
	  

	  

Informatie	  voor	  bewoners	  

woongebouw	  ‘de	  Koningslaan’	  

	  

	  

	  

	  

	  
Allereerst	  welkom	  	  in	  ons	  woongebouw!	  In	  dit	  ‘boekje’	  vind	  je	  praktische	  informatie	  over	  het	  
woongebouw.	  Daarnaast	  is	  het	  woonreglement,	  wasreglement,	  was	  instructies	  en	  contactgegevens	  
toegevoegd.	  Mocht	  je	  nog	  vragen	  hebben,	  neem	  dan	  even	  contact	  op	  met	  de	  beheerder.	  
Veel	  woonplezier	  gewenst!	  



	  

Spreekuur	  
Elke	  woensdag	  van	  19.00-‐19.30	  houden	  de	  algemeen	  beheerder,	  technisch	  beheerder	  en	  de	  wasbaas	  
spreekuur	  in	  het	  beheerderskantoor.	  Hier	  kun	  je	  langskomen	  met	  vragen	  en/of	  klachten	  en	  voor	  het	  
kopen	  van	  wasmuntjes.	  Je	  vindt	  het	  beheerderskantoor	  in	  de	  kelder	  bij	  de	  portiekingang	  211-‐237.	  	  
	  
Afval	  
Al	  het	  huisvuil	  dient	  in	  de	  perscontainer	  te	  worden	  gedeponeerd.	  Dit	  is	  de	  grote	  groene	  container	  aan	  het	  
begin	  van	  het	  plein.	  De	  containerklep	  bevindt	  zich	  aan	  de	  kant	  van	  het	  gebouwtje	  waar	  ook	  een	  opstapje	  
is.	  De	  containerklep	  gaat	  open	  door	  je	  sleutel	  in	  te	  steken	  en	  deze	  een	  kwartslag	  te	  draaien.	  Je	  hoort	  dan	  
een	  klik,	  waarna	  je	  de	  klep	  kan	  openen.	  Vergeet	  niet	  je	  sleutel	  te	  verwijderen!	  
Is	  de	  container	  defect	  of	  vol?	  Laat	  dan	  je	  vuil	  achter	  in	  een	  van	  de	  grijze	  containers	  van	  de	  gemeente	  
Rotterdam	  aan	  de	  overkant	  van	  het	  plein,	  naast	  de	  flats.	  Laat	  NOOIT	  je	  vuil	  achter	  op	  het	  terrein,	  naast	  
de	  containers,	  in	  het	  trappenhuis,	  de	  gang	  of	  op	  het	  balkon,	  hiervoor	  geldt	  een	  boetebeleid!	  
	  
Grofvuil	  
Maak	  vóórdat	  je	  grofvuil	  buiten	  zet	  een	  afspraak	  bij	  Roteb,	  telefoonnummer:	  14010	  Als	  je	  een	  afspraak	  
hebt	  gemaakt	  kun	  je	  het	  grofvuil	  vanaf	  6.00	  op	  de	  dag	  van	  de	  afspraak	  naast	  de	  perscontainer	  deponeren.	  
Zorg	  dat	  de	  Roteb	  weet	  waar	  zij	  de	  spullen	  moeten	  verwijderen.	  
Let	  op:	  laat	  dus	  geen	  grofvuil	  achter	  zonder	  afspraak!	  Ook	  hier	  worden	  boetes	  voor	  gegeven	  door	  de	  
Roteb.	  Ook	  vanuit	  de	  wooncommissie	  kan	  hiervoor	  bekeurd	  worden.	  	  
	  
Brandveiligheid	  
Om	  te	  zorgen	  dat	  elke	  bewoner	  een	  veilige	  vluchtweg	  kan	  nemen	  in	  geval	  van	  nood	  moeten	  de	  
branddeuren	  te	  allen	  tijde	  vrij	  zijn.	  Zorg	  dus	  dat	  er	  in	  de	  gang	  en	  voor	  de	  deur	  geen	  obstakels	  staan,	  dus	  
ook	  geen	  schoenen,	  vuilnisbak	  of	  zak,	  kastjes	  etc.	  Hier	  zal	  extra	  op	  worden	  toegezien	  door	  de	  
wooncommissie	  en	  waar	  nodig	  zullen	  er	  waarschuwingen/boetes	  worden	  uitgedeeld.	  
	  
