
Zo houd je je woongebouw fijn, 
veilig en schoon.

Geluidsoverlast.
Wil je klussen, boren of timmeren? Dat mag van 
maandag tot en met zaterdag tussen 08.00 en 20.00 
uur. Op zondag mag het tussen 10.00 en 20.00 uur. 
Gebruik stofzuigers en wasmachines alleen tussen 
08.00 en 22.00 uur. Als je in een VvE-complex 
woont, dan kunnen deze tijden anders zijn.

Muziek luisteren is leuk, maar zet je muziek niet te 
hard of gebruik een koptelefoon. 
Huisdieren horen erbij, maar zorg ervoor dat ze 
geen herrie maken. Ook als je niet thuis bent. 
Feestjes zijn gezellig, maar vertel het je buren 
van tevoren. Let er ook op dat je buren geen last 
hebben van je bezoek.

Afval.
Gooi afval en etensresten in de afvalcontainers.  
Zet het niet op de galerij en gooi niks over het 
balkon, dit heeft te maken met (brand)veiligheid 
en hygiëne. Zet grofvuil alleen langs de weg op de 
tijden die met de gemeente zijn afgesproken.  
Lees meer op rotterdam.nl/afval

Balkon en galerij.
Schotelantennes mag je alleen los plaatsen op je 
balkon of in je tuin en nooit op de galerij of aan 
de muur. Hang ook geen wasgoed of bloembakken 
aan de buitenkant van het balkon of de galerij. Je 
balkon en galerij zijn geen opslagruimten, hier is je 
berging voor.

Brandgevaar.
Steek geen barbecue of vuurkorf aan op je balkon 
of galerij. Dat is open vuur en dat is verboden. Je 
mag ook niet roken in de lift of in andere algemene 
ruimten. Maak sigaretten uit en gooi ze niet op de 
grond of over je balkon en galerij heen. 

Uitgangen.
Houd de uitgangen en nooduitgangen altijd vrij in 
verband met veiligheid en kijk altijd wie er aanbelt. 
Laat geen onbekenden binnen en doe je eigen 
voordeur en de entreedeur dicht of wacht totdat de 
schuifdeur is gesloten. Ook mag je het dak niet op.

Schoon, heel, veilig.
Houd de algemene ruimten schoon. Maak je iets 
vies, ruim het dan gelijk op en maak het schoon. 
Spullen zoals fietsen, scootmobielen, buggy’s, 
vuilniszakken, deurmatten, kastjes, schilderijen
en bloempotten horen niet in de algemene ruimten 
thuis. Dit geldt ook voor post, kranten en folders. 
Laat ze niet bij de brievenbussen liggen. Neem ze 
mee of gooi ze in de prullenbak. 

Houd je hond altijd aan de lijn in de algemene 
ruimten. Heb je bezoekers? Dan moet jij ervoor 
zorgen dat zij zich ook aan de regels houden. Ga 
netjes om met elkaars spullen en de algemene 
ruimten. Zo houden we het schoon, heel en veilig.
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Meer weten?

 woonstadrotterdam.nl/leefregels 


