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Elke bewoner ontvangt een exemplaar van dit huishoudelijk reglement en verklaart zich bereid 
het na te leven. 
 
1. SLEUTELBEHEER 
 
Elke student ontvangt 1 sleutel, nl. een loper die bruikbaar is voor zowel de voordeur, als voor 
eigen kamer.  Er is een waarborg voorzien van  € 40 (te betalen aan de kassa). Bij inlevering 
van de sleutel (route 51) en na controle van de kamer wordt de waarborg teruggegeven of 
teruggestort. 
 
De sleutel wordt afgeleverd met een identificatieplaatje.  De student wordt geacht de sleutel in 
dezelfde toestand terug te bezorgen (incl. identificatieplaatje). 
 
 
2. VEILIGHEID 
 
Vergewis u bij het begin van uw verblijf waar zich de brandblusapparaten bevinden en lees 
aandachtig de instructies. 
 
Hou de gang en trappenhal steeds vrij.  Plaats de fietsen in de fietsenstalling. 
 
Kaarsen zijn verboden in het studentenhuis. 
 
 
3. MELDEN VAN STORINGEN EN PROBLEMEN 
 
In geval van technische storingen, defecten, of problemen allerhande, kan u steeds terecht bij 
één van de medewerkers van directie patiëntenzorg: 
Uitrustingscentrale   J. Bielen  Tel. 03/821.34.93 privé 0495/44.30.99  
   C. Hendrickx  Tel. 03/821.34.92  

V. Schild  Tel.03/821.30.69  privé 03/288.93.20 of bij hun afwezigheid: 
 
• het secretariaat directie patiëntenzorg Tel. 03/821.31.86 
• de wacht directie patiëntenzorg Tel. 03/821.40.00 
• de technische operator Tel. 03/821.34.56 te bereiken 24/24 u 
• Bij interventies neem je contact op met het Tel. nr. 0495/44.30.99 of  0486/84.47.22 
 
 
4. TELEFOON 
 
Om zelf te telefoneren kan men gebruik maken van de openbare telefooncel. 
 
Bij problemen of dringende zaken kan men gebruik maken van de gratis nummers voor de 
hulpdiensten, de politie. Raadpleeg aandachtig de fiche boven het telefoontoestel. 
Probeer onder geen enkel beding het toestel te openen. Beschadigde toestellen kunnen niet 
meer gebruikt worden. 
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5. MEUBILAIR 
 
Studenten worden geacht het meubilair te respecteren. 
Vast meubilair wordt niet losgemaakt, noch verplaatst. 
Het bevestigen van nagels en haken is verboden, in elke kamer is daarom een prikbord 
voorzien. Geen schoenen op de zitbank. 
 
 
6. LINNEN 
 
Er worden vaatdoeken en keukenhanddoeken voorzien. De vuile handdoeken en vaatdoeken 
dienen door de studenten gewassen te worden in de voorziene wasmachine.  
 
Voor bed- en badlinnen dien je zelf te zorgen. Alsook voor deken of donsdeken. 
 
Aan de doucheruimte zijn dweilen ( geen keukenhanddoeken gebruiken) voorzien om het 
overtollige water op te nemen,  de studenten dienen deze op regelmatige basis te wassen. 
 
 
7. ROKEN  
 
Het is verboden te roken in het studentenhuis volgens KB dd. 15.05.1990, o.a. omwille van 
brandgevaar (ongeacht het storend effect op eventuele kamergenoten die niet roken en 
ongewenste neveneffecten van het roken). 
 
 
8. KOKEN 
 
Het is verboden te koken op de kamers, eveneens omwille van brandgevaar. 
Het is niet toegelaten elektrische kookplaten e.a. kooktoestellen op de kamer te plaatsen. 
 
Koken kan in de gemeenschappelijke keuken, waar de nodige kookpotten en ander keukengerei 
aanwezig is. 
 
De afwas en het opruimen van de keuken dient dagelijks in onderling overleg te gebeuren: 
• de vaat niet laten opstapelen 
• de kookplaten, het aanrecht en de tafels schoonvegen 
• orde in de kasten houden 
• de gemeenschappelijke koelkasten regelmatig (minstens 1x per maand) opruimen en 

reinigen  
• de etensresten verwijderen (wegens gevaar voor ongedierte) 
• het glasafval naar de glascontainer in de buurt brengen 
• de vuilniszak tijdig vervangen, de volle vuilniszakken goed dichtbinden en in de container 

plaatsen. 
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9. ONDERHOUD VAN DE KAMER 
 
Elke student zorgt voor het onderhoud van zijn eigen kamer, incl. de wastafel. Dit dient 
regelmatig (minstens éénmaal per week) te gebeuren. 
Het nodige poetsmateriaal bevindt zich in de keuken. 
 
Het is aangewezen de maaltijden niet op de kamer te gebruiken, maar in de leefruimte op het 
gelijkvloers te nuttigen. 
Indien dit toch gebeurt (vb. een ontbijt) dan dient er bijzondere aandacht besteed te worden aan 
het frequent opruimen en poetsen van de kamer. 
 
Er wordt regelmatig toezicht gehouden op de algemene reinheid van de kamers door de 
medewerkers van directie patiëntenzorg. 
 