Geluidsoverlast	  
Heb	  je	  last	  van	  geluidsoverlast	  van	  een	  van	  je	  medebewoners	  in	  dit	  woongebouw,	  meldt	  dit	  dan	  aan	  de	  
algemeen	  beheerder.	  Mocht	  de	  overlast	  tussen	  22.00	  en	  8.00	  (dus	  ’s	  nachts)	  plaatsvinden	  en	  de	  
overlastgever	  geeft	  geen	  gehoor	  aan	  herhaalde	  verzoeken	  tot	  staken	  van	  de	  overlast,	  kun	  je	  contact	  
opnemen	  met	  de	  politie,	  telefoonnummer:	  0900-‐8844.	  
Ga	  dus	  altijd	  wel	  eerst	  zelf	  langs	  bij	  de	  veroorzaker	  van	  de	  overlast	  om	  deze	  aan	  te	  spreken	  over	  zijn/haar	  
gedrag,	  zodat	  deze	  persoon	  de	  kans	  heeft	  dit	  zelf	  op	  te	  lossen.	  Mocht	  er	  geen	  gehoor	  worden	  gegeven	  
aan	  je	  verzoek,	  handel	  dan	  zoals	  hierboven	  beschreven.	  
Meldt	  overlast	  altijd	  ook	  aan	  de	  beheerder!	  Indien	  nodig	  kunnen	  de	  klachten	  dan	  worden	  doorgegeven	  
aan	  Stadswonen	  Rotterdam	  en/of	  kunnen	  er	  passende	  maatregelen	  worden	  getroffen.	  
	  
Stroomuitval	  
Het	  kan	  zijn	  dat	  door	  overbelasting	  of	  door	  verkeerd	  aangesloten	  apparatuur	  de	  stroom	  in	  je	  kamer	  of	  in	  
de	  keuken	  eraf	  gaat.	  Indien	  de	  stroom	  is	  uitgevallen	  bel	  dan	  altijd	  eerst	  de	  technisch	  beheerder.	  Mocht	  je	  
geen	  gehoor	  krijgen	  bel	  dan	  de	  algemeen	  beheerder.	  Het	  probleem	  wordt	  zo	  spoedig	  mogelijk	  verholpen.	  
LET	  OP:	  een	  enkele	  stroomuitval	  is	  absoluut	  geen	  grond	  om	  het	  noodnummer	  te	  bellen!	  Probeer	  tijdelijk	  
de	  stroomaanvoer	  aan	  te	  leggen	  met	  een	  verlengkabel	  vanuit	  een	  ander	  stopcontact.	  Mocht	  het	  
noodnummer	  onnodig	  geraadpleegd	  worden	  zal	  de	  rekening	  hiervan	  aan	  de	  beller	  worden	  
gepresenteerd.	  De	  kosten	  van	  diensten	  in	  het	  weekend	  en	  gedurende	  de	  nachtelijke	  uren	  zijn	  enorm	  hoog	  
en	  dus	  moeten	  deze	  zoveel	  mogelijk	  worden	  beperkt.	  
	  
Borrels	  
De	  wooncommissie	  organiseert	  meerdere	  malen	  per	  jaar	  een	  borrel.	  Deze	  borrels	  worden	  gehouden	  in	  de	  
kelderruimte	  voor	  het	  beheerderskantoor.	  Elke	  bewoner	  ontvangt	  een	  uitnodiging	  per	  e-‐mail.	  
Er	  wordt	  fris,	  bier	  en	  wijn	  geschonken	  en	  er	  wordt	  gezorgd	  voor	  snacks.	  De	  borrels	  worden	  georganiseerd	  
op	  kosten	  van	  het	  woongebouw	  en	  zijn	  dus	  gratis	  voor	  alle	  bewoners.	  
Een	  borrel	  is	  altijd	  een	  leuke	  aangelegenheid	  om	  eens	  een	  praatje	  te	  maken	  met	  andere	  bewoners!	  



	  

Reglementen	  Woongebouw	  ‘de	  Koningslaan’	  
	  
Het	  Woonreglement	  en	  de	  daaruit	  voortvloeiende	  reglementen	  van	  Woongebouw	  ‘de	  Koningslaan’	  
zijn	  opgesteld	  conform	  de	  Handleiding	  Beheer	  in	  aanvulling	  op	  de	  Algemene	  Huurvoorwaarden	  en	  
het	  Reglement	  Klachten-‐	  en	  Geschillencommissie	  van	  Stadswonen	  Rotterdam.	  
	  
Het	  Woonreglement	  dient	  ter	  bewaking	  en	  instandhouding	  van	  het	  leef-‐	  en	  studieklimaat	  in	  
Woongebouw	  ‘de	  Koningslaan’.	  In	  dit	  document	  zijn	  alle	  reglementen	  verzameld	  en	  te	  allen	  tijde	  
voor	  alle	  belanghebbenden	  te	  raadplegen	  op	  de	  daarvoor	  aangewezen	  plaatsen	  in	  en	  om	  het	  
woongebouw.	  
Dit	  document	  is	  vastgesteld	  door	  de	  wooncommissie	  d.d.	  1	  november	  2013	  te	  Rotterdam.	  
	  
