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REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE 
 

1. De huurders moeten bij het gebruik van het appartement en van de gemeenschappelijke 
delen de regels van normale zorgvuldigheid en alle geldende hygiëne- en 
veiligheidsvoorschriften in acht nemen. 
 

2. Zij zorgen voor beperking van geluidshinder bij het gebruik van radio of 
televisietoestellen. Zij zorgen ervoor dat elektrische toestellen geen stoornis veroorzaken 
en plaatsen in het appartement geen andere motoren dan degene die huishoudelijke 
toestellen bedienen. 

 
3. Huisdieren worden in het gebouw gedoogd, voor zover hiermee geen burenhinder wordt 

veroorzaakt. Bij aanhoudende stoornis zal het dier verboden worden. 
 

4. De huurders dienen hun vuilnis op een ordentelijke manier te bewaren. Voor wat betreft 
het sorteren en plaatsen van vuilnis en afvalstoffen dien de door de gemeente opgelegde 
zakken gebruikt te worden. 

 
U kan zakken van 30L of 60L kopen in een aantal supermarkten en handelszaken voor 
restafval en PMD. De afvalkalender alsook de volledige lijst van supermarkten en 
handelszaken kan u raadplegen op de website van Bredene (www.bredene.be) onder de 
rubriek afval. Glas kan gedeponeerd worden in de glasbolsites: Driftweg, Markt en 
Koerslaan. 

 
De gemeente heeft 3 semi-ondergrondse afvalcontainers geplaatst voor restafval. Hier 
kunnen zakken van 60L in gegooid worden. Dit hoeven niet de officiële restafvalzakken 
van de gemeente Bredene te zijn. Het activeren van de restafvalcontainer gebeurt door 
een muntinworp van € 2,00 per afvalzak. Deze restafvalcontainers worden permanent 
geïnstalleerd naast de glasbolsites. 
 
Iedere bewoner is verantwoordelijk voor zijn eigen huisafval en dient dit buiten te zetten 
op de daartoe voorziene tijdstippen. Laat niets van huisvuil rondslingeren. 
 

5. Betalend parkeren wordt toegepast vanaf het eerste weekend van de paasvakantie 
t.e.m. het laatste weekend van september. Tussen 10 uur en 19 uur en dit van maandag 
t.e.m. zondag dient er een ticket te worden genomen aan één van de parkeerautomaten. 
De parking “Shopping duinen” is te vermijden (te duur). De randparking (parking Staf 
Versluys 3) is aan te raden: € 1,00 per uur. Voor de andere betalende parkings zijn de 
eerste 15 minuten gratis en dan € 1,50 per uur. De mogelijkheid bestaat om een 
weekkaart van € 20,00 aan te schaffen bij de Financiële dienst-parkeren: Centrumplein 
1, tel. 059/33 91 91 of per mail: parkeren@bredene.be. 

 
6. Het gebruik van de lift is verboden aan kleine kinderen zonder begeleiding. 

Het is verboden in de lift te roken. 
Bij brand NOOIT de lift gebruiken. Vlucht langs de trappen. 

 

 

 

Fondation Général Baron de Greef 

Fondation d’utilité publique 
 
 

Stichting Generaal Baron de Greef 
Stichting van openbaar nut 

http://www.bredene.be/
mailto:parkeren@bredene.be
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7. De toegangsdeur tot het gebouw dient steeds zorgvuldig gesloten te worden. 
 

8. Fietsen dienen in het daarvoor voorziene fietslokaal geplaatst te worden, zeker niet in de 
gemeenschappelijke ingang. Het fietslokaal is geen opslagplaats en geen vuilnislokaal. 

 
9. Uitzicht van het gebouw 

- Er mogen geen kledingstukken, wasgoed, lakens of dekens opgehangen worden die 
zichtbaar zijn van op de straat. 

- Het is verboden aan de vensters en aan de balkons aanplakbiljetten, vlaggen of 
reclameboodschappen te plaatsen of te hangen. 

- De gemeenschappelijke delen, vooral de ingangen en trapzalen, moeten altijd vrij 
blijven. 

 
10. De afvoerleidingen van wc’s, gootstenen, douche en lavabo’s zijn slechts voorzien om 

fecaliën en vuil water af te voeren. Vermijd verstoppingen door luiers, hygiënische 
verbanden, kleverige en/of verhardende producten (lijm, cement, verf, olie, …). 
 

11. Bij het verlaten van het appartement einde huur: 
- Netjes achterlaten (stofzuigen, dweilen); 
- Kranen sluiten; 
- Stekkers van de gebruikte toestellen uittrekken; 
- Koelkast ledigen en kuisen, op nul zetten en stekker uit; 
- WC’s doorspoelen; 
- Vuilnis verwijderen; 
- Lichten uit; 
- Keukentoestellen proper achterlaten. 

 
12. Nuttige inlichtingen 

- Syndicus 
Woestyn Immobilia 
Gentstraat 2, 8450 Bredene 
Tel.: 059/44 10 99 
Mail: bredene@woestyn.be  

 
- Sleutelbeheer 

INTERHOME – verhuur (gesloten op woensdag) 
Kapelstraat 70, 8450 Bredene 
Tel.: 059/34 02 70 
Mail: bredene@interhome.be 

 
- Stichting Generaal Baron de Greef 

ALDERWEIRELDT Frans 
Bestuurder 
Square Ambiorix, 30/1, 1000 Brussel 
Tel.: 02/763 39 60 op dinsdag en vrijdag 
Mobiel: 0478/49 06 57 
Mail: zoe@sdg-fdg.be 
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