
 REGLEMENT VAN ORDE 
 
 

RESIDENTIE SOUTHPARK 
H. Frère - Orbanlaan 639 – 687 te 9000 GENT 

kbo 0866.616.113 
 
 
Dit reglement heeft tot doel de standing van het gebouw te behouden en er orde, zindelijkheid, rust 
en veiligheid te laten heersen. 
 
Iedere bewoner van een appartement, dat hij er eigenaar van is of huurder, wordt onderworpen aan 
de naleving van de hierop volgende voorwaarden. 
 
Voor de huurders geldt dit reglement als bijvoegsel van het huurcontract van een appartement. 
 
Op het ogenblik van de verhuring van een appartement overhandigt de eigenaar aan zijn 
toekomstige huurder een exemplaar van het reglement. De huurder zal een afschrift, dat bestemd is 
voor de archieven die de syndicus bewaart, ondertekenen en dagtekenen, bij wijze van aanvaarding 
van deze voorwaarden. 
 

REGLEMENT 
 
1. Nieuwe bewoner - bewoning 
 
a. Iedere nieuwe bewoner moet bij de syndicus gemeld worden, evenals de hoedanigheden van zijn 
gezin en het aantal personen die dit samenstellen, en dit binnen de acht dagen na sluiten van een 
huur- of verkoopcontract. Deze formaliteit behoort tot de eigenaar of de ex-eigenaar. 
 
b. De bewoning van de appartementen is beperkt tot één gezin en de appartementen mogen slechts 
betrokken worden door een aantal personen dat in verhouding staat tot de grootte en het aantal 
slaapkamers van het appartement (en dus niet het aantal slaapplaatsen). 
 
2. Stallen van fietsen 
 
a. Het is verboden het gebouw te betreden met fietsen. Er mogen geen fietsen tegen de voorgevel 
gestald worden. Fietsen dienen gestald te worden op de daartoe voorziene ruimtes. 
 
b. De auto's moeten in de garage geparkeerd worden. Enkel de ingeschreven auto's van de bewoners 
mogen op de autostaanplaatsen geparkeerd worden. 
 
3. Verzekeringen tegen allerlei risico's 
 
a. Elke bewoner van een appartement is ertoe gehouden persoonlijk en op eigen kosten zijn 
roerende goederen te verzekeren tegen brand, bliksem, ontploffingen, schade veroorzaakt door 
elektriciteit, enz... en dit bij een in België welgekende en erkende CBFA verzekeringsmaatschappij. 
  
b. Elke bewoner moet verzekerd zijn tegen beroep van de buren in geval van schade. Met buren 
bedoelt men zowel de bewoners van de andere appartementen als de personen die naast het 
gebouw wonen. 
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c. De eigenaar heeft het recht na te gaan of zijn huurder regelmatig de premies betaalt en of de 
verplichtingen van de hoger genoemde punten nageleefd werden. 
 
4. Gebruik van de lift 
 
In ieders veiligheid en belang moeten de volgende verplichtingen strikt geëerbiedigd worden : 
 
a. Tijdens het verhuizen of het inrichten van een appartement mag de lift gebruikt worden voor het 
vervoeren van kleinere voorwerpen van maximaal 1m³ en na eerst de voorzorgen te hebben 
genomen de binnenwand van de lift te hebben beschermd tegen beschadigingen. ledere eigenaar is 
verantwoordelijk ten opzichte van de gemeenschap voor de eventuele beschadigingen door zijn 
huurder veroorzaakt. 
 
b. De deuren moeten zacht gesloten worden teneinde het veiligheidssysteem niet te beschadigen. 
Bruuske bewegingen (springen, dansen, e.a.) in de lift zijn verboden. 
 
c. Het is verboden vloeistoffen of producten te vervoeren die vluchtbaar, schadelijk of ontvlambaar 
zijn.  
 
d. Het gebruik van de lift moet geweigerd worden aan leveranciers die niet vergezeld zijn van een 
bewoner van het gebouw. 
 
e. Dit geldt eveneens voor kinderen minder dan 15 jaar oud, die niet vergezeld zijn door een 
volwassene. 
 
f. Alleen een technicus van de lift en de syndicus hebben toegang tot het lokaal waarin zich het 
mechanisme van de lift bevindt. 
 
5. Straatdeur 
 
a. De binnendeur van het gelijkvloers moet steeds gesloten zijn en mag geenszins open staan. 
 
b. Er mag geen toegang verleend worden tot het gebouw aan rondleurders of bedelaars.  
 
