WELKOME in het BELGRADEHUIS!
Avoid getting a parking ticket. Vermijd een parkeerboete door je parkeerschijf te
leggen tussen 9u en 18u (behalve op zaterdag, zondag en feestdagen).

Don’t push or pull at the gate. It opens automatically with a code you receive after
booking. Gelieve niet aan de toegangspoort te duwen of trekken. Deze opent en
sluit automatisch door de code in te geven die je van ons ontvangt nadat je het
vergaderlokaal geboekt hebt.
Bike your way over here. And find the right spot to park. Gelieve je fiets niét op de oprijlaan, te
parkeren. Ook niet voor of achter de schuifpoort, zo blokkeer je de uitrit voor de auto van de
bewoners. Achteraan in de tuin, aan de rechterkant staat een fietsrek waar je je fiets zorgeloos
achter kan laten.

DO enjoy your time here! But please don’t party. De ruimtes worden niet gebruikt voor
privéfeesten, voor dans- of muziekfeesten.

Have your meeting inside the building. (You can take a break in the garden.) Het is niet de
bedoeling om je activiteit in de tuin te houden. Maar uiteraard mag je je tijdens de pauze even
placeren achteraