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Het huishoudelijk reglement van Living-Inn is geldig vanaf 22 oktober 2021. Dit betekent dat de gevolgen van het 

huishoudelijk reglement niet met terugwerkende kracht van toepassing zijn.

VERSIE INFORMATIE

Versie: 1.0

Datum: 1 Oktober 2021

Toelichting/bijzonderheden: Eerste versie

BEGRIPPENLIJST

Bewoners  De huurder en zijn/haar medebewoners    

Bezoekers  De gasten van de huurder/bewoner en bezoeker van het     

 gemeenschappelijke gedeelte van het complex    

Gebruikers  De (zakelijke) huurders van het gemeenschappelijke gedeelte van het complex

Gemeenschappelijke ruimten Die gedeelten van het gebouw en het terrein die bestemd zijn voor

 algemeen gebruik: de binnentuinen, gangen, liften, algemene toiletten en   

 gezamenlijke ontvangstruimte      

Huurders  De persoon/het bedrijf dat vermeldt staat op de huurovereenkomst  

Leveranciers  De leveranciers van de huurder/bewoner en leveranciers van het    

 gemeenschappelijke gedeelte van het complex    

Living-Inn  Formele naam Living-Inn Ontwikkeling B.V.    

Verhuurder  Omvat alle namens Living-Inn optredende medewerkers (en hun leveranciers)

Zorg  De zorgaanbieder die verbonden is aan Living-Inn    

Geldigheid huishoudelijk reglement
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Living in Nijmegen is gelegen in het nieuwe stedelijke hart van de Waalsprong, te weten: Hof van Holland. 

Living-Inn is een nieuwbouwcomplex dat gerealiseerd is in 2021-2023. Living-Inn is een woonlandschap met 

verschillende appartementen voor jong en oud. Op de begane grond zijn er diverse commerciële voorzieningen 

voor bewoners en omwonenden. Binnen het complex is er o.a. een horecagelegenheid, een kinderdagverblijf, 

zwembad, fysiotherapeut en een huisartsenpost. Daarnaast is een gemeenschappelijke ontvangsthal en 

ontmoetingsruimte. Ook de binnentuinen hebben een ontmoetingsfunctie.

Living-Inn bestaat uit daarnaast uit 298 appartementen waarvan 209 appartementen voor senioren en 79 voor 

starters. Binnen Living-Inn wordt 24 uurs zorg geboden binnen de zorgafdeling die bestaat uit 80 kamers en op 

elke verdieping een tweetal gezamenlijke huiskamers. De zorgafdeling heeft een eigen ingang en is in beginsel 

daarmee niet toegankelijk voor overige bewoners.

Living-Inn draait volledig om verbinden en ontmoeten. ‘Samen wonen, Samen leven in Living-Inn’ is niet zomaar 

een slogan, maar de filosofie achter Living-Inn. Wij, het team van Living-Inn, vinden het belangrijk u een prettige 

leefomgeving te bieden en streven ernaar aantrekkelijk voor onze bewoners, gebruikers en bezoekers te blijven.

Wij willen graag dat het goed leven is voor eenieder binnen Living-Inn. Daar onder verstaan we dat we ons 

gedragen als goede buren. In de praktijk is samenwerking en een goede communicatie tussen bewoners en 

gebruikers, ook op huishoudelijk vlak, belangrijk voor een prettige omgeving. Daarom worden een aantal zaken 

in dit huishoudelijk reglement vastgelegd. Help ons en elkaar ook bij het in stand houden van dit reglement en 

wijs elkaar hier ook op. Het is uiteindelijk in ons aller belang. Want samenleven doen we samen!

Naast het team van Living-Inn is er een andere partij die de belangen van de bewoners behartigt, namelijk de 

Bewonerscommissie. Het is een commissie die voor alle bewoners van Living-Inn optreedt en door de directie, 

voor algemene zaken in en rond het complex, als gesprekspartner namens de bewoners is aangewezen. Dit 

huishoudelijk reglement wordt ter advies aan de Bewonerscommissie voorgelegd. 

Wij wensen u veel woongenot toe in Living-Inn!