6. Orde en zindelijkheid 
 
a. De gemene delen van het gebouw zoals inkom, trappen, overlopen, oprit naar de garages en alle 
gemene doorgangen zullen steeds vrij moeten gehouden worden, er zal nooit iets mogen gehangen 
of gelegd worden; dit verbod betreft ondermeer speelgoed, fietsen en kinderwagens. Er zal aldaar 
geen enkel huishoudelijk werk mogen gebeuren, zoals oppoetsen van schoenen, borstelen van 
tapijten of van klederen enzovoort. 
  
b. Reclamefolders en andere brandbare materialen mogen door de bewoners niet achtergelaten 
worden in de inkomhal waar zich de brievenbussen bevinden. 
 
c. In de gemeenschappelijke delen (lift, gangen, e.a.) is er een volstrekt rookverbod. 
 
d. Elke moeilijkheid moet aan de eigenaar gemeld worden. Indien hij het nodig acht zal hij de 
syndicus waarschuwen. 
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7. Huishoudvuil 
 
a. Buiten de voorziene ophaaldag mogen geen vuilniszakken/containers op de straat geplaatst 
worden. De bewoners moeten de officiële zakken van IVAGO gebruiken en moeten hun vuilniszakken 
zelf op de voorziene datum buitenzetten. Alle bewoners zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de 
vuilniszakken (b.v. PMD met foute inhoud). 
 
b. Er mag geen vuilnis (papier, sigarettenpeuken, wikkels van snoepgoed, vuilniszakken, 
drankblikjes,...) in de gemeenschappelijke hall worden achtergelaten. Het afval over de leuning 
gooien of van de balkons werpen is ten strengste verboden. 
 
c. De bewoners mogen geen producten, stoffen, materialen (b.v. vet) in de afvoeren gieten om 
verstoppingen en/of beschadigingen van de afvoerbuizen te vermijden. 
  
d. Het is verboden in het gebouw of in de garages gevaarlijke, hinderlijke, ongezonde of ontvlambare 
materialen op te slaan. De bewoners zullen in het gebouw geen apparaten of andere voorwerpen 
mogen plaatsen of gebruiken die van aard zijn gevaar, hinder of bedreiging voor de gezondheid 
teweeg te brengen. 
 
8. Veiligheidsmaatregelen in verband met verwarming 
 
a. Het is streng verboden butaangas of dergelijke gasflessen in het appartement te gebruiken. 
 
b. De individuele ketels van centrale verwarming of andere verwarmingstoestellen met aardgas 
moeten verplichtend iedere twee jaar nagezien worden. De eigenaar of zijn huurder, dit volgens de 
overeenkomst met deze laatste in het huurcontract, moet een onderhoudscontract intekenen met 
een firma of een technicus die hierin bevoegd en erkend is. Het bewijs van naleving van deze 
verplichting mag op elk ogenblik door de syndicus geëist worden en moet kunnen voorgelegd 
worden tijdens de jaarlijkse vergadering van de mede-eigenaars. 
 
c. De schouwen in de appartementen mogen niet gebruikt worden. Het is verboden om de open 
haard te gebruiken, houtkachels te plaatsen, ... 
 
9. Respect voor ieders rust 
 
a. De bewoners en/of hun bezoekers zullen er voor zorgen dat de rust in het gebouw niet wordt 
verstoord. Er zal geen hinderlijk lawaai mogen gemaakt worden (o.m. dichtslaan van deuren, geluid 
van schoenen (hoge hakken) op harde bevloering, luidruchtige spelletjes in de appartementen, e.a.).  
 
b. De nachtrust van de bewoners moet gerespecteerd worden tussen 22u00 en 6u00. 
 
c. Bij het gebruik van muziekinstrumenten en geluidsinstallaties of toestellen, zal men ervoor zorgen 
dat geen enkele bewoner hiervan enige hinder ondervindt. Anderzijds zal men het praten of 
discussiëren in de gemeenschappelijke plaatsen van het gebouw vermijden. 
 
d. Het is niet toegelaten in de gemeenschappelijke delen kinderen te laten spelen. 
 
e. In de appartementen zullen geen andere motoren mogen geplaatst worden dan deze dienend 
voor huishoudelijk gebruik. Algemeen gezien zal geen enkele activiteit, die de rust van het gebouw 
schendt, geduld worden. 
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10. Het dulden van dieren 
 
a. Er worden geen dieren toegelaten in het gebouw. Kleine dieren kunnen eventueel gedoogd 
worden voor zover zij geen burenhinder veroorzaken. Bij de eerste hinder door bewoners en/of 
mede-eigenaars moet het dier verwijderd worden. 
 
b. Het is verboden dieren te voederen of voedsel te leggen in en/of buiten het gebouw. 
 
11. Identificatie aanbrengen aan "bel" en "brievenbus" en "deur" 
 
Iedere bewoner dient zelf in te staan voor het aanbrengen van zijn naamplaatjes bij de firma All-Key 
Security, gelegen te Gent, Einde Were 84-86, en dit volgens het model aldaar gekend onder 
‘Residentie Southpark’. 
 
Dit aanbrengen dient te geschieden binnen de twee maanden na intrede van de nieuwe bewoner bij 
gebreke waaraan dit zal geschieden door de syndicus voor rekening van de eigenaar met aanzienlijke 
meerprijs tot gevolg. 
 