1.	  Woonreglement	  
2.	  Wasreglement	  
3.	  Regels	  omtrent	  fietsenacties	  
4.	  Regels	  gebruik	  fietsenstalling	  en	  fietsenrekken	  
5.	  Regels	  omtrent	  hygiënecontrole	  
6.	  Boetereglement	  
	  
	  
Woonreglement	  
	  

1. Iedere	  bewoner	  is	  te	  allen	  tijde	  verantwoordelijk	  voor	  zichzelf	  en	  zijn	  of	  haar	  gasten.	  
2. Het	  is	  niet	  toegestaan	  vuilnis/afval	  te	  deponeren	  in	  of	  rond	  het	  woongebouw	  anders	  dan	  in	  

de	  hiervoor	  bestemde	  container.	  Een	  vuilniszak	  naast	  de	  container,	  op	  het	  balkon,	  portiek,	  
gang	  of	  keuken	  valt	  hier	  ook	  onder.	  De	  bekeuring	  die	  hier	  voor	  zal	  worden	  uitgeschreven	  
door	  de	  wooncommissie	  is	  per	  vuilniszak.	  

3. Laat	  geen	  grofvuil	  achter	  in	  of	  rond	  het	  woongebouw.	  Grofvuil	  mag	  alleen	  door	  de	  bewoner	  
en/of	  haar	  gasten	  worden	  aangeboden	  na	  afspraak	  met	  de	  ROTEB	  en	  dan	  alleen	  op	  de	  dag	  
en	  plek	  zoals	  deze	  is	  afgesproken	  met	  de	  ROTEB.	  De	  diensten	  van	  de	  ROTEB	  zijn	  gratis.	  Bel	  14	  
010	  voor	  een	  afspraak	  of	  maak	  een	  afspraak	  via	  www.rotterdam.nl;	  

4. Laat	  geen	  post	  of	  andere	  papierstukken	  achter	  in	  of	  rond	  het	  woongebouw;	  
5. Plaats	  geen	  objecten	  (zoals	  fietsen)	  in	  de	  gangen	  en	  trappenhuizen.	  I.v.m.	  de	  veiligheid	  in	  het	  

algemeen	  en	  brandveiligheid	  in	  het	  bijzonder	  dienen	  alle	  (mogelijke)	  vluchtwegen	  vrij	  te	  zijn;	  
6. Het	  houden	  van	  huisdieren	  dient	  aangevraagd	  te	  worden	  bij	  de	  wooncommissie.	  De	  

wooncommissie	  houdt	  hierbij	  rekening	  met	  mogelijke	  problemen	  in	  de	  verhuurbaarheid	  en	  
het	  dierenwelzijn.	  Schade	  veroorzaakt	  door	  huisdieren	  wordt	  op	  de	  eigenaar	  van	  het	  dier	  
verhaald;	  

7. Bewoners	  en/of	  haar	  gasten	  mogen	  geen	  oneigenlijk	  gebruik	  en/of	  misbruik	  maken	  van	  
brandblusmiddelen	  en	  brandpreventieve	  voorzieningen	  zoals	  bijvoorbeeld	  brandhaspels;	  

8. Bewoners	  en/of	  haar	  gasten	  van	  onzelfstandige	  wooneenheden	  dienen	  altijd	  mee	  te	  werken	  
aan	  de	  hygiënecontrole	  uitgevaardigd	  door	  de	  wooncommissie;	  

9. Bewoners	  en/of	  haar	  gasten	  van	  alle	  wooneenheden	  dienen	  altijd	  mee	  te	  werken	  aan	  de	  
fietsenactie	  uitgevaardigd	  door	  de	  wooncommissie;	  

10. Bewoners	  en/of	  haar	  gasten	  zijn	  gehouden	  aan	  het	  wasreglement;	  
11. Bewoners	  en/of	  haar	  gasten	  zijn	  gehouden	  aan	  het	  huisdierenreglement;	  



	  

12. Bewoners	  en/of	  haar	  gasten	  mogen	  geen	  overlast	  veroorzaken.	  Tussen	  21.00	  en	  10.00	  dient	  
het	  rustig	  te	  zijn	  in	  en	  om	  het	  pand.	  Ook	  is	  het	  niet	  toegestaan	  om	  tussen	  deze	  tijden	  op	  
balkons	  te	  verblijven	  in	  verband	  met	  geluidsoverlast	  voor	  aangrenzende	  kamers;	  

13. Bewoners	  en/of	  haar	  gasten	  zullen	  geen	  vandalisme	  plegen	  aan	  de	  woning,	  de	  wooneenheid	  
en/of	  het	  woongebouw;	  

14. Bewoners	  en/of	  haar	  gasten	  zullen	  niet	  roken	  in	  de	  portieken	  en	  in	  de	  fietsenkelders;	  
15. Bewoners	  en/of	  haar	  gasten	  zullen	  altijd	  parkeren	  binnen	  de	  daarvoor	  aangegeven	  vakken.	  

Parkeren	  langs	  het	  pand	  of	  elders	  buiten	  de	  parkeervakken	  is	  niet	  toegestaan;	  
16. Bewoners	  en/of	  haar	  gasten	  zijn	  gehouden	  aan	  de	  regels	  gebruik	  fietsenstalling	  en	  

fietsenrekken;	  
17. Conform	  het	  boetereglement	  zal	  de	  wooncommissie	  per	  overtreding	  van	  de	  reglementen	  

van	  Woongebouw	  ‘de	  Koningslaan’	  een	  boete	  van	  €27,50,-‐	  opleggen	  aangevuld	  met	  uit	  de	  
overtreding	  voortvloeiende	  kosten.	  Voor	  de	  schoonmaakkosten	  geldt	  een	  bedrag	  van	  €10,-‐	  
per	  overtreding.	  Hierbij	  geldt	  dat	  het	  veelvoudig	  begaan	  van	  dezelfde	  overtreding	  ook	  
resulteert	  in	  meerdere	  bekeuringen.	  