Met gastvrije groet,

Het team van Living-Inn

Nijmegen, oktober 2021

Voorwoord
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DE HUISREGELS VAN LIVING-INN1

Dit reglement bevat bepalingen, voorschriften, regels en afspraken die duidelijk moeten maken hoe wij wensen 

dat er geleefd wordt binnen Living-Inn. We vormen samen immers een kleine woongemeenschap, waarin 

iedereen zich thuis kan voelen. Het reglement bevat derhalve afspraken waarvan we danken dat ze het leven in 

Living-Inn verfraaien. Het reglement biedt een leidraad en houvast aan alle bewoners.

BIJ LIVING-INN:

 -  Leveren we actief een bijdrage aan een prettige woonomgeving en aan de      

   activiteiten binnen Living-Inn die in het teken van verbinden en ontmoeten staan;

 -   Gaan wij respectvol met elkaar om. Kwetsende of discriminerende opmerkingen, agressie, geweld,   

   intimidatie en ongewenste intimiteiten worden niet geaccepteerd;

 -  Houden we de omgeving netjes en schoon;

 -  Houden we rekening met elkaar;

 -  Hebben we oog voor het welzijn van elkaar en hebben we iets voor elkaar over;

 -   Houden we rekening met de veiligheid van het complex en haar bewoners, gebruikers en bezoekers;

 -   Ruimen we ons eigen afval op;

 -   Parkeren we in de daarvoor bestemde vakken (auto’s) of stallingen (fietsen);

 -   Doen we niets in strijd met de goede zeden of openbare orde;

 -   Houden we de medewerkers op de hoogte van ongewone zaken.

Inleiding

1 Deze huisregels zijn niet limitatief. De toelichting op deze (beknopte) huisregels vindt u in het huishoudelijk reglement.
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1.1 INLEIDENDE BEPALINGEN

Dit reglement geldt voor alle huurders en 

gebruikers van privégedeelten, commerciële en 

gemeenschappelijke gedeelten van het gehele 

complex, verdere aan- en toebehoren en terreinen.

Waar in dit reglement van huurder(-s) wordt 

gesproken, wordt daaronder mede verstaand de 

gebruiker krachtens welke titel ook. 

Huurders en gebruikers van het gebouw worden 

geacht van de inhoud van dit huishoudelijk reglement

op de hoogte te zijn.

1.2 GEMEENSCHAPPELIJKE GEDEELTEN

Iedere huurder is gehouden zorg te dragen voor een 

schone woon en leefomgeving. Samen zorgen we

ervoor dat het in en rond het gebouw schoon is. De 

huurders zijn over en weer verplicht elkaar niet te

hinderen en dienen de leveranciers, gebruikers en 

hun bezoekers ongestoord gebruik te laten maken

van de gemeenschappelijke toegangen naar het 

gehuurde. Wij verzoeken de volgende regels in acht

te nemen wanneer er gebruik wordt gemaakt van de 

gemeenschappelijke gedeelten van Living-Inn.

Onderstaande zaken zijn niet limitatief. In geval van 

twijfel dient er contact opgenomen te worden met

de beheerder of bewonerszaken.

 - Sluit gebouw en eigen ruimte goed af;

 - Laat geen rommel achter;

 -  Houd rekening met elkaar en met 

  andermans eigendommen;

 - Ga op een verantwoorde wijze om met de  

  gezamenlijke binnentuinen;

 - Het is toegestaan activiteiten uit te voeren,  

  maar de binnentuinen dienen met respect voor

  omwonenden behandeld te worden. Het is  

  mogelijk om sportactiviteiten te organiseren.

  Overleg vooraf altijd even met het team van  

  Living-Inn, zij kunnen wellicht ondersteunen;

 - Houd daarnaast ook de eigen buitenruimte 

  op orde;

 - Valt u iets verdachts op, meldt het bij 

  de beheerder;

 - Mocht u onverhoeds schade maken aan   

  gemeenschappelijk eigendom, meldt dit.

Het is verboden daken, kelders en overige ruimtes te 

betreden welke voor een normaal gebruik van

het gebouw niet vrij toegankelijk zijn.

Het is verboden gemeenschappelijke zaken zelfstandig 

en zonder toestemming van de verhuurder aan

te passen. Bevindingen hieromtrent dienen bij de 

beheerder te worden gemeld.

