LEUVENSESTEENWEG 51 bus 2 , 1910 Kampenhout
Tel : (016) 65 72 72
Fax : (016) 65 72 65

e-mail : info@vemu.be

REGLEMENT VOOR BRANDVEILIGHEID GELDENAAKSEBAAN 23
1. Bij brand telefoneer BRANDWEER LEUVEN (016) 22 33 33 of 100 .
Verwittig daarna de verhuurder tel. (016) 65 72 72 of op (0477) 43 25 44
2. Dit gebouw bevat 6 studentenkamers en 3 studio’s, nl.
op het gelijkvloers :
2 studio’s en gemeenschappelijk toilet
op de eerste verdieping :
2 kamers, 1 studio en 1 badkamer met toilet
op de tweede verdieping :
4 kamers
op de derde verdieping :
gemeenschapsruimte, keuken en badkamer met toilet
3. De deuren van de kamers moeten steeds toe zijn en bij afwezigheid op slot.
4. De kelder is niet toegankelijk voor de studenten. Alleen in geval van stroomonderbreking mag men in
de kelder gaan om de stroom terug in te schakelen.
5. De plannen van het huis die opgehangen zijn in de nabijheid van de ingang mogen niet verwijderd
noch afgedekt worden.
6. De trappen en doorgang moeten over hun volle breedte vrijgehouden worden ; dus zeker geen
kartonnen dozen, verpakking of afval op de trap of de overloop.
7. De doorgang tussen de Geldenaaksebaan 21 en 23 moet steeds vrij zijn.
GEEN FIETSEN IN DE DOORGANG, ook niet tijdelijk. De doorgang geeft toegang tot de parkings
achteraan en is een vluchtweg in geval van brand. De Geldenaaksebaan is een drukke baan.
Het is voor Uw veiligheid dat de doorgang steeds vrij moet zijn.
8. De verluchtingsgaten van kelders, keuken, douche en toiletten mogen niet afgesloten worden.
9. In elke kamer zijn voldoende stopcontacten. Enkel gereglementeerd elektrisch materiaal mag
aangewend worden. Wijzigingen aan de technische uitrusting van de kamer (zoals bv. het plaatsen van
bijkomende stopcontacten) zijn verboden.
10. Er mag niet gekookt worden in de kamers, daartoe is gelegenheid in de keuken.
Tijdens het gebruik mogen kooktoestellen niet zonder toezicht achtergelaten worden.
11. Er mogen geen bijkomende verwarmingstoestellen geplaatst worden in de kamers.
De voorziene verwarming en de geplaatste isolatie zijn meer dan voldoende.
12. Technische defecten dienen onmiddellijk aan de verhuurder gemeld te worden opdat het defect binnen
een redelijke tijdsspanne zou kunnen verholpen worden.
13. In geval één van de rookmelders in werking treedt, begeeft iedereen zich onmiddellijk buiten de
kamers en wordt luid “BRAND” geroepen, om de andere bewoners te verwittigen.
Men probeert te blussen met de poedersblussers die op verschillende plaatsen in het huis staan, of
met de waterslang die in de kelder voor dit doel is opgehangen. DEZE WATERSLANG DIENT VOOR
GEEN ENKEL ANDER DOEL ALS VOOR BLUSWERKEN BIJ BRAND
Dit document kan u ook vinden op www.vemu.be in Nederlands, Frans en Engels
This document can also be found on www.vemu.be in Dutch, French and English
Ce document peut également être trouvé sur www.vemu.be en Néerlandais, Français et en Anglais

