIGINGEN 
IN DE CONTACTGEGEVENS SCHRIFTELIJK TE MELDEN AAN HET BEHEER. 

Zelf bij  het uitblijven van reactie, is de verhuurder of zijn afgevaardigde, volledig gevrijwaard enige andere 
vorm van communicatie te voeren en zal alles wat langs de beschreven weg werd overgemaakt verondersteld 
gelezen en goedgekeurd te zijn.

Nuttige info

Elektriciteit: Distributiebedrijf: Electrabel
Telefoon: niet beschikbaar
Internet en televisie: Belgacom
Het plaatsen van om het even welke antenne of eigen voorziening voor bv televisie, internet, enz in of op de 
private of gemeenschappelijke delen is verboden.

Onderhoud

Alle opmerkingen over het gedrag, het werk of de vlijt van het schoonmaakpersoneel worden uitsluitend aan  
de eigenaars overgemaakt. Deze personeelsleden hebben formele opdracht gekregen geen instructies op te 
volgen van de huurders. Om alle misverstanden te vermijden, ontvangen zij dan ook enkel opdrachten van de 
eigenaars of een daartoe aangesteld persoon. Daarom wordt hier geen adres meegedeeld.
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Lawaaihinder

WIJ HECHTEN BIJZONDER VEEL BELANG AAN DE RUST VAN ALLE BEWONERS!  DIT IS EEN PERMANENTE 
VERORDENING WAAR HET BEHEER STRENG IN ZAL OPTREDEN:
Dit reglement van orde bevat verschillende bepalingen ivm het in stand houden van de rust in het gebouw, 
inzonderheid ’s nachts. 
De  huurders  van  units  dienen  er  zorg  voor  te  dragen  geen  hinderlijke  contact-  of  trillingsgeluiden  te  
veroorzaken, en het plaatselijk politiereglement in acht te nemen. 
Men mag echter niet nalaten volgende wenken in acht te nemen:
Deuren:  Het  sluiten  van  deuren  (privé/)ingangsdeur)  kan  bijzonder  veel  lawaai  teweegbrengen  door  de 
weergalming in de ruimte van de trapzaal. 
Boven elkaar liggende units: zelfs in gebouwen met een zeer goede geluidsisolatie kan er lawaaihinder ontstaan 
tussen boven elkaar liggende panden.
Nota: er wordt op gewezen dat in vele gevallen waar lawaai oorzaak is van ergernis, diegene die het lawaai  
veroorzaakt, zich niet bewust is van het veroorzaken van deze hinder. Een beleefde geformuleerde opmerking  
van degene die de hinder ondervindt, kan in vele gevallen dan ook de beste oplossing zijn om alle ergernis weg 
te nemen.
Uiteraard  dienen  steeds  zekere  toleranties  in  acht  genomen  te  worden,  want  zelfs  met  de  beste 
voorzorgsmaatregelen is lawaai niet volledig te vermijden.
Afzonderlijk wordt hier vermeld dat het geluid van een radio, TV en andere klankinstallaties in de avonduren 
gedempt dient te worden. Het is de gebruikers verboden de klankkasten op minder dan 10cm van de vloeren, 
wanden of zoldering te plaatsen.

Indien een bewoner herhaaldelijk de bepalingen in het huurcontract en dit huisreglement overtreed zullen 
ONMIDDELLIJK de verordeningen en sancties uit punt 38  worden toegepast  !  

Netheid

Het is verboden voorwerpen door de ramen of balkons te werpen, of via deze tapijten, matten, tafellakens, 
stofdoeken enz. uit te schudden. Deze maatregel is begrijpelijk als men bedenkt dat omwonenden hiervan een  
grote hinder kunnen ondervinden en aangezien de gevaren voor voorbijgangers op straat en binnenkoer.
Er wordt bij alle gebruikers op aangedrongen geen advertentiebladen en/of andere publiciteit in de inkomhal  
of andere gemeenschappen achter te laten.
Het houden van huisdieren is ten strengste verboden.

Algemeen:

1. Dit reglement van inwendige maakt integraal deel uit van de huurovereenkomst.

2. Het beheer van het pand wordt uitgevoerd door de verhuurder of de afgevaardigde:
Dhr. Jan Francque.

3. Er  wordt  een  kotvergadering  georganiseerd  waarop  alle  praktische  afspraken  zullen  worden 
toegelicht: afvalverwerking, brandveiligheid, beurtrol poetsen gemeenschappelijke uitrusting, ed. 
Hou je mailbox steeds in de gaten voor communicatie vanuit  onze dienst.  DEZE EN OOK ANDERE 
KOTVERGADERINGEN ZIJN VERPLICHT. INDIEN DE STUDENT NIET AANWEZIG KAN ZIJN, DIENT DEZE 
ZICH  TE  LATEN  VERTEGENWOORDIGEN,  DAAR  ALLE  GEMAAKTE  AFSPRAKEN  OF  UITGESPROKEN 
SANCTIES TIJDENS DEZE VERGADERINGEN DEFINITIEF ZIJN.

4. Roken  is  in  het  gehele  gebouw  en  de  buitenruimten verboden,  zowel  in  de  private-  als  in  de 
gemeenschappelijke delen.
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5. Alle  verzekeringspolissen  van  de  gemeenschap  worden  door  de  eigenaars  beheerd.  De  huurders  
dienen hun inboedel te verzekeren via een eigen polis.

6. Internet:  op  elke  kamer is  er  toegang tot  het  internet.  Bij  gebruik  raden  we je  aan  een recente  
virusscanner te installeren. Hou er rekening mee dat de bandbreedte beperkt is tot 40 Gb per student  
per maand. Graag wijzen wij erop dat zaken zoals hacking, portscanning, gebruik van P2P software ed. 
illegaal zijn en dus bij wet verboden zijn op straffe van sancties. Wij kunnen niet verantwoordelijk  
gesteld worden voor eventueel verlies van data op de PC’s en laptops of voor software die zonder 
licentie door de student op de PC of laptop wordt geïnstalleerd. Het is verboden eigen installaties tbv  
internet, televisie ed te plaatsen.

7. Het is verboden verpakkingen, afval, resten, meubilair, decoraties, ed achter te laten in de kamers, de  
gemeenschappelijke ruimten of de openbare voorzieningen, tijdens, vóór en na het verhuizen naar of 
uit Savaan78. Hier staan buiten de hierin beschreven sancties, ook sancties uit hoofde van derden op.

8. De huurder mag zijn kamer niet onderverhuren zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder.
9. De huurder mag enkel bezoek voor zichzelf binnenlaten.
10. Het is verboden derden te laten verblijven.
11. Anonieme schades en reparaties ten gevolge van onjuist gebruik en/of vandalisme, zijn ten laste van  

de huurders en worden in rekening gebracht wanneer huurder gekend is,  zoniet ten laste van de 
gemeenschap. 

12. Wegens  het  brandgevaar  en  geurhinder  is  het  verboden  om  extra  verwarmingstoestellen, 
Koeltoestellen  (airco,…)  microgolfovens,  koelkasten,  diepvriezers,  frietketels,  fonduetoestellen, 
toasters, kaarsen ed. te installeren en te gebruiken op de kamer of in de gemeenschappelijke delen.  
Indien de electrische-, verwarmings-, internet of andere voorziening door verkeerdelijk gebruik niet 
meer werkt, zal de kost voor reparaties, interventies, transport en administratie worden doorgerekend 
aan de veroorzaker. Indien deze laatste dit weigert, zal de gemeenschap deze kosten dragen.

13. In de gemeenschappelijke delen mag niets  bevestigd en/of achtergelaten worden.

14. De huurder zal alles doen wat nodig is voor het behoud van de goede orde en rust . Dit is toepasselijk 
zowel in de gemeenschappelijke plaatsen als in de eigen kamer.  Het is verboden feestjes of andere 
bijeenkomsten te houden welke  de rust van de bewoners zouden verstoren. De rust moet minimum 
tussen 22u en 7u worden nageleefd! Sowieso zijn alle bijeenkomsten, feestjes, ed voldoende tijd op 
voorhand te melden aan de beheerder.

15. De gemeenschappelijke delen zijn: de inkomhal, de keukens/kitchenettes op elk niveau, de toiletten 
en douches op elke verdieping, trappen en traphallen, de lift , de fietsenstallingen, afvallokalen, in de  
garage. De toegang tot en doorgang door deze ruimtes dienen steeds gevrijwaard te worden. Het is  
dus niet  toegestaan fietsen,  documenten,  afval,  voedsel,  enz… achter  te laten buiten de hiervoor  
bestemde ruimten. Eveneens is het verboden in/op/rond de kasten waarin zich gemeenschappelijke  
apparatuur  bevindt,  oa  brandhaspels,  tellers,  enz persoonlijke  voorwerpen te  plaatsen of  deze te 
openen buiten indien noodzakelijk bij hoogdringendheid.  Het is verboden decoraties, bemeubeling ed  
aan te brengen in de gemeenschappelijke ruimten.

16. Feesten of grote bijeenkomsten in het gebouw zijn verboden. Bovendien mag de maximale bezetting 
van  de  gemeenschappelijke  ruimte  niet  overschreden  worden  wegens  brandveiligheid  en  het  
voorkomen van overlast.

17. De voor- en achterdeur moet steeds slotvast zijn. En dit om ieders veiligheid te garanderen! Bovendien 
dienen  de  deuren  van  de  kamers  slotvast  gemaakt  bij  afwezigheid.  De  huurder  is  steeds 
verantwoordelijk voor de inhoud van zijn unit en de gemeenschappelijke delen. Het is verboden de 
sloten te vervangen. De verhuurder, het personeel of de afgevaardigde kunnen niet verantwoordelijk  
gesteld worden voor beschadiging of diefstal. 
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18. Het houden van huisdieren, welke dan ook, is niet toegestaan.

19. De huurder dient zelf te voorzien in wc-papier ed.

20. Aan de vensters en deuren mogen geen reclameborden, stickers, verduisteringen, folies, ed… worden 
aangebracht.  Het is  verboden voorwerpen, decoraties,ed te plaatsen op de vensterbanken aan de 
buitenzijden van het gebouw.Er mag eveneens niets aangebracht worden aan enige zijde van de eigen  
deuren. Het is verboden de vaste meubilering te verplaatsen!

21. Om de muren te “decoreren” mogen enkel duimspijkers gebruikt worden. De unit mag naar eigen  
smaak worden  ingericht  voor  zover  er  geen schade wordt  toegebracht  aan de vaste  inrichtingen 
(muren,  deuren,  meubelen,  etc).   Bij  het  verlaten  van  de  unit  dient  alles  netjes  en  in  de  
oorspronkelijke staat te worden gebracht.  Schilderen, behangen, stickers, boren, nagels, etc zijn ten  
strengste verboden.

22. Op regelmatige basis poetst de huurder zijn kamer. Op het einde van de huurovereenkomst gebeurt 
dit grondig! Hiervoor bedient de huurder zich van een door de afgevaardigde opgemaakte checklist die 
als verplicht te volgen handleiding geldt en als controlemiddel zal worden gebruikt.

23. De parketvloeren dienen ‘droog’ onderhouden te worden: Swiffer-systemen, stofzuigen, ed slechts bij  
uitzondering kan de huurder een KLAMME dweil gebruiken, in geen geval mag water of een matig 
uitgewrongen  dweil  gebruikt  worden.  Het  is  noodzakelijk  dat  tijdens  deze  werkzaamheden  de 
kamerdeur en vensters open staan en blijven, dit ter verluchting/verdamping.

24. Het is verboden fietsen tegen de voor- achtergevel te plaatsen. De fietsen mogen enkel in de daartoe  
voorziene  ruimten  gestald  worden,  of  in  de  fietsenrekken  aan  de  voorgevel  van  het  pand  in  de 
Savaanstraat. 