De gemeenschappelijke ruimten dienen te allen tijde 

veilig en volledig vrij te worden gehouden. Het is

niet toegestaan daar, zonder overleg met het team 

van Living-Inn, zaken van welke aard ook te

plaatsen, te stallen, op te slaan of op te hangen, zoals 

meubilair, (brom-)fietsen, scootmobiels, kasten,

planten, kranten, vuilnis, apparaten, (airco-)

installaties, geluid- en beeldregistratieapparatuur,

kunstvoorwerpen, winkelwagentjes en dergelijke. 

Afval kan gedeponeerd worden in de afvalruimte en

fietsen gestald in de daartoe beschikbare ruimtes. 

We willen voorkomen dat een bewoner of bezoeker 

hinder ervaart van enig obstakel, voor u en een ander 

zijn of haar veiligheid.

Huishoudelijk afval dient uitsluitend op de daartoe 

bestemde plaatsen en op de daartoe bestemde

tijdstippen te worden aangeboden aan de verhuurder. 

Grofvuil en (klein) chemisch afval dienen door de 

huurder zelf te worden afgevoerd naar een van de 

grofvuil depots welke door de gemeente daarvoor 

zijn aangewezen. Het is niet toegestaan vetten in het 

riool te lozen of in een open verpakking bij het afval 

te plaatsen. Indien in strijd met het voorgaande wordt 

gehandeld, zal de verhuurder zonder voorafgaande 

aanmaning het afval laten verwijderen en is de 

overtreder gehouden de kosten daarvan aan de 

verhuurder te vergoeden. Het is niet toegestaan 

1. Algemene bepalingen
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veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsaanduidingen 

in en om het gebouw aan te passen, te blokkeren, te 

verwijderen of anderszins hun functie te wijzigen. Dit 

allemaal in het algemene (veiligheids-)belang van het 

complex.

Het is zonder overleg met het team van Living-

Inn niet toegestaan aan of tegen de buitengevels/

balustrades verlichting, banieren, vlaggen reclame- 

aanduidingen, antennes, schotels, zonnepanelen en 

andere apparatuur of voorwerpen aan te brengen. 

Houdt u met het gebruik van uw terras rekening 

met omwonenden. Dat wil zeggen dat u geen hinder 

veroorzaakt met overhangend groen, wasgoed of 

anderszins.

1.3 VEILIGHEID EN TOEZICHT

Bij Living-Inn wordt agressie, geweld en intimidatie 

niet geaccepteerd. Hiervan wordt aangifte bij de

politie gedaan. Ook wapen- en/of drugsbezit, 

vandalisme en diefstal wordt niet geaccepteerd. 

Hiervan wordt eveneens aangifte bij de politie 

gedaan.

Iedere huurder is gehouden deuren van 

gemeenschappelijke gedeelten steeds te sluiten 

en ziet erop toe dat de toegang tot het bewoonde 

gedeelte van het gebouw aan onbevoegden wordt 

ontzegd. Indien huurder wel toegang verleend aan 

onbevoegden is huurder volledig aansprakelijk 

voor de gevolgen hiervan. Iedere huurder dient 

zich te allen tijde aan de veiligheidsinstructies en 

voorschriften te houden. Iedere huurder onthoudt 

zich van elk gebruik van noodvoorzieningen, 

uiteraard behoudens in geval van nood. Iedere 

huurder is gehouden de verhuurder per omgaande 

te informeren van hem bekende gebreken of 

onvolkomenheden aan veiligheidsvoorzieningen in 

het gebouw, van welke aard ook. Huurders melden 

gebreken via info@living-inn.nl. 

In geval van langere afwezigheid verdient het 

aanbeveling verhuurder (bewonerszaken) te 

informeren via info@living-inn.nl over het tijdelijke 

adres en daarbij te vermelden wie in geval van nood 

(brand, gas, waterlekkage) kan worden benaderd.

1.4 PRIVÉGEDEELTEN

Commerciële exploitatie van een appartement met de 

bestemming ‘woning’ is niet toegestaan. Onder

commerciële exploitatie wordt onder meer verstaan 

gebruik ten behoeve van bedrijfsdoeleinden, 

het bieden van short stay, bed and breakfast 

en logiesverblijf. Hieronder valt ook verhuur via 

onlinemogelijkheden zoals Airbnb.

