Een plezierige
woonomgeving

Plezierig wonen betekent niet alleen wonen in een fijn huis.
Plezierig wonen heeft ook alles te maken met een fijne
woonomgeving: opgeruimd en schoon.

Daarom maken wij regelmatig ook de buitenkant van flatgebouwen
schoon en ruimen we rommel en zwerfafval in de omgeving op.
Graag rekenen wij ook op de medewerking van onze huurders.
Het schoonhouden van de buitenkant van uw eigen woning is uw taak.
Dat wil zeggen: ramen en kozijnen, galerijvloer en galerijplafond en de
balustrade voor uw huisdeur.1

1 Zie hiervoor de bepaling in uw huurcontract. Volgens deze bepaling heeft Tablis Wonen de mogelijkheid om u - zo nodig - aan te spreken op uw plicht tot schoonmaken. Wie in gebreke blijft, betaalt
de schoonmaakkosten die wij moeten maken om het achterstallig schoonmaakwerk uit te voeren.

Bloembakken
Veel mensen vinden het leuk om de buitenkant
van hun woning op te fleuren met plantenbakken
en -potten. Maar volle galerijen en trappenhuizen
vormen een hindernis voor hulpdiensten. Brandweer en ambulancepersoneel moeten in geval van
nood alle woningen snel en goed kunnen bereiken.
Daarom vragen wij u dringend om géén plantenpotten en andere spullen op de galerijvloer en in trappenhuizen neer te zetten. U mag wél bloembakken
en plantenpotten aan de binnenkant van het balkon
hangen.

Hygiëne
Gooi nooit etensresten over het balkon, dat trekt ongedierte aan.
Zet geen volle vuilniszakken op balkon, galerij, lifthal of zomaar op de
stoep. Deze ruimten zijn ook niet bedoeld als opslagplaats voor grofvuil.
Wilt u in de zomer graag barbecueën op uw balkon?
Wij leggen u uit welke barbecue u op uw balkon mag gebruiken.
1. De barbecue-liefhebbers kunnen een kleine gas of elektrische grill
gebruiken. In verband met de brandveiligheid van uw complex, mag
u geen barbecue gebruiken die werkt op kolen of hout.
2. Gebruikt u liever houtskool? Maak dan gebruik van een park of
recreatiegebied die speciale barbecueplaatsen hebben.

Kinderen
Laat uw kinderen niet spelen in de gemeenschappelijke ruimten, keldergangen, trappenhuizen, lifthal, liften en galerijen. Deze ruimten zijn
daar niet voor bedoeld.

Huisdieren
Huisdieren moeten altijd aangelijnd zijn. Veeg vieze poten af voordat u
het gebouw ingaat. En ruim eventuele ongelukjes op.

Meer weten?
U vindt meer informatie op de website van
Tablis Wonen of u kunt contact opnemen
met een van onze medewerkers op telefoonnummer (0184) 44 48 44.
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