18. Wanneer	  je	  het	  beheer	  belt	  om	  je	  voordeur	  /	  kamerdeur	  te	  openen	  ivm	  verloren	  /	  gestolen	  
sleutels	  moet	  je	  jezelf	  kunnen	  identificeren	  met	  een	  identiteitsbewijs.	  Dit	  kan	  voordat	  de	  
deur	  wordt	  geopend	  of	  direct	  na	  het	  openen	  van	  de	  deur.	  Kun	  je	  
geen	  identiteitsbewijs	  tonen,	  ook	  al	  kent	  de	  beheerder	  je,	  wordt	  de	  deur	  weer	  gesloten.	  Je	  
moet	  namelijk	  kunnen	  aantonen	  dat	  je	  de	  bewoner	  bent	  van	  die	  specifieke	  woning	  /	  kamer.	  
Voor	  deze	  'service'	  wordt	  een	  bedrag	  gerekend	  van	  15	  euro.	  Dit	  bedrag	  geldt	  ook	  voor	  het	  
oproepen	  van	  een	  beheerder	  om	  te	  komen	  voor	  je	  slot	  en	  je	  vindt	  je	  sleutels	  toch	  nog	  
(bijvoorbeeld	  onder	  in	  je	  tas).	  	  

	  
	  
Wasreglement	  
	  

1. Alleen	  wanneer	  een	  bewoner	  een	  online	  afspraak	  heeft	  gemaakt,	  kan	  hij/zij	  op	  de	  
betreffende	  tijdstippen	  gebruik	  maken	  van	  de	  wasmachines	  en	  de	  drogers;	  

2. Wasafspraken	  kunnen	  worden	  ingepland	  in	  de	  online	  wasagenda	  via	  www.koningslaan.info	  
à	  faciliteiten	  -‐	  wasruimte;	  

3. Houd	  je	  aan	  de	  aangegeven	  tijden!	  Kan	  je	  niet	  op	  de	  gereserveerde	  tijd	  wassen,	  zorg	  dan	  dat	  
je	  je	  afspraak	  tijdig	  annuleert;	  

4. Het	  maximaal	  aantal	  afspraken	  voor	  wasmachines	  per	  bewoner	  per	  week	  is	  4;	  
5. Wasmuntjes	  zijn	  te	  verkrijgen	  op	  het	  spreekuur,	  op	  woensdagen	  van	  19.00-‐19.30.	  Buiten	  het	  

spreekuur	  om	  kun	  je	  contact	  opnemen	  met	  de	  wasbaas.	  Voor	  wasmuntjes	  die	  worden	  
gekocht	  buiten	  het	  reguliere	  spreekuur	  geldt	  dubbel	  tarief;	  

6. Wassen	  of	  drogen	  zonder	  afspraak	  is	  niet	  toegestaan.	  Het	  wasgoed	  kan	  worden	  ingenomen	  
totdat	  de	  boete	  is	  voldaan.	  Bij	  vermoeden	  of	  constatering	  van	  een	  ‘zwartwasser’	  mail	  direct	  
de	  wasbaas	  of	  beheerders	  zodat	  de	  was	  in	  beslag	  kan	  worden	  genomen.	  

7. Als	  de	  vorige	  bewoner	  te	  laat	  is	  om	  zijn/haar	  was	  uit	  de	  machine	  te	  halen,	  dan	  dien	  je	  10	  
minuten	  te	  wachten.	  Mocht	  na	  10	  minuten	  de	  eigenaar	  van	  de	  was	  niet	  aanwezig	  te	  zijn	  mag	  
je	  de	  was	  uit	  de	  machine(s)	  verwijderen	  en	  dit	  bovenop	  de	  machines	  deponeren;	  

8. Volg	  bij	  gebruik	  van	  de	  machines	  altijd	  de	  instructies	  op	  zoals	  deze	  zijn	  vermeld	  op	  het	  
prikbord	  in	  de	  wasruimte;	  

9. Wekelijks	  wordt	  de	  wasruimte	  schoongemaakt.	  Houd	  de	  wasruimte	  tussentijds	  schoon	  en	  
netjes,	  d.w.z.	  gooi	  afval	  in	  de	  afvalbak,	  laat	  geen	  resten	  wasmiddel	  achter	  en	  maak	  de	  filter	  
na	  iedere	  droogbeurt	  schoon;	  

10. Wanneer	  één	  of	  meerdere	  van	  deze	  regels	  niet	  nageleefd	  wordt	  en/of	  wanneer	  er	  op	  
ongepaste	  manier	  wordt	  omgegaan	  met	  de	  automaten,	  dan	  worden	  hiervoor	  boetes,	  per	  
overtreding,	  uitgedeeld.	  Deze	  variëren	  van	  €27,50,-‐	  tot	  aan	  de	  te	  verhalen	  schade.	  