Het gebruiken of doen gebruiken van een 

appartement in strijd met de goede zeden of 

openbare orde, onder meer door het bieden van 

gelegenheid tot het gokspel, de productie, het 

gebruik, verwerking en/of handel in (soft-)drugs en/of 

prostitutie is niet toegestaan.

Het is verboden in privé gedeelten brandgevaarlijke 

en/of explosieve stoffen, grote hoeveelheden 

vuurwerk en andere zaken te hebben welke een 

gevaar kunnen vormen voor de veiligheid van

personen en goederen in en om het gebouw.

Open vuur (vuurkorf, kolen-/gasbarbecue, kampvuur, 

gasbrander, onkruidbrander etc.) is niet toegestaan in 

de privé gedeelten, met uitzondering van privé-tuinen 

tenzij zulks geen gevaar of onredelijke hinder (zoals 

stankoverlast) veroorzaakt. In de privé gedeeltes en 

op balkons is uitsluitend het gebruik van elektrische 

barbecues toegestaan. Het is evenmin toegestaan 

een open haardinstallatie aan te leggen die voorziet 

in open vuur. Een haardinstallatie die niet voorziet 

in open vuur is slechts toegestaan na voorafgaande 

schriftelijk toestemming van de verhuurder. Aan die

toestemming kunnen nadere voorwaarden verbonden 

worden.

1.5 PARKEREN

Auto’s dienen geparkeerd te worden in de daarvoor 

bestemde vakken. Het is niet toegestaan campers,

caravans, travel sleepers, aanhangwagens, trailers en 

dergelijke op een parkeerplaats te stallen voor een 
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aaneengesloten periode van meer dan 12 uur. 

Er zijn een aantal openbare parkeerplaatsen rondom 

Living-Inn waar bewoners en bezoekers tegen

vergoeding de auto kunnen parkeren.

Parkeren kan met een toegangskaart tegen betaling in 

de ondergrondse parkeergarage.

Fietsen kunnen in de parkeergarage in de daartoe 

aangewezen berging gestald worden. Tevens

worden er op diverse plekken rondom het complex 

fietsenrekken geplaatst. (Brom-)fietsen e.d. mogen

dan ook niet in de doorgangen van het complex 

worden geplaatst, zodat de vluchtroutes vrij blijven.

1.6 TOEGANG EN ORDE

De bewoonde gedeelten van het complex zijn 

uitsluitend toegankelijk voor de verhuurder, 

beheerder, huurder, hun bezoekers en leveranciers. 

Het is niet toegestaan onbekenden toegang tot het 

gebouw te verlenen. De in- en uitgangen van het 

gebouw en de fietsenstallingen dienen na gebruik 

onmiddellijk naar behoren te worden afgesloten.

Elke bewoner is zelf verantwoordelijk voor de toegang 

tot zijn/haar appartement en de sleutels. Dit betekent 

dat bij het buitensluiten of verliezen van de sleutel 

de verhuurder niet verantwoordelijk is de huurder 

toegang te verlenen tot het individuele appartement. 

Indien de huurder een tag of sleutel is verloren, 

dient dit zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij 

bewonerszaken via info@living-inn.nl.

De toegang tot de zorgappartementen is uitsluitend 

voor de bewoners van deze appartementen, hun

zorgverleners en hun bezoekers. Zij hebben een eigen 

ingang.

1.7 GELUID

Tussen 22.00 uur ‘s avonds en 8.00 uur ‘s morgens 

is het veroorzaken van geluidsoverlast2 niet 

toegestaan. Op vrijdag en zaterdag is dit tussen 

24:00 uur ’s avonds en 08:00 uur ’s morgens, mits 

alle buren hierover vooraf worden ingelicht. Onder 

geluidsoverlast wordt onder andere verstaan: lawaai

veroorzakende activiteiten zoals boren, timmeren en 

zagen, hard geroep en gelach en het storend

gebruik van geluidsapparatuur, tv’s en 

muziekinstrumenten. Zulks onverlet de plicht van 

elke huurder om ook buiten die tijdstippen het 

veroorzaken van lawaai dat tot overlast leidt te 

voorkomen.

