
HUISHOUDELIJK REGLEMENT CASTEL SABLET 
 

ALGEMEEN 
 
Bestemming: Castel Sablet is een uitsluitend recreatief domein, met residentiëel-
en vakantiekarakter.  

  
 
GEMEENSCHAPPELIJKE EN PRIVATIEVE  DELEN  
 
Iedereen, die als eigenaar of huurder verblijft op het domein Castel Sablet wordt 
geacht de gemeenschappelijke delen met zorg en respect te gebruiken en niet te 
beschadigen.  Eventuele toegebrachte beschadiging dient onverwijld te worden 
gemeld aan de eigenaar van de woning die u huurt of aan de syndicus. 
De eigenaars / huurders engageren zich om de rust te vrijwaren, om het nodige 
respect op te brengen voor de anderen en om elke vorm van stoornis voor 
anderen te vermijden. 
 
Het huishoudreglement dient vervat te worden in het individueel huurreglement 
en maakt integraal deel uit van de individuele huurovereenkomst. De huurder 
dient zich hier aan te houden.  
 
Enkel het binnenplein met toegangspoort, buitenmuur, afsluiting en het zwembad 
met tuintje zijn gemeenschappelijk.  De rest van het domein is privé eigendom.  
Met uitzondering van uw woning en de bijhorende terrassen en de voor- zij of 
achtertuin is het verboden de andere privatieve delen te betreden of te gebruiken. 
De privatieve delen dienen ook goed onderhouden te worden en een ordelijk 
verzorgde indruk te geven : voorgevels, achtergevels, terrassen, voortuinen, 
achtertuinen, parkings e.a. 
Alle eigenaars trachten de harmonie van Castel Sablet, in samenspraak,zoveel 
mogelijk te respecteren en te bewaren. 
 
TOEGANG TOT HET DOMEIN 
 
Alleen eigenaars of huurders van de woningen en hun eventuele bezoekers 
hebben toegang tot het domein. Onder bezoek wordt verstaan: een “binnen de 
normen aanvaarbaar aantal” familie, vrienden en  kennissen.  
De toegangspoort en de toegangsdeur moeten na het binnen- of buitengaan 
GESLOTEN blijven.  
Het binnenplein is geen parkeerplaats voor voertuigen (zoals auto’s, 
aanhangwagens, fietsen, motors, kinderwagens…). Enkel laden en lossen 
gedurende korte tijd is toegelaten tussen 8u en 23u. Voertuigen moeten steeds 
BUITEN het domein worden geparkeerd, en dit uitsluitend op hen toegewezen 
plaatsen (zie verder). 
 
ORDE EN NETHEID 
 
Iedereen wordt uitdrukkelijk verzocht om mee te werken om het domein proper te 
houden. Nergens op het domein mag afval worden gestockeerd of gegooid. Dit 
geldt zeker ook voor sigarettenpeuken. 



 
HUISHOUDAFVAL 
 
Zelf naar voorziene containers te brengen van de gemeente t.p.v. einde Rue 
Charles de Gaulle (op enkele 100 m). Het is niet toegelaten zakken of wat dan 
ook voor de woningen (in het zicht) te plaatsen. Een gesloten vuilnisbak kan  
geplaatst worden op de vanaf het middenplein niet-zichtbare zijde van de eigen 
woning.  
 
HUISDIEREN 
 
Kleine huisdieren zijn toegelaten op het eigen privégedeelte; op de 
gemeenschappelijke delen moet het huisdier aan een leiband. Huisdieren zijn 
VERBODEN aan het zwembad. Het dier mag zijn behoefte niet doen op de 
gemeenschappelijke delen. 
 
 
PARKEERPLAATSEN 
 
De genummerde parkeerplaatsen aan de ingang van het domein zijn eigendom 
van de eigenaars en hebben hetzelfde nummer als de woning. Het gebruik ervan 
is uitsluitend gereserveerd voor de betrokken eigenaars, hun eventuele 
bezoekers en hun eventuele huurders.  Men kan enkel gebruik maken van een 
andere genummerde parking na uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van 
die parking. In geval van overtreding kan de wagen, op kosten van de eigenaar-
gebruiker van die wagen, weggesleept worden, zonder verwittiging.  
 