	  

Reglementen	  omtrent	  fietsenacties	  
	  

1. De	  fietsenactie	  wordt	  vier	  weken	  van	  tevoren	  aangekondigd	  middels	  een	  e-‐mail	  aan	  iedere	  
bewoner	  en	  een	  mededeling	  op	  de	  portiekdeuren;	  	  

2. Om	  te	  weten	  welke	  fietsen	  in	  gebruik	  zijn,	  kan	  iedere	  bewoner	  bij	  het	  spreekuur	  een	  
fietsensticker	  op	  komen	  halen.	  Deze	  fietsensticker	  dient	  duidelijk	  zichtbaar	  achterop	  de	  fiets	  
geplakt	  te	  worden	  en	  is	  het	  teken	  voor	  de	  wooncommissie	  dat	  deze	  fiets	  gebruikt	  wordt	  door	  
een	  bewoner.	  Let	  op:	  ieder	  jaar	  wordt	  een	  nieuwe	  sticker	  gebruikt,	  stickers	  van	  het	  
voorgaande	  jaar	  gelden	  dus	  niet!	  	  

3. Bewoners	  krijgen	  twee	  weken	  en	  een	  week	  voorafgaand	  aan	  de	  opruimdag	  een	  herinnering	  
per	  e-‐mail	  over	  de	  datum	  van	  de	  opruimdag.	  	  

4. Tijdens	  de	  opruimdag	  verwijdert	  de	  wooncommissie	  alle	  fietsen	  zonder	  sticker	  uit	  de	  
fietsenstallingen	  en	  fietsenrekken.	  Fietswrakken	  en	  grof	  vuil,	  anders	  dan	  fietsen	  en	  
toebehoren,	  worden	  uit	  de	  fietsenstallingen	  verwijderd	  en	  naar	  het	  Milieupark	  gebracht.	  Alle	  
fietsen	  worden	  opgeslagen	  in	  opslagruimtes	  van	  de	  wooncommissie.	  	  

5. De	  fietsen	  worden	  minimaal	  acht	  weken	  bewaard.	  Bewoners	  die	  vergeten	  zijn	  een	  sticker	  op	  
de	  fiets	  te	  plakken	  of	  om	  andere	  redenen	  de	  aankondiging	  hebben	  gemist,	  krijgen	  op	  deze	  
manier	  de	  gelegenheid	  om	  hun	  fiets	  tijdens	  het	  spreekuur	  op	  te	  halen.	  De	  fietsen	  worden	  
meegegeven	  mits	  de	  bewoner	  een	  passende	  sleutel	  heeft	  en	  tegen	  betaling	  van	  €	  10,-‐.	  

	  
	  
Regels	  gebruik	  fietsen-‐	  /	  scooterstalling	  en	  fietsenrekken	  	  
	  

1. De	  fietsenkelders	  zijn	  alleen	  bestemd	  voor	  het	  stallen	  van	  fietsen.	  Andere	  goederen	  kunnen	  
onaangekondigd	  verwijderd	  worden	  zonder	  dat	  hier	  bewaarplicht	  op	  komt	  te	  rusten;	  	  

2. Het	  stallen	  van	  op	  brandstof	  werkende	  voertuigen	  is	  niet	  toegestaan	  in	  bergingen.	  Deze	  
kunnen	  buiten	  in	  de	  speciale	  scooterstalling	  gestald	  worden;	  	  

3. Fietsen	  dienen	  alleen	  te	  worden	  gestald	  in	  de	  fietsenrekken.	  Fietsen	  buiten	  de	  fietsenrekken	  
kunnen	  onaangekondigd	  worden	  verwijderd;	  	  

4. Fietsen	  dienen	  alleen	  in	  de	  fietsenkelder	  gestald	  te	  worden.	  Fietsen	  buiten	  de	  
fietsenkelder(dus	  op	  het	  plein)	  kunnen	  onaangekondigd	  worden	  verwijderd;	  

5. Verwijderde	  fietsen	  worden	  acht	  weken	  opgeslagen	  in	  ruimtes	  van	  de	  wooncommissie.	  Deze	  
fietsen	  kunnen	  worden	  opgehaald	  tijdens	  het	  spreekuur	  op	  vertoon	  van	  een	  passende	  
fietssleutel	  en	  tegen	  betaling	  van	  €10,-‐.	  	  

6. Het	  is	  absoluut	  niet	  toegestaan	  te	  roken	  in	  de	  fietsenkelders!	  
	  
	  
Regels	  omtrent	  hygiënecontrole	  
	  
Tweemaal	  per	  jaar	  wordt	  door	  de	  wooncommissie	  een	  hygiënecontrole	  gehouden.	  Deze	  
hygiënecontrole	  is	  verplicht	  (art.3.2.1.1	  Handboek	  voor	  de	  huurder)	  en	  richt	  zich	  op	  de	  
gemeenschappelijke	  ruimten:	  keuken,	  douche,	  toilet,	  gang	  en	  balkon.	  	  

