
TIPS!
om overlast te voorkomen...

Bezoek
Heeft u regelmatig bezoek? Bedenk dan dat uw buren de muziek en de gesprekken wel eens zouden kunnen horen. 

Dit betekent natuurlijk niet dat u geen bezoek kunt ontvangen. Maar houd wel rekening met de buren.

Ongedierte
Niet opgeruimd afval trekt ratten, muizen en kakkerlakken aan. Dit kan tot 

ongezonde situaties leiden. Zet uw afval daarom pas aan de straat op de 

dag dat het vuilnis wordt opgehaald. Heeft u last van ongedierte in het 

openbaar gebied, bel dan de gemeente via 0900-1809. Heeft u last van 

ongedierte in uw woning, neem dan contact met ons op. Wij leggen u 

dan uit wat u het beste kunt doen.

Zomer
In de zomer hebben mensen graag deuren en ramen open 

staan. Muziek en andere geluiden kunnen dan hard klinken. 

Houd extra rekening met het volume van uw muziek en met 

andere geluiden. Dan kan iedereen genieten van het mooie weer.

Slaan met deuren
Als u deuren hard dicht doet, horen de buren dat. 

Dit geldt niet alleen voor de deuren in uw woning, 

maar ook voor de algemene deuren van de flat. 

Doe daarom alle deuren zachtjes dicht.

Feestje
Als u een feestje geeft, is het fijn als u dat 

van te voren met uw buren bespreekt. Maak 

afspraken over bijvoorbeeld de duur van het 

feest. Zo voorkomt u irritatie. Neem ook 

binnen afscheid van uw bezoek en niet in het 

trappenhuis of buiten op de stoep.



Vloerbedekking
Parket, plavuizen en laminaat maken veel geluid als u 

erop loopt met schoenen. Uw buren hebben minder 

last van het geluid als u in huis op sokken of zachte 

pantoffels loopt. Ook helpen viltjes onder 

stoel- en tafelpoten en kunt u uw kinderen 

op een (speel)kleed laten spelen. 

Meer informatie:

•   telefoon:  (026) 3 712 712  •   fax:  (026) 3 712 345   

•   e-mail:  info@volkshuisvesting.nl   •   internet:  www.volkshuisvesting.nl

Muziek
Harde muziek zorgt voor overlast bij uw buren. Let er daarom op dat u de muziek niet te hard zet 

en waar u uw boxen neerzet. Zet boxen eventueel op een stukje schuimrubber, dan horen de 

buren de bassen minder hard. Of gebruik een koptelefoon, dan kunt u de muziek net zo hard 

luisteren als u wilt. 

Honden
Hondenpoep en hondengeblaf zorgen voor veel overlast. Overlast van hondenpoep 

is makkelijk te voorkomen: neem altijd een zakje mee om de hondenpoep van uw 

hond op te ruimen. Zorg er ook voor dat uw buren geen last hebben van het geblaf 

van uw hond. Een hond vindt het vaak niet fijn om alleen gelaten te worden. 

Honden gaan janken of blaffen als ze alleen thuis zijn. Laat uw hond daarom niet te 

lang alleen. 

Wasmachine
Wasmachines maken veel lawaai. 

Daarom kunt u de wasmachine het 

beste overdag aanzetten. Heeft u 

nachtstroom, zet de wasmachine dan in 

het weekend aan.

Klussen
Als u in huis gaat klussen, kunt u dat het beste 

tussen 9.00 uur ’s ochtends en 18.00 uur ’s 

avonds doen. Let hier vooral op bij klusjes die 

lawaai maken, zoals boren en timmeren. Als 

u toch langer wilt klussen, overleg dan even 

met de buren. Ruim ook meteen alle bouw-

materialen en afval op.

Gemeenschappelijke ruimtes
De centrale hal, de galerij, het trappen-

huis, de speelplaats, de groenstroken en 

de plantsoenen zijn van en voor 

iedereen. Zorg er met z’n allen voor dat 

deze ruimtes schoon en netjes blijven, 

dan heeft iedereen er plezier van. 

Luchtjes
Iedereen houdt van lekker eten en kookt 

andere gerechten. Hierdoor zijn er 

verschillende etensluchtjes. Dit vraagt om 

begrip en een tolerante houding. Vaak helpt een  

goede afzuigkap al heel goed.

Barbecue
Het is gezellig om een avondje te barbecuen of met vrienden rond de vuurkorf te zitten. Houd er 

rekening mee dat uw buren geen last hebben van de rook of luchtjes. Let op waar u de barbecue of 

vuurkorf zet en denk aan de windrichting. Zo kunnen ook uw buren genieten van een avondje in 

de tuin of op het balkon.