Gelieve bij vertrek van het studentenhuis uw voedingswaren uit de koelkast te verwijderen 
 
 
10. ONDERHOUD GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTEN 
 
Eén maal per week wordt er door het onderhoudspersoneel van het UZA gepoetst in de 
gemeenschappelijke ruimten, d.w.z. de vloer in de keuken, de gemeenschappelijke zitruimte, de 
trappenhal en de sanitaire cellen. 
 
UZA - personeel zorgt ervoor dat : 
 
• de voorraad vuilniszakken aangevuld wordt. 
 
De bewoners dienen zelf (via rolbeurt of een andere afspraak) te zorgen voor de algemene orde 
in de gemeenschappelijke ruimten: 
• zie punt 8: koken 
• etensresten verwijderen (wegens gevaar voor ongedierte) 
• en dergelijke 
 
 
11.  VUILNIS 
 
Het vuilnis wordt verzameld in de voorziene plastiek zakken. (volgens sorteerschema) De volle 
vuilniszakken worden in de bestemde vuilniscontainer geplaatst buiten het studentenhuis. Bij de 
vuilnisomhaling op woensdagochtend dienen de containers in de berm geplaatst te worden. 
 
 
12.  RUST 
 
Gezien verpleegkundigen soms uitslapen na de nachtdienst, dient de rust van de bewoners 
gerespecteerd te worden. Radio e.d. op de kamer is toegelaten, mits andere bewoners hierdoor 
niet gestoord worden. Er heerst algemene stilte tussen 23.00 uur en 06.00 uur. 
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13. BEZOEKERS 
 
Studenten die bezoek ontvangen zijn verantwoordelijk dat hun bezoek het reglement 
respecteren. 
Het is ten strengste verboden bezoekers te laten overnachten! 
 
 
14. HUISDIEREN 
 
Het is ten strengste verboden om huisdieren te houden. 
 
 
15. TOEGANGSDEUREN 
 
Bij het verlaten van het studentenhuis dienen alle toegangen afgesloten worden.  
De verbindingsdeur tussen het onthaaltehuis en het studentenhuis dient steeds afgesloten te 
zijn. De studenten mogen dit gebouw niet betreden. 

 
16. PARKEREN 
 
De parking gelegen aan het studentenhuis mag enkel gebruikt worden door studenten die in het 
studentenhuis Ter Weyde  verblijven  en/of mensen die in het onthaaltehuisTer Weyde 
verblijven. 
 
Je dient de rode geplastificeerde ‘P’ achter de voorruit te plaatsen, om te voorkomen dat je 
wagen getakeld zou worden. 
 
Gezien het tekort van parkeerplaatsen op de parking van het UZA, is het aangewezen om deze 
parking niet te gebruiken. Dit is een betaalparking en zorgt voor inkomsten van het ziekenhuis. 
 
 
17. OPENBAAR VERVOER 
 
Er is een bushalte vlakbij het studentenhuis en aan de ingang van het UZA. 
 
Voor de uurregeling kan u terecht op www.delijn.be 
 

• Lijn 17 brengt u naar het Centraal Station. 
• Lijn 22 brengt u naar de Groenplaats. 
• De lijnen 17,22,131 en 141 brengen u ook naar de dorpskern van Wilrijk (de Bist). Hier 

vindt u diverse winkels, banken en een postkantoor. Op dinsdagvoormiddag is het markt. 
Op de Bist kan u ook overstappen op verschillende lijnbussen om andere bestemmingen 
te bereiken. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.delijn.be/
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18. GEBRUIK VAN HET INTERNET 
 
Je kan gebruik maken van het draadloos internet. 
Het gebruik is beperkt tot het zoeken van informatie op het net en het overnemen van gegevens 
op diskette, memorystick of papier. 
 
Volgende punten zijn verboden: 
• Het gebruik van het internet voor illegale of commerciële doeleinden 

 • Het zonder toestemming kopiëren van gegevens, waarop auteursrecht berust 
 • Het schenden van het computerbeveiligingssysteem 
 • Het vernietigen, aanpassen of beschadigen van apparatuur 
 • Het raadplegen van pornosites en sites die aanzetten tot geweld en racisme 
 • Het downloaden van films e.d. 

 
Bij misbruik verzoeken we de betrokken persoon de studentenkamer dadelijk te verlaten. Het 
gebruik wordt gecontroleerd. 
 
 
19. TOEZICHT 
 
In opdracht van de UZA directie wordt er regelmatig toezicht gehouden op het naleven van het 
huishoudelijk reglement. 
De medewerkers inspecteren wekelijks het huis op algemene orde en netheid, daarbij niet alleen 
in de gemeenschappelijke ruimten maar ook op de kamers. 
Indien deze te wensen overlaat, worden de betrokkenen hierop gewezen. 
Wanneer er geen verbetering optreedt, worden gepaste maatregelen overwogen. 
 
Bij het niet naleven van het huishoudelijk reglement wordt de toegang tot de studentenkamer 
geweigerd en heeft de betreffende student 36 uur de tijd om het studentenhuis te verlaten. 
De stage kan verder uitgevoerd worden maar de student dient  zelf voor logies te zorgen. 
 
 
De student verklaart zich hiermee akkoord, 
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