1. De	  wooncommissie	  informeert	  de	  bewoners	  over	  de	  hygiënecontrole	  middels	  een	  e-‐mail.	  
Deze	  e-‐mail	  wordt	  vier	  weken	  voor	  de	  datum	  van	  de	  hygiënecontrole	  verstuurd	  naar	  de	  
bewoners.	  Mocht	  je	  op	  het	  voorgestelde	  tijdstip	  niet	  aanwezig	  kunnen	  zijn,	  dan	  kun	  je	  de	  
beheerder	  e-‐mailen	  met	  het	  verzoek	  voor	  een	  andere	  afspraak;	  

2. Drie	  weken	  van	  tevoren	  worden	  posters	  opgehangen	  in	  het	  woongebouw	  om	  nogmaals	  de	  
aandacht	  te	  vestigen	  op	  de	  actie;	  

3. Twee	  weken	  en	  een	  week	  van	  tevoren	  zullen	  de	  bewoners	  per	  e-‐mail	  een	  reminder	  krijgen;	  	  
4. Een	  week	  voorafgaand	  aan	  de	  controle	  worden	  de	  controleformulieren	  over	  de	  

brievenbussen	  verspreid.	  Bewaar	  deze	  en	  gebruik	  dit	  formulier	  als	  handleiding	  voor	  de	  
schoonmaak;	  	  



	  

5. De	  hygiënecontrole	  wordt	  uitgevoerd	  door	  leden	  van	  de	  wooncommissie	  en	  de	  hiervoor	  
gevraagde	  personen.	  Tijdens	  de	  hygiënecontrole	  wordt	  gekeken	  naar:	  	  
• gang:	  deze	  moet	  schoon	  en	  vrij	  van	  spullen	  zijn.	  Denk	  ook	  aan	  het	  schoonmaken	  van	  de	  

voordeur,	  drempels	  en	  plinten;	  	  
• nooduitgang:	  deze	  moet	  vrij	  van	  objecten	  zijn;	  	  
• douche:	  schoonhouden	  van	  vloer,	  wandtegels,	  wastafel	  en	  badkamerkastje.	  Kalkaanslag	  

en	  schimmelvorming	  verwijderen;	  	  
• toilet:	  schoonhouden	  van	  vloer,	  wandtegels,	  wastafel	  en	  toiletpot;	  	  
• keuken:	  denk	  ook	  aan	  het	  schoonmaken	  van	  de	  ruimte	  onder	  en	  achter	  de	  koelkast,	  de	  

kookplaat	  en	  de	  afzuigkap;	  	  
• balkon/terras:	  deze	  moet	  vrij	  zijn	  van	  afval	  en	  grof	  vuil.	  	  

6. Mocht	  de	  woning	  op	  één	  of	  meerdere	  bovenstaande	  punten	  afgekeurd	  worden,	  dan	  zal	  de	  
wooncommissie	  op	  een	  later	  tijdstip	  nogmaals	  langskomen	  om	  te	  controleren.	  Is	  de	  woning	  
dan	  nog	  niet	  op	  orde,	  dan	  wordt	  een	  boete	  uitgeschreven	  door	  de	  wooncommissie.	  De	  
woning	  zal	  vervolgens	  door	  een	  schoonmaakbedrijf	  op	  orde	  worden	  gebracht,	  op	  kosten	  van	  
de	  betreffende	  bewoners;	  	  

7. Wooneenheden	  die	  op	  geen	  enkele	  wijze	  hebben	  meegewerkt	  (niet	  thuis,	  geen	  reactie	  etc.)	  
kunnen	  door	  de	  wooncommissie	  worden	  beboet.	  	  

8. Mocht	  er	  niemand	  thuis	  zijn	  wordt	  er	  conform	  de	  reglementen	  van	  Stadswonen	  
gebruik	  gemaakt	  van	  een	  loper.	  

	  
	  
Boetereglement	  	  
	  

1. Conform	  de	  huurvoorwaarden	  en	  het	  beheerreglement	  heeft	  de	  wooncommissie	  het	  recht	  
om	  per	  overtreding	  van	  de	  reglementen	  van	  Woongebouw	  ‘de	  Koningslaan’	  een	  boete	  van	  
€27,50,-‐	  op	  te	  leggen;	  	  

2. Wanneer	  er	  schoonmaak-‐	  en	  opruimkosten	  gemaakt	  moeten	  worden	  –	  zoals	  bij	  het	  
achterlaten	  van	  afval	  naast	  de	  container	  –	  zal	  de	  boete	  van	  €27,50	  (per	  vuilniszak),-‐	  worden	  
verhoogd	  met	  minimaal	  €10,-‐	  (per	  vuilniszak)	  voor	  schoonmaak-‐	  en	  opruimkosten;	  	  

3. In	  geval	  van	  (vervolg)	  schade	  e.d.	  zullen	  naast	  de	  boete	  alle	  uit	  het	  incident	  voortvloeiende	  
directe	  en	  indirecte	  kosten	  worden	  verhaald	  op	  de	  bewoner;	  	  

