
	
REGELING VAN INWENDIGE ORDE 

 
 

PAS OP ! 

zeer belangrijk voor de buurt : 

(1) VERBODEN TE PARKEREN OP HET BINNENPLEIN 

 (2) GEEN LAWAAI NOCH GROEPERING TOEGELATEN 
AAN DE INGANG OF OP STRAAT NA 21u 

 

 
 
ART 1  

BUURT & GELUIDSOVERLAST U bevindt zich te midden een woonwijk. Het is daarom van 
essentieel belang om de buurt te respecteren en te letten op het feit dat er van buitenuit niets hoorbaar 
is na 22u. Overdag moet u er eveneens op toezien dat de buurt en de andere bewoners niet worden 
gestoord, meer bepaald op het balkon en op de binnenkoer. 

ART 2  

PARKEREN –Met uitzondering van de 2-wielen is het strikt verboden om op de binnenkoer van den 
Argonne te parkeren. –De fietsen moeten of boven of op de binnenkoer maar mogen geenszins de 
toegang tot de garagepoorten verhinderen. –Het in- en uitladen van het materiaal wordt toegestaan, 
maar voor uiterst korte duur. De parking Delaunnoy bevindt zich op 200m en blijft open tot 22u: 
gelieve kleingeld te voorzien. 

ART 3  

OPKUIS De gemeenschappelijke ruimtes (foyer, sanitair en binnenkoer) worden ter beschikking 
gesteld van alle gebruikers. Elkeen dient ze proper en opgeruimd achter te laten; de afwas moet 
gedaan zijn ; de douches moeten proper achtergelaten worden na gebruik ; alsook de werkruimte in 
kwestie. 

ART 4  

NA GEBRUIK –Op het einde moet alles worden opgekuist, de meubels moeten terug op hun plaats en 



de ruimte moet klaar staan voor de volgende gebruikers. –Den Argonne is geenszins verantwoordelijk 
voor de achtergelaten brol ; het is aan jullie om die mee te nemen of weg te gooien. –Na gebruik van 
de ruimte moeten jullie contact opnemen met het team van den Argonne om de sleutels terug te 
bezorgen en de staat van de ruimte te laten controleren. 

ART 5  

NIET-ROKERS ZONE Enkel buiten mag gerookt worden; gelieve de peuken niet op de grond te 
gooien en de assenbakken te gebruiken.  

ART 6  

HET GEBOUW AFSLUITEN –Bij elk vertrek moet de laatste die de ruimte verlaat erop toezien dat 
alle deuren en vensters aan de kant van de binnenkoer op slot zijn. 

ART 7  

SLEUTELS & VERANTWOORDELIJKE –Voor een goed beheer van de sleutels moet elke groep 
één verantwoordelijke aanduiden die als tussenpersoon instaat voor den Argonne. –Het is verboden 
om de sleutels die jullie kregen in het kader van het gebruik van de ruimte te ontdubbelen. 

ART 8  

VERBODEN – Het is verboden om op de daken en de ladders te klimmen zonder toelating. –Het is 
verboden om glinsters (in spray of zakjes) te gebruiken. –Het gebruik van plakband op de 
plankenvloer is verboden; enkel de tape voor danstapijt is toegestaan. –Het gebruik van verf (voor het 
decor e.a.) binnen in de ruimte is verboden. – Den Argonne is niet bestemd als slaapruimte. –Er mag 
geen vuur gestookt worden, noch binnen noch buiten. 

ART 9  

DRANK Er staat thee en koffie ter beschikking in de keuken, maar alle andere drank moet worden 
betaald op basis van de prijskaarten. De drank en de kassa zijn berekend voor en na jullie komst. 

ART 10  

MATRIAAL De gebruikers staan in om het materiaal terug op zijn plaats te zetten en het materiaal dat 
anderen achterlieten niet te beschadigen; bij schade zal de gebruiker moeten opdraaien voor de kosten. 
De meubels (tafels en stoelen) moeten hun initiële plaats terugkrijgen na gebruik. 

ART 11  

SCHADE In geval van schade van het gebouw, het meubilair of het materiaal zal de gebruiker den 
Argonne expliciet verwittigen. 

ART 12  

HET NIET OPVOLGEN VAN HET REGLEMENT & EXTRA FACTURATIE Indien het reglement 
en de bijbehorende artikels niet wordt gerespecteerd, zal een extra factuur worden opgestuurd aan de 
desbetreffende partij. Een forfaitair bedrag van 25EUR/u zal worden aangerekend voor de opkuis 
indien den Argonne extra inspanningen moet doen om de ruimte weer op orde te brengen.  

ART 13  

ANNULATIE In geval van een annulatie kan den Argonne de som geenszins terugbetalen. 



De huidige regeling van inwendige orde moet door eenieder gerespecteerd worden, huurder of 
gebruiker van het gebouw gelegen in de Vanderstraetenstraat 33A, 1080 Brussel. De 
verantwoordelijke dient dit contract aan alle leden van de groep te overhandigen en de opvolging te 
verzekeren. 