LAWAAIHINDER 
 
Omwille van goede buurtschap wordt iedereen verzocht TEN ALLEN TIJDE zo 
weinig mogelijk storend lawaai te maken. Muziekniveau aub niet te hoog zetten, 
zodat de buren niet gestoord worden. Dit geldt absoluut tussen 23h en 8h. 
Uitzondering is alleen mogelijk na onderling akkoord van ALLE residenten. 
Flagrante of herhaaldelijke overtreding van uwentwege kunnen tot sancties 
leiden. 
Indien buren tè veel lawaai maken kan u hen hierop attent maken. Indien dit niet 
helpt kan u dit laten weten aan uw verhuurder of aan de syndicus. 
 
KEUKENAFVAL 
 
Zie huishoudafval 



 
BARBECUE 
 
Barbecue (outdoor-cooking) is enkel toegelaten op het eigen privé terrein op de 
delen die daartoe door de eigenaar aangeduid zijn.  Enkel mobiele barbecue van 
bescheiden afmetingen zijn toegelaten. Draag er zorg voor dat NIEMAND op het 
domein hiervan overlast ondervindt.  Doe al het nodige om dampen, geur en rook 
te beperken tot een aanvaardbaar en normaal niveau. 
Gelet op het verhoogde brandgevaar in de regio, zijn volgende aandachtspunten 
zeer belangrijk: 
  
1. respecteer ten alle tijden de geldende gemeentelijke en departementale 

reglementering. De syndic en/of de mede-eigenaars kunnen niet 
verantwoordelijk gesteld worden voor overtredingen en eventuele 
vervolgingen. 

2. Zet steeds 2 volle emmers water in de buurt van het vuur of leg een 
gebruiksklare waterslang klaar. 

3. Zorg ervoor dat wegspattende genster geen brand kunnen veroorzaken 
4. Garandeer  dat de barbecue volledig is uitgedoofd na elk gebruik én zeker bij 

elk vertrek 
 
ZWEMBAD 
 
1. Iedereen die het zwembad gebruikt wordt geacht kennis te nemen van het 

reglement en contactgegevens van de pancarte die zich aan de ingang van 
het zwembad bevindt.. 

2. Het gebruik van het zwembad is voorbehouden aan de bewoners van het 
domein = eigenaars of hun huurders. Eventuele bezoekers van bewoners 
mogen eveneens gebruik maken van het zwembad 

3. Het zwembad is uitgerust met een verplicht alarm. Het is de 
verantwoordelijkheid van alle gebruikers om het af te zetten en na gebruik van 
het zwembad dit alarm terug op te zetten. 

4. Het zwembad mag enkel gebruikt worden tussen het begin van de 
Paasvakantie tot en met 15 oktober  

5. Het gebruik van badpak, zwembroek of bikini is VERPLICHT. Naakt of topless 
zwemmen is VERBODEN. 

6. Alleen eigenaars en aangestelde onderhoudsman hebben toegang tot de 
technische ruimte, maar laten na hun bezoek de deur slotvast achter. 

7. De ruimte rond het zwembad mag uitsluitend betreden worden met PROPERE 
slippers. 

8. Het gebruik van het zwembad is op eigen risico. Er is géén toezicht. De mede-
eigenaars kunnen onder geen enkel beding verantwoordelijk worden gesteld 
voor eventuele gebeurlijke ongevallen. Kinderen staan onder het uitdrukkelijke 
toezicht van hun volwassen begeleiders.  

9. Personen die zich in een toestand bevinden die een risico inhoudt voor 
zichzelf of voor anderen zoals dronkenschap, open wonden, besmettelijke 
ziekte, enz… kan het gebruik van het zwembad worden ontzegd. 

10. het zwembad is een gemeenschappelijke ontspanningsplaats die in eerste 
plaats is bestemd voor normale waterrecreatie en zonnebaden. 



11. Het is verboden in of rond het zwembad  
a. Te roken 
b. Eten mee te brengen of te gebruiken 
c. Glazen voorwerpen mee te brengen 
d. Muziek te spelen tenzij met koptelefoon 

12. Rond het zwembad mogen GEEN feestjes worden georganiseerd, tenzij met 
een uitdrukkelijke toestemming van ALLE eigenaars. 

13. Gelieve na het gebruik van het zwembad ALLES terug mee te nemen wat u 
had meegebracht. 

14. Er zijn 9 ligzetels aanwezig eigendom vd gemeenschap en blijven te allen tijde 
aan het zwembad. De 9 zetels worden genummerd van 1 tot 9. Iedere 
eigenaar (huurder) kan op zijn eigen ligzetel aanspraak maken. 

 
SYNDICUS 
 
Bij problemen moet men steeds de verhuurder of de  syndicus op de hoogte 
brengen : André Berlengée op het nummer 0495/548486  
 
 