4. De	  boete	  zal	  binnen	  veertien	  dagen	  moeten	  worden	  voldaan,	  tenzij	  anders	  aangegeven	  in	  de	  
boetebrief;	  	  

5. Tegen	  de	  boete	  is	  bezwaar	  mogelijk.	  Het	  bezwaarschrift	  dient	  binnen	  veertien	  dagen	  te	  
worden	  ingediend	  bij	  de	  wooncommissie;	  	  

6. Indien	  niet	  binnen	  veertien	  dagen	  bezwaar	  is	  aangetekend	  of	  is	  betaald,	  zal	  de	  bewoner	  een	  
eerste	  herinnering	  ontvangen.	  Na	  het	  verstrijken	  van	  de	  betalingstermijn	  zal	  de	  boete	  
wekelijks	  worden	  verhoogd	  met	  €5,-‐.	  Wanneer	  na	  een	  tweede	  herinnering	  nog	  niet	  is	  
betaald	  en	  de	  boete	  is	  opgelopen	  tot	  €75,-‐	  zal	  de	  vordering	  uit	  handen	  worden	  gegeven;	  	  

7. Na	  afwijzing	  van	  het	  bezwaarschrift	  bij	  de	  wooncommissie	  kan	  een	  tweede	  bezwaarschrift	  
worden	  ingediend	  bij	  de	  Klachten-‐	  en	  Geschillen	  Commissie.	  Dit	  kan	  tot	  veertien	  dagen	  na	  
dagtekening	  van	  de	  brief	  met	  daarin	  de	  reactie	  van	  de	  wooncommissie	  op	  het	  
bezwaarschrift.	  



	  

   Koningslaan 
Wij	  zijn	  het	  beste	  te	  bereiken	  per	  e-‐mail!	  
	  

Wasreglement	  	  
• Alleen	  wanneer	  een	  bewoner	  een	  online	  afspraak	  heeft	  gemaakt,	  kan	  hij/zij	  op	  de	  betreffende	  tijdstippen	  gebruik	  maken	  van	  de	  

wasmachines	  en	  de	  drogers;	  	  
• Wasafspraken	  kunnen	  worden	  ingepland	  in	  de	  online	  wasagenda	  via	  www.koningslaan.info	  à	  faciliteiten-‐	  wasruimte;	  
• Houd	  je	  aan	  de	  aangegeven	  tijden!	  Kan	  je	  niet	  op	  de	  gereserveerde	  tijd	  wassen,	  zorg	  dan	  dat	  je	  je	  afspraak	  tijdig	  annuleert;	  	  
• Het	  maximaal	  aantal	  afspraken	  voor	  wasmachines	  per	  bewoner	  per	  week	  is	  4;	  
• Wasmuntjes	  zijn	  te	  verkrijgen	  tijdens	  het	  spreekuur.	  Buiten	  het	  spreekuur	  om	  kun	  je	  contact	  opnemen	  met	  de	  wasbaas.	  Voor	  

wasmuntjes	  die	  worden	  gekocht	  buiten	  het	  reguliere	  spreekuur	  geldt	  dubbel	  tarief;	  	  
• Wassen	  of	  drogen	  zonder	  afspraak	  is	  niet	  toegestaan.	  Het	  wasgoed	  kan	  worden	  ingenomen	  totdat	  de	  boete	  is	  voldaan.	  Bij	  vermoeden	  

of	  constatering	  van	  een	  ‘zwartwasser’	  bel/sms/mail	  direct	  de	  wasbaas	  of	  beheerders	  zodat	  de	  was	  in	  beslag	  kan	  worden	  genomen.	  
	  
Wassen	  en	  Drogen	  

• Wekelijks	  wordt	  de	  wasruimte	  schoongemaakt.	  Houd	  de	  wasruimte	  tussentijds	  schoon	  en	  netjes,	  d.w.z.	  gooi	  afval	  in	  de	  afvalbak,	  laat	  
geen	  resten	  wasmiddel	  achter	  en	  maak	  de	  filter	  na	  iedere	  droogbeurt	  schoon;	  	  

• De	  wasruimte	  bevindt	  zich	  in	  de	  kelderruimte	  tussen	  de	  portiekingangen	  van	  111-‐129	  en	  131-‐149;	  
• Om	  vertraging	  te	  voorkomen	  zorg	  dat	  je	  5	  minuten	  voor	  je	  wastijd	  ingaat	  of	  je	  wasgoed	  moet	  ophalen	  aanwezig	  bent;	  
• Als	  de	  vorige	  bewoner	  te	  laat	  is	  om	  zijn/haar	  was	  uit	  de	  machine	  te	  halen,	  dan	  dien	  je	  10	  minuten	  te	  wachten.	  Mocht	  na	  10	  minuten	  de	  

eigenaar	  van	  de	  was	  niet	  aanwezig	  te	  zijn	  mag	  je	  de	  was	  uit	  de	  machine(s)	  verwijderen	  en	  dit	  bovenop	  de	  machines	  deponeren;	  	  
• Verwijderd	  altijd	  je	  gemorste	  wasmiddel;	  
• Voorkom	  brand;	  leeg	  na	  gebruik	  van	  de	  drogers	  de	  filters;	  
• Lege	  zeepdozen/flessen	  horen	  in	  de	  vuilnisbak,	  niet	  ernaast;	  
• Gebruik	  niet	  teveel	  wasmiddel,	  de	  pomp	  kan	  hierdoor	  blokkeren	  en	  water	  blijft	  in	  de	  machine	  staan;	  
• Volg	  bij	  gebruik	  van	  de	  machines	  altijd	  de	  instructies	  op	  zoals	  deze	  zijn	  vermeld	  op	  het	  prikbord	  in	  de	  wasruimte,	  voor	  	  

‘verloren/ingeslikte’	  wasmuntjes	  zijn	  wij	  niet	  aansprakelijk	  
	  

Wanneer	  één	  of	  meerdere	  van	  deze	  regels	  niet	  nageleefd	  wordt	  en/of	  wanneer	  er	  op	  ongepaste	  manier	  wordt	  omgegaan	  met	  de	  
automaten,	  dan	  worden	  hiervoor	  boetes,	  per	  overtreding,	  uitgedeeld.	  Deze	  variëren	  van	  €27,50,-‐	  tot	  aan	  de	  te	  verhalen	  schade.	  	  

	  
Wasbaas	  (laundry	  manager)	  -‐	  

	  	  wasbaas.koningslaan@hotmail.nl	  



	  

   Koningslaan 
Wij	  zijn	  het	  beste	  te	  bereiken	  per	  e-‐mail!	  
	  

Wasinstructie	  

	   	   	  
1:	  Houd	  het	  schoon	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  2:	  Wasmachine	  is	  klaar	   	   	   	   	  	  	  	  3:	  Zet	  de	  knop	  op	  einde	  en	  open	  de	  deur	  

	   	   	  
4:	  Startscherm	  nieuwe	  was	   	   	   	  	  	  	  	  	  5:	  Stop	  wasgoed	  in	  de	  machine,	  sluit	  de	  deur	   	  	  6:	  Wasmiddel	  alleen	  in	  middelste	  bakje	  
	   	  

	  
Wasbaas	  (laundry	  manager)	  -‐	  

	  	  wasbaas.koningslaan@hotmail.nl	  



	  

   Koningslaan 
Wij	  zijn	  het	  beste	  te	  bereiken	  per	  e-‐mail!	  
	  

	   	   	   	  
7:	  Gebruik	  niet	  teveel	  wasmiddel!	   8:	  Kies	  je	  programma	  	   	  	  	  9:	  Stop	  wasmuntjes	  in	  het	  automaat	  	  10:	  Start	  het	  programma	  
(Pomp	  werkt	  dan	  niet	  meer!)	  
	  
	  
Filters	  droger	  schoonmaken:	  

	   	   	   	  

	  
Wasbaas	  (laundry	  manager)	  -‐	  

	  	  wasbaas.koningslaan@hotmail.nl	  



	  

   Koningslaan 
Gegevens	  beheer	  woongebouw	  ‘de	  Koningslaan’	  
	  
Algemeen	  beheer	  (student	  manager)	  	  	  

	  	  	  06	  33	  779	  338	  
	  	  koningslaan.beh@beheerders.stadswonen.nl	  

	  
	  
Technisch	  beheer	  (technical	  manager)	  	   	   	  
	   	   	  

	  	  	  06	  33	  100	  598	  
	  	  koningslaan.ab@beheerders.stadswonen.nl	  	  

	  
	  
Wasbaas	  (laundry	  manager)	  	  

	  	  wasbaas.koningslaan@hotmail.nl	  
	  
	  
Wooncommissie	  

	  	  wooncommissie.koningslaan@hotmail.nl	  
	  

Kamer	  van	  Koophandel	  inschrijving	  
Bewonersvereniging	  Koningslaan	  
KvK-‐nummer:	  56386133	  
	  
Stadswonen	  Noodnummer	  	  (Emergency	  number)	  

	  	  	  (010)	  245	  67	  00	  	  
	  
Is	  diegene	  die	  je	  probeert	  te	  bellen	  niet	  te	  bereiken?	  Stuur	  
dan	  een	  e-‐mail	  naar	  
koningslaan.beh@beheerders.stadswonen.nl	  met	  het	  
probleem,	  je	  naam	  en	  huisnummer.	  We	  nemen	  dan	  zo	  
snel	  mogelijk	  contact	  met	  je	  op!	  

Can’t	  you	  reach	  the	  person	  who	  you	  want	  to	  contact?	  
Please	  send	  a	  e-‐mail	  to	  
koningslaan.beh@beheerders.stadswonen.nl	  with	  the	  
problem,	  your	  name	  and	  house	  number.	  We	  will	  contact	  
you	  as	  soon	  as	  possible.	  

	  


