
Binnenhuisreglement 

 

Het kader 

 

Het binnenhuisreglement geldt voor alle huurders en hun gezinsleden, evenals voor alle 

tijdelijke bezoekers en leveranciers aan wie de huurders toegang verschaffen. 

Dit reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad van de Stad Brussel. Dit reglement 

kan worden aangepast in functie van de realiteit op het terrein of de maatschappelijke 

evolutie.  

 

Woningen 

 Bij de overhandiging van uw sleutels wordt een afspraak gemaakt om ter plaatse een 

tegensprekelijke ingaande plaatsbeschrijving van uw woning op te maken. Dit 

document wordt als bijlage bij uw huurcontract gevoegd. 

 Dit document vormt de basis waarop bij het beëindigen uw huurcontract de eventuele 

huurschade wordt vastgesteld. 

 Huurschade is schade waarvoor de huurder verantwoordelijk is, dus geen schade die 

het gevolg is van normale slijtage. Het betreft:  

 Beschadigingen veroorzaakt aan de woning 

 Schade ten gevolge van een slecht onderhoud van de woning 

 Schade ten laste van de eigenaar maar die niet of laattijdig werd gemeld, per 

aangetekend schrijven. 

 Indien u werken heeft uitgevoerd zonder toestemming (zelfs indien het gaat om 

schilderwerken of de vervanging van de vloerbekleding), kan de Grondregie eisen dat u 

de plaatsen in de oorspronkelijke toestand herstelt. 

 U zorgt voor een perfect onderhoud van uw woning. Voor het onderhoud van de 

vloerbekleding (linoleum of parket) gebruikt u boenwas of een ander 

onderhoudsproduct van goede kwaliteit. We adviseren geen overvloedig gebruik te 

maken van water. 

 Huisdieren zijn slechts toegestaan op schriftelijke aanvraag en na officiële toelating en 

op voorwaarde dat ze geen enkele last veroorzaken aan de andere bewoners. 

 U mag uw terras nooit gebruiken als opslagplaats voor allerlei voorwerpen, met 

uitzondering van bloembakken op de vloer. 

 U maakt uw terras regelmatig schoon. U zorgt ook voor het onderhoud van de 

afvoerputten om een goede afwatering van het regenwater te waarborgen. 



 Het is streng verboden om voorwerpen of wat dan ook door de vensters en over de 

terrassen naar beneden te gooien. 

 U onderhoudt de borstwering en al uw ramen. 

 

Streng verboden zijn: 

 het bezit en het gebruik van gas in flessen 

 niet perfect werkende toestellen 

 het gebruik van kabels, leidingen, draden en gasdarmen die niet voldoen aan de 

reglementaire voorschriften. 

 Driefasige elektrische apparaten (220V) sluit u aan volgens de voorschriften van uw 

elektriciteitsleverancier. 

 U voorziet alle ramen en vensterdeuren die toegang geven tot de terrassen over de 

volledige hoogte van kwalitatieve en aangepaste gordijnen en overgordijnen, jaloezieën 

of gelijkwaardige attributen. 

 

Gemene delen 

 Uw gebouw en zijn omgeving staan onder toezicht en bewaking van een 

huisbewaarster of huisbewaarder die toeziet op de stipte naleving van het 

binnenhuisreglement. Zij of hij ziet ook toe op het onderhoud van de 

gemeenschappelijke delen (ingangshall, trappenhuis, gangen, overlopen, liften, 

enzovoort). De conciërge geen enkele opdracht uitvoeren voor rekening van derden. 

 Als huurder houdt u zich aan de regels van goed nabuurschap en burgerzin die van 

toepassing zijn op het leven in gemeenschap 

 Bovendien voorziet de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest van 17 juli 

1997, aangevuld en versterkt door het algemeen Politiereglement van de Stad en meer 

bepaald de artikels 73 en 199, een boete voor degenen die tussen 22 en 7 uur lawaai of 

overlast veroorzaken die de rust of gezondheid van de huurders in het gedrang brengt. 

 In de inkomhall en de gemeenschappelijke delen mogen huurders of derden in geen 

geval voorwerpen plaatsten (dus geen schoenen, fietsen of andere voorwerpen voor de 

inkomdeur van uw appartement). 

 Het gebruik van de lokalen waar de tellers staan mogen in geen geval als berging 

gebruikt worden. 

 Huurders en andere personen die in het gebouw verblijven evenals bezoekers maken 

gebruik van de liften zoals voorgeschreven door de firma die ze geplaatst heeft. 

Kinderen onder de 14 jaar mogen zonder begeleiding de lift niet gebruiken. De ouders 

zijn verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet naleven van dit verbod. 

 Het is verboden de lift te gebruiken voor verhuizingen, behalve in gebouwen of 

appartementen die, technisch gezien, over geen andere toegangsmogelijkheid 

beschikken. 



 De toegang tot de technische lokalen zoals de stookplaats en het liftmotorlokaal is 

verboden, met uitzondering van het tellerslokaal. Het is ook verboden het dak te 

betreden, tenzij mits uitdrukkelijke toelating. 