25. De fietsenbergplaats is enkel voorzien voor de bewoners en niet voor buren, studiegenoten wonende 
in  de omgeving en/of  toevallige bezoekers.  Bezoekers mogen hun fiets  enkel  in  de fietsenstalling 
plaatsen  tijdens  hun  bezoek.  Op  geregelde  tijdstippen  zal  een  aangekondigde  fietsenruiming 
plaatsvinden, laat geen oude of ongebruikte fietsen ed in de ruimten achter.

26. Het is verboden ontvlambare of gevaarlijke goederen op te slaan in de kamers  en gemeenschappelijke  
delen.  Verder  dient  met  grote  zorg  omgesprongen  te  worden met  alle  elektrische  apparaten.  Bij  
defect,  te  wijten  aan  onzorgvuldig  handelen,  zal  de  schade  in  rekening  worden  gebracht  van  de 
huurder,  of  indien  niet  aanwijsbaar  de  gemeenschap.  Het  is  verboden  de  brandblussers  en 
brandhaspels te gebruiken indien dit niet noodzakelijk blijkt. Indien door verkeerdelijk gebruik, roken,  
etc de branddetectie wordt geactiveerd  en/of de hulpdiensten worden verwittigd, zal de huurder of  
bij gebrek aan aanwijsbaarheid de gemeenschap, de gemaakte kosten en/of boetes hiervan dragen.

27. Er  zijn  in  totaal  2  sleutels:  1  badge  voor  de  voordeuren  en  de  eigen  deur,  1  sleutel  voor  de 
locker/brievenbus. De huurder heeft hiervoor een waarborg van 50 euro betaald aan de verhuurder. 
Bij verlies vraagt de huurder aan de afgevaardigde een nieuwe sleutel/badge tegen betaling van 50 
euro. Aan het einde van de huurovereenkomst worden alle sleutels/badges zonder vergoeding in  de 
oorspronkelijke  staat  aan  de  verhuurder  teruggegeven.   Voor  de  veiligheid  van  allen  is  het  ten 
strengste verboden een identificatie-  of  adresplaatje  of  andere aan te brengen aan de badges of  
sleutels.  Dit  ten  einde  derden  niet  de  kans  te  geven  het  pand  te  betreden.  Bij  verlies  van  een  
badge/sleutel, dient de huurder  ten allen tijde  de afgevaardigde hiervan op de hoogte te brengen, 
zodat deze de toegang kan blokkeren. Bij het vergeten of verlies van de badge en de beheerder moet  
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ter plaatse komen om de kotdeur te openen, zal er een  forfaitair bedrag van 50,00€ aangerekend 
worden.

28. Huisvuil dient verpakt te worden volgens de normen van IVAGO. Vuilniszakken worden aangekocht 
door  de huurders.  Iedere bewoner zorgt zelf  voor het sorteren van het afval in de juiste zakken/  
bakken per verdieping (restfractie, PMD, papier/ karton en glas).  Op de kotvergadering wordt een 
beurtrol afgesproken aangaande het wekelijks vullen en buitenzetten van de containers.  Zij worden 
ten gepaste tijde, dit volgens de reglementen van IVAGO, gesorteerd en buiten gezet.  Indien de 
verhuurder/afgevaardigde/personeel  noodgedwongen  deze  zorg  overneemt  (bij  gebreke  van  de 
huurders) zal hij de gemaakte kosten evenals de eventuele boetes verrekenen als een bijkomende kost  
voor de gemeenschappelijke delen. 

29. Het gebruik van de kitchenettes kan slechts indien de huurder zich ertoe verbindt na ELK gebruik ervan 
steeds de ruimte netjes achter te laten en geen vaat, afval,kookresten te laten staan. Zowel private als 
gemeenschappelijke keukenvoorzieningen dienen gepast onderhouden te worden.  Het is verboden 
olieen, vetten ed in de afvoeren van keuken-, sanitaire- en andere voorzieningen te lozen. Er zijn per 
vaatwas 200 vaatwastabletten beschikbaar bij de start van het academiejaar, bij een eventueel tekort  
staat de gemeenschap in voor de verdere aanschaf.

30. Het gemeenschappelijk sanitair evenals de lavabo’s op de kamer zijn op efficiënte wijze te gebruiken.  
Het  roostertje  van  de  douche  moet  na  elke  douchebeurt  worden  vrijgemaakt  van  haren.   Afval,  
maandverbanden, tampons e.d. horen thuis in een vuilbak en niet in het toilet. Bij verstoppingen door 
verkeerdelijk gebruik zullen de herstellingskosten evenals de eventuele boetes verrekend worden als 
een bijkomende kost voor de gemeenschappelijke delen.

31. De toegang tot het dak, de brandladders, brandbalkons en de platte daken is ten strengste verboden 
buiten in geval van nood! De toegangsdeuren naar deze dienen STEEDS GESLOTEN te blijven!

32. Elke huurder heeft ter beschikking: een bed en lattenbodem, kleerkast, boekenkast en bureau met  
onderlegger voor bureaustoel, gordijnen, koelkast met diepvriesvak,…  Het is ten strengste verboden 
het vaste meubilair en/of de koelkast te verplaatsen.

33. Schade of nakende schade of defecten op de kamer of in de gemeenschappelijke delen meldt de  
huurder onmiddellijk aan de afgevaardigde.

34. De huurder staat in voor de schade veroorzaakt door hemzelf of door iemand anders aan wie hij de  
toegang tot het gebouw / de kamer verleende. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor eventuele 
ongevallen.

35. De huurder moet de kamer steeds rein houden. Er wordt elke trimester een aangekondigde  controle 
georganiseerd ten einde de orde en netheid van de kamer na te gaan en desgevallend in te grijpen bij  
verzuim  hieraan  door  de  huurder.  Hierbij  zal  minstens  de  afgevaardigde  aanwezig  zijn.  Na  de  
huurperiode dient alles in uitstekende staat van onderhoud en reinheid te worden opgeleverd.  Wij 
hechten hier veel belang aan, u kreeg alles immers in uitstekende staat ter beschikking bij aanvang.  
Kosten voor reinigen, onderhoud ed die niet tijdig door de huurder werden uitgevoerd, zullen naast de 
sancties,  volledig  doorgerekend  worden  aan  de  huurder,  vermeerderd  met  administratieve-, 
verplaatsings- en reparatiekosten.

36. Indien  de  huurder  meer  inlichtingen  wenst  teneinde  het  onderhoud  van  zijn  kamer,  toestellen,  
bevloering, ed goed uit te voeren, kan hij zich steeds wenden tot het beheer.
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37. De  afgevaardigde  betreedt  de  kamer  enkel  indien  de  student  hiervan  verwittigd  is,  tenzij  bij  
hoogdringendheid.

38. Indien de huurder zich niet houdt aan de bepalingen van dit reglement van inwendige orde of de 
bepalingen in het huurcontract, zal de verhuurder of zijn afgevaardigde de huurder hiervan schriftelijk  
op  de  hoogte  brengen  in  de  vorm  van  een verwittiging.  Bij  een  tweede  verwittiging kan  de 
verhuurder  desgevallend  een  procedure  starten  om  de  huurovereenkomst  op  te  zeggen  zonder 
vergoeding aan de huurder.  Bij elke schriftelijke verwittiging of opstart van de opzeg-procedure zal 
een schadevergoeding aangerekend worden van 100,00€ per apart geval en huurder. Deze vergoeding 
is onmiddellijk en zonder ingebrekestelling opeisbaar door de verhuurder en is supplementair bij de  
voorziene vergoedingen/sancties in dit huisreglement of het huurcontract. Deze bepaling is er om het  
comfort van alle bewoners te garanderen en het gebouw/goederen te beschermen tegen misbruik.

39. Voor  kleine  misbruiken  of  bij  het  niet  naleven  van  enig  welk  reglement  en/of  schikking  kan  per  
huurder een schadevergoeding aangerekend worden van 20,00€ per overtreding. Hierover zal enkel  
per email naar de huurder of de borg worden gecommuniceerd.

40. Dit huisreglement is een niet limitatieve opsomming van te volgen regels mbt het gebouw en het 
gebruik ervan.

Voor akkoord op datum ……………………….. 

Naam + handtekening huurder               De verhuurder of haar afgevaardigde
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