1.8 LIFT

Het gebruik van de lift dient de toegang tot het 

gebouw van andere bewoners/gebruikers ongestoord

te laten. In geval van verhuizingen is het niet 

toegestaan de lift te blokkeren of voor langere 

periode aan het gebruik van andere eigenaars en 

gebruikers van het gebouw te onttrekken. Bij het 

transport van zaken die schade kunnen veroorzaken 

aan het interieur van de lift of de liftdeuren dient de 

nodige voorzorg in acht genomen te worden, onder 

meer door deze zaken af te dekken en op een

oordeelkundige wijze te verplaatsen. Informeer de 

beheerder en bewonerszaken te allen tijde indien

er bijzondere omstandigheden zijn om langdurig 

toegang tot het pand te verkrijgen.

1.9 HUISDIEREN

Het hebben en houden van huisdieren is toegestaan, 

mits dat niet leidt tot overlast voor de andere 

huurders en eigenaren. Huurders zijn verplicht te 

voorkomen dat hun huisdieren schade, waaronder

verontreiniging of hinder, toebrengen aan bezittingen 

van anderen. Iedereen dient bij het uitlaten zelf voor 

het opruimen van de ontlasting zorg te dragen. Het 

is niet toegestaan huisdieren los te laten lopen in de 

gemeenschappelijke gedeelten. Huisdieren dienen te 

worden begeleid door personen die daartoe capabel 

zijn. Het is niet toegestaan huisdieren uit te laten, te 

wassen, te kammen etc. in de gemeenschappelijke 

gedeelten. Alle dieren die naar mening van 

verhuurder hinder/schade veroorzaken, kunnen op 

last van de verhuurder verzocht worden een ander 

tehuis te vinden binnen aanzienbare tijd. Dit indien er 

geen passende oplossing kan worden gevonden.

2 Tussen 8.00 uur en 18.00 uur tot 70 dB(A), tussen 18.00 uur en 23:00 uur tot 65 dB(A), tussen 23:00 en 8:00 uur tot 60 dB(A).
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Het is bovendien niet toegestaan ongebruikelijke 

huisdieren als duiven, (pluim)vee en reptielen te

hebben of te houden in of nabij het gebouw. Bij 

twijfel over het houden van een huisdier wordt de

plaatsing daarvan vooraf aan verhuurder voorgelegd.

1.10 OPLEVERING BIJ AANVANG EN EINDE 

HUUROVEREENKOMST

De oplevering van het gehuurde geschiedt na 

gezamenlijke opname door huurder en verhuurder, 

door ondertekening van een proces-verbaal van 

oplevering.

Na afloop van de huurperiode zal er een eindinspectie 

door huurder en verhuurder plaatsvinden met een 

ondertekend mutatieformulier. Tenzij schriftelijk 

anders overeengekomen met verhuurder dient het 

gehuurde weer geheel in de oorspronkelijke staat 

aangeboden te worden. Voor starters geldt dat de 

muren behangklaar dienen te worden opgeleverd. De 

muren van de 55+ appartementen zijn bedekt met 

glasvliesbehang in dezelfde kleur als bij de oplevering 

bij aanvang van de huurovereenkomst.

1.11 COMMUNITY 2.0

Onlosmakelijk onderdeel van het huren van een 

woning bij Living-Inn is deel uitmaken van de 

Community 2.0. Dit houdt in dat eenieder naar 

vermogen een actieve bijdrage levert aan het 

samenlevingsgevoel. Bewoners dragen een steentje 

bij aan het leefcomfort van de senior en vice versa.

De invulling van deze zogenaamde sociale burenhulp 

wordt volledig bepaald door vraag en aanbod. Het is 

meer dan een inspanningsverplichting om aan deze 

huurvoorwaarde te voldoen. Actieve participatie 

is vereist. Het beheerteam van Living-Inn kan 

ondersteunen bij gemeenschappelijke activiteiten.