Er is meldingsplicht vanwege elke eigenaar om een nieuwe huurder te melden aan de syndicus. 
 
12. Uitzicht 
 
a. Er mag geen enkel uithangbord, schotelantenne, fiets, vuilniszak, reclame of opschrift geplaatst 
worden aan vensters, terrassen, borstweringen, deuren, buitenmuren, trappen, overlopen, 
doorgangen en hall. Uitzondering zijn de borden bij verkoop of verhuur van een appartement. 
 
Het terras mag hoegenaamd niet als stockage-ruimte gebruikt worden. Enkel het plaatsen van 
terrasmeubilair of een plant is toegelaten. 
 
b. De bewoners zullen noch aan de gevels noch aan de vensters, terrassen of borstweringen, 
linnengoed mogen hechten of plaatsen. Geen kledingstukken, beddengoed, tapijten, karpetten en 
andere voorwerpen zullen mogen uitgeklopt of uitgeschud worden aan de vensters of terrassen. 
 
c. Elke bewoner dient ervoor te zorgen dat de terrassen, ramen en ruiten regelmatig gereinigd 
worden. Gebarsten ruiten moeten zo snel mogelijk vervangen worden. 
 
d. De privatieve inkomdeuren en garagepoorten dienen steeds in dezelfde kleur geverfd te worden 
tot het bekomen van een uniformiteit voor gans het gebouw. Tevens dienen deze in goede staat 
onderhouden te worden. Bij ontstentenis krijgt de algemene vergadering de volmacht om de werken 
op losten van de eigenaar uit te laten voeren. 
 
e. Aan de voorgevel zijn alleen wit of gebroken wit overgordijnen en/of zonnetenten toegelaten. 
 
13. Langdurige afwezigheid 
 
De eigenaar/huurder verbindt er zich toe, in geval van langdurige afwezigheid, de syndicus (of zijn 
plaatsvervanger) hiervan te verwittigen en deze ervan te informeren hoe in geval van nood het 
appartement kan opengemaakt worden. Dit voor het geval er zich onverwachts een noodtoestand 
zou voordoen bv. brand, wateroverlast, gaslekken enz. 
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14. Verhuis 
 
a. Bij verhuis zal de verhuizer er over waken dat de gemeenschappelijke delen niet beschadigd 
worden. De verhuizer zal aansprakelijk gesteld worden voor alle schade toegebracht door hemzelf of 
door de verhuisfirma. Algemeen is het verboden de trapgang te gebruiken tijdens de verhuizingen.  
 
b. Voor het verhuizen dient beroep te worden gedaan op een gespecialiseerde firma die de klus 
klaart met een buitenlift.  
 
c. De syndicus moet minimum veertien dagen voor de verhuis verwittigd worden, zodat hij de 
toestand van de gemeenschappelijke delen kan vaststellen. Na de verhuis zal de syndicus de 
gemeenschappelijke overlopen, trapzalen en inkom opnieuw nakijken. 
 
d. Er geldt een verbod voor het gebruik van de lift, tenzij voor het vervoeren van kleinere 
voorwerpen van maximaal 1m³ zoals in artikel 4.a vermeld. Bij overtreding zal een bedrag van 250,00 
euro aangerekend worden aan de eigenaar, alsook de kostprijs van de eventuele toegebrachte 
schade. 
 
15. Besluiten 
 
Deze verschillende maatregelen zijn in geen geval beperkend, en de syndicus heeft het recht om op 
het even welk ogenblik nieuwe verplichtingen in te voeren die hij noodzakelijk acht om de orde en 
het welzijn te vrijwaren. Al deze maatregelen zouden dan voorgelegd worden tijdens de jaarlijkse 
vergadering van de mede-eigenaars. 
 
Een administratieve kost van € 75,00 zal worden aangerekend bij het overtreden van een bepaling 
van het reglement van orde. Dit bedrag zal worden aangerekend door de syndicus aan de eigenaar 
die de overtreding begaat of wiens huurder de overtreding begaat. 
 
Dit reglement van orde, bestaande uit vijf bladzijden, werd opgesteld tijdens de zitting van de 
jaarlijkse vergadering van de mede-eigenaars op 29 maart 2014, aangevuld tijdens de zitting van de 
jaarlijkse vergadering van de mede-eigenaars op 21 maart 2015, en werd telkens goedgekeurd met 
unanimiteit van stemmen. 
 
 
 
VOOR DE HUURDER(S)  
 
Ondergetekende …………………………………………………………………………………………………….... huurder van het 
appartement ………………………………………………………………………………………... verklaart hierbij een afschrift 
van het reglement van orde te hebben gekregen en aanvaardt zich ernaar te schikken zonder 
voorbehoud. 
 
 

Gent, ……………………………………..   
 

Handtekening,  …………………………………….. 
 
 
(voorafgegaan door de eigenhandig geschreven woorden "gelezen en goedgekeurd") 
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