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Verblijfsklimaat: 
- Houd voortdurend rekening met elkaar en bezorg elkaar geen overlast in welke zin dan ook. 

Denk ook aan de rust van de kleine kinderen die in het gebouw verblijven. 
- De gemeenschappelijke verkeersruimten en galerijen moeten in het kader van 

brandveiligheid altijd vrij blijven van goederen. Het zijn vluchtroutes bij calamiteiten voor 
iedereen. 

- Sluit na gebruik altijd direct de deur van de (hoofd-)ingang (dus niet open laten staan d.m.v. 
een steen of wig). 

- Na het in- of uithuizen moeten alle voor transport van goederen gebruikte ruimten schoon 
achtergelaten worden. 
 
Het hotelappartement: 

       -      Gebruik het hotelappartement als een Hotelkamer. 
- Ga zorgzaam om met de in de hotelappartementen aanwezige inventaris.  
- Kozijnen, ramen en deuren mogen niet geschilderd worden. 
- Muren en plafonds moeten in de oorspronkelijke kleur worden opgeleverd, zoals ook bij het 

aanvaarden van het hotelappartement de situatie was en in het inspectierapport wordt 
vastgelegd. 

- Plak geen stickers op ramen, deuren of muren. 
- Ga spaarzaam om met energie (bijvoorbeeld bij afwezigheid). 
- Vanwege de aanwezige meubels en stoffering is het niet toegestaan in de 

hotelappartementen te roken.  
- Kleine herstellingen in het appartement, gerelateerd aan gebruik (vervangen peertje in lamp) 

zijn voor rekening van de gebruiker. Het Besluit Kleine Herstellingen is daarvoor maatgevend. 
- Geen huisdieren toegestaan. 

 
Algemene ruimten: 

       -      In de algemene ruimten en op de galerijen is roken niet toegestaan. 
       - Kinderen mogen niet zonder begeleiding van ouders in de lift. 

- De wasmachine en droger op de begane grond zijn voor algemeen gebruik. Wasmiddel wordt 
door gebruikers zelf verzorgd. Houd de apparaten niet te lang bezet door wasgoed onnodig 
lang in de apparaten te laten na afronding van het was- of droogprogramma. 

- De stofzuiger op de begane grond is voor algemeen gebruik. Na gebruik direct weer 
terugplaatsen in de gemeenschappelijke ruimte aldaar. Indien nodig stofzuigerzak wisselen 
(deze zijn aanwezig en worden door de schoonmakers aangevuld). 

- De inpandige fietsenstalling is uitsluitend bedoeld voor en ingericht op ‘normale’  fietsen, 
niet voor bakfietsen, scooters, brommers en/of motoren. Stalling van andere dan de gewone 
fietsen in het gebouw of op het terrein is niet toegestaan. 

- De algemene bergruimte op de begane grond is niet bedoeld voor het opslaan van losse 
goederen.  Wel kan hier een kinderfiets, kinderwagen, rolstoel of rollator worden neergezet, 
altijd voorzien van de naam van de gebruiker. 

- Alle hotelappartementen ontvangen van Spaarnelanden een huisvuilpas op adres. Derhalve 
geen vuilnis neerzetten op de gang, galerij of in de algemene ruimten, maar direct afvoeren 
naar de nabij gelegen openbare ondergrondse containers. 

 
 
 