1.12 BEWONERSCOMMISSIE

Bij Living-Inn is er een Bewonerscommissie waar 

huurders lid van worden na verkiezing door de

huurders. Dit geschiedt in een bewonersvergadering 

waar alle bewoners toegang toe hebben. Elke

bewoner maakt deel uit van de bewonersvereniging 

waar de bewonerscommissie de belangen voor 

behartigt. Deze commissie bestaat uit een vijftal 

bewoners. De Bewonerscommissie behartigt de

gezamenlijke belangen van alle huurders. Het is een 

commissie die voor alle bewoners van Living-Inn

optreedt en door de directie, voor algemene zaken, 

als enige gesprekspartner namens de bewoners zal 

worden geaccepteerd.

1.13 OVERTREDINGEN, AANSPRAKELIJKHEID

De verhuurder zal bij overtredingen van het bepaalde 

in de artikelen 1.2 tot en met 1.11 van dit

reglement de overtreder waarschuwen en daarbij 

een termijn stellen om de overtreding en de gevolgen 

van de overtreding voor eigen rekening en risico 

ongedaan te maken. Indien deze waarschuwing niet 

wordt opgevolgd, kan dit worden beschouwd als een 

schending van de huurovereenkomst.



10HUISHOUDELIJK REGLEMENT                         LIVING-INN

VERSIE 1.0

2.1 ALGEMEEN BELANG

Mochten in het algemeen belang bepaalde 

activiteiten worden ontplooid, waarbij medewerking 

van huurder noodzakelijk is, dan is hij gehouden deze 

medewerking te verlenen.

Huurder wordt geacht geen enkele daad te verrichten 

waardoor de reputatie van Living-Inn in het

geding zal kunnen komen.

Contacten (met de media) over de algemene 

informatie met betrekking tot Living-Inn lopen via

verhuurder.

2.2 BIJZONDERE BEPALINGEN

Dit huishoudelijk reglement maakt onlosmakelijk 

onderdeel uit van de huurovereenkomst en kan

alleen door verhuurder worden gewijzigd. Indien het 

huishoudelijk reglement in strijd is met de

individuele huurovereenkomst gelden de regelingen 

van de individuele huurovereenkomst.

In individuele gevallen, in bepaalde situaties en/of op 

bepaalde momenten kan een (tijdelijke) ontheffing 

worden verleend/een afwijkende regeling worden 

getroffen. In die gevallen dient huurder schriftelijk 

toestemming te verkrijgen van Living-Inn. Living-Inn 

behoudt zich het recht voor toestemming te verlenen 

onder bepaalde (uitvoerings-)voorwaarden.

Rekening houdend met de voor alle huurders nadelige 

gevolgen bij overtreding van dit reglement met het 

oog op de belevingswaarde van wonen in Living-Inn, 

het verzekeren van de brandveiligheid, hygiëne, 

netheid en orde is het noodzakelijk dat dit reglement 

nauwgezet wordt nageleefd.

Wanneer Living-Inn niet steeds de strikte naleving van 

dit reglement verlangt, dan brengt dat niet met zich 

mee dat Living-Inn daarmee het recht prijsgeeft om 

in een volgend al dan niet soortgelijk geval wél strikte 

naleving te verlangen.

2.3 SANCTIES

Verhuurder heeft het recht om maatregelen te 

treffen voor rekening en risico van de overtredende 

huurder, wanneer huurder op eerste aanzegging van 

verhuurder in gebreke blijft aanwijzingen, richtlijnen 

en aanzeggingen bij overtreding van dit reglement 

terstond op te volgen.

Dit recht van verhuurder geldt eveneens in die 

gevallen, wanneer de overtreder bij constatering niet

(direct) valt vast te stellen en terstond maatregelen 

nodig zijn, in welk geval de hieraan verbonden

kosten worden gedragen door de gezamenlijke 

huurders door doorbelasting in de 

servicekostenregeling.

Bij niet naleving van of handelen in strijd met het 

huishoudelijk reglement, verbeurt de huurder die in

overtreding is, aan verhuurder voor iedere dag of 

gedeelte daarvan, dat de overtreding voortduurt,

naargelang de overtreding een direct opeisbare 

boete van maximaal ad €500,00 (zegge: vijfhonderd 

euro) per dag, onverminderd overige rechten van 

verhuurder.

2. Slotbepalingen
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