 Personen die dit verbod negeren, worden persoonlijk verantwoordelijk gesteld voor de 

schade of ongelukken die door hun optreden aan het gebouw of aan derden zouden 

worden veroorzaakt. 

 Kinderen jonger dan 12 jaar mogen zich niet begeven in de gemene delen zonder 

toezicht door de ouders of een ander volwassen persoon. 

 Het is niet toegelaten brandbestrijdingsapparaten of waterkranen in de gemene delen 

te gebruiken, uitgezonderd in geval van brand. 

 Afval moet rechtstreeks in de containers van het vuilnislokaal worden gedeponeerd. 

 Indien er geen vuilnislokaal is, moeten de huurders hun huishoudelijk afval zelf 

deponeren op de vooraf bepaalde dagen en plaatsen. 

 Recycleerbaar afval moet in de gepaste vuilniszakken gestopt worden:  

 gele vuilniszakken voor papier en karton 

 blauwe vuilniszakken voor plastic flessen, metalen verpakkingen en drankkarton. 

 Glazen flessen brengt u naar een glascontainer in uw buurt. 

 U mag in geen geval grofvuil deponeren in de gemeenschappelijke delen van het 

gebouw. Neem daarvoor contact op met Net Brussel op het gratis nummer 

0800 981 81. 

 Voor de aansluiting van uw radio- of televisietoestel op het teledistributienet neemt u 

zelf contact op met de betrokken firma. De installatie van een paraboolantenne of 

andere ontvanginstallatie aan het gebouw is niet toegelaten. 

 Bij overtreding ontvangt u een ingebrekestelling en dient u de buitenantenne binnen de 

maand weg te nemen, zo niet kan de Grondregie zelf overgaan tot verwijdering op uw 

kosten. 

 Bij sommige gebouwen horen ook parkjes of andere collectieve voorzieningen waarvan 

u gebruik kunt maken. U bent wel verantwoordelijk voor gebeurlijke schade door u of 

uw kinderen 

 Gras- en bloemperken of andere groene ruimtes zorgen voor een aangename 

leefomgeving voor de bewoners. Behandel ze met respect en laat geen etensresten of 

ander afval na. 

 Let erop dat uw kinderen niet spelen buiten de voorziene ruimte. Balspelen zijn 

verboden. 

 

Veiligheidsnormen 

Laat voor uw veiligheid niet iedereen zo maar binnen in het gebouw, ook niet bij het binnen- 

en buitengaan.  

 



Ontruiming in geval van nood 

 Het is verboden om in geval van brand de liften te gebruiken. Neem bij een ontruiming 

de trappenhal. 

 Zorg ervoor dat uw appartementsdeuren goed gesloten zijn. Ze zijn brandvrij en 

verhinderen dat het vuur zich gemakkelijk kan uitbreiden. 

 

Parkings 

 Als huurder krijgt u voorrang bij de toekenning van een parkeerplaats in de parking, 

mist betaling van een huurprijs. Parkeren of stilstaan op de afrit naar de ondergrondse 

parkeerplaats is ten strengste verboden. 

 Het gebruik van de parkeerplaats is aan de volgende algemene voorschriften 

onderworpen: 

 Alleen uw eigen voertuig mag er geparkeerd worden. U mag alleen de plaats bezetten 

die u werd toegekend. 

 U bent als houder van de garagebadge als enige verantwoordelijk voor het sluiten van 

de poort, die bediend wordt door een elektrisch toestel. 

 Beperk uw snelheid bij het binnen- en buitenrijden, alsook de verplaatsingen in de 

parkeerruimte tot 5 km/uur. 

 Wagens met spijkerbanden of gelijkaardige banden zijn verboden in de garage. 

 Radioantennes, bagagedragers en andere wagenuitrustingen moeten derwijze 

aangebracht worden, dat ze geen schade aanbrengen aan de ingang, de verlichting, de 

signalisatie, enzovoort. 

 In geval van schade, zijn de reparatie- en vervangingskosten ten laste zijn van de 

eigenaar van het voertuig. 

 Met uitzondering van de centrale parkeerstroken, parkeert u uw wagen altijd met de 

motor naar de muur gericht. Uw voertuig moet steeds gesloten zijn. Het is verboden de 

motor in stilstandpositie te laten draaien. 

 Het is verboden uw voertuigen te wassen in de parkeerplaats. Ook andere werken zijn 

er niet toegelaten. 

 U bent verantwoordelijk voor het onderhoud van de hem toegewezen parkeerstrook. 

Het opstapelen van voorwerpen op deze oppervlakte en het schrijven op de muren, 

kolommen en de vloer is verboden. 

 

 Handelszaken 

Huurders van handelszaken of kantoorruimten zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van 

de bestrating voor hun lokalen. 

 



Toezicht door de Regie 

 

 Het toezicht op de naleving van dit reglement wordt uitgeoefend door de Directie van 

de Grondregie die daartoe alle nuttige richtlijnen geeft aan de conciërge. 

 Een schoonmaakinspecteur houdt toezicht op de reinheid van de gebouwen. 

 De niet naleving van de één of andere bepaling van dit reglement kan in geval van 

herhaling leiden tot de ontbinding van het contract. 

 
 


