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BIJLAGE 4 Aangehechte algemene huisregels van Kwintes 

 
Om de veiligheid te kunnen waarborgen voor de huurders “Wonen Light” zijn er huisregels opgesteld. 
Dit heeft betrekking op brandveiligheid, overlast, onderhoud en financiën.  
 
Deze basishuisregels dienen door de bewoners zelf aangevuld te worden, te denken aan regels 
omtrent schoonmaakroosters, hoe spreek je elkaar aan, boetesysteem e.d.   
 

1. Verantwoordelijkheden wat betreft het schoonhouden en de orde houden in het complex 
2. Rekening houden met medebewoners en de buren 
3. Verantwoordelijkheden t.a.v. het bezoek 
4. Complexbeheerder 
5. Financiële verplichtingen 
6. Verantwoordelijkheid t.a.v. woongemeenschap 
7. Verboden   
 
 
1. Verantwoordelijkheden wat betreft het schoonhouden en de orde houden in het complex. 
 

 Fietsen, bromfietsen of andere vervoermiddelen mogen niet in de gang, galerij of op het 
balkon gezet worden. Deze kunnen buiten blijven staan of in de daarvoor bestemde schuur 
gezet worden. 

 Het is voor iedere bewoner belangrijk dat het huis er goed uit blijft zien. Vernielingen of 
eigenhandige verbouwingen zijn uit den boze. Mochten er toch dingen vernield worden dan 
zullen de kosten met de persoon die de schade heeft aangericht verrekend worden. 

 Gemeenschappelijke ruimtes zoals de gang, keuken, douche, toilet, berging en schuur 
kunnen niet gebruikt worden voor opslag van goederen.  

 Indien er kleding wordt gedroogd op wasrekken dient dit te gebeuren op de eigen kamer en 
niet in de gemeenschappelijke ruimtes. Was in de gemeenschappelijke ruimtes mogen 
verwijder worden. 

 De algemene ruimtes dienen zodanig schoon gehouden te worden, zodat alle bewoners in 
een prettig leefklimaat kunnen wonen.  

 
 
2. Rekening houden met medebewoners en buren. 
 

 In de panden is het belangrijk rekening te houden met medebewoners en naaste buren. 

 Geluid: veroorzaak geen overlast in en om het huis. 

 Zorg er voor dat het na 22.00uur rustig is in huis. Van 0.00u tot 8.00u moet het stil zijn in huis. 
Voorkom herhaalde waarschuwingen want dit kan leiden tot officiële waarschuwingen: een 
gele kaart, bij 2 gele kaarten volgt er een rode kaart. Gevolg opzegging huur- en 
begeleidingscontract. 

 Het houden van kom-, kooi en knaagdieren is toegestaan. Het houden van honden en katten 
is niet toegestaan.  

 
3. Verantwoordelijkheden t.a.v. het bezoek. 
 

 Elke bewoner is verantwoordelijk voor zijn bezoek. 

 Het is niet de bedoeling dat bezoek door andere bewoners in huis wordt gelaten. 

 Bezoek mag blijven logeren maar is dat langer dan drie dagen dan is het belangrijk dat hier 
met de complexbeheer / woonconsulent overleg over is. 

 Het is niet de bedoeling om in het huis met iemand samen te wonen. 
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4. Complexbeheerder 

 De complexbeheerder van Kwintes is bevoegd om samen met de bewoner op afspraak het 
complex/de studio’s te inspecteren. Wordt deze afspraak niet nagekomen, dan wordt er een 
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e
 afspraak gemaakt. Bij het niet nakomen van deze 2

e
 afspraak mag de complexbeheerder 

zonder aanwezigheid van de bewoners het complex/de studio’s zelfstandig te inspecteren. 

 De complexbeheerder is bevoegd de algemene ruimtes te betreden zonder afspraak met de 
bewoners. 
 
 

5. Financiële verplichtingen. 
 

 Voor 1
ste

 van iedere maand moet de huur voldaan worden. 

 Bij het ontstaan van huurachterstand kan overgegaan worden tot ontbinding van de 
overeenkomst. 

 Indien door het niet nakomen van de huisregels diensten ingehuurd moeten worden, zullen de 
kosten hiervoor doorberekend worden aan de huurder. Indien er geen specifieke huurder is 
die verantwoordelijk draagt, is de gehele gang verantwoordelijke voor de gevolgen voor het 
niet nakomen van de huisregels en de hieruit voortvloeiende kosten.  

 
6. Verantwoordelijkheid t.a.v. woongemeenschap 

 

 Indien er een bijeenkomst door de bewoners wordt georganiseerd t.a.v. het gezamenlijke 
belang, wordt verwacht dat bewoner hierbij aanwezig is.  

 
7. Verboden 

 

 Roken in de algemene ruimtes.  

 Het gebruik van harddrugs en betrokkenheid bij het gebruik van harddrugs. 

 Betrokkenheid bij criminele- en illegale praktijken.  

 Directe en indirecte bedreigingen naar medebewoners of personeel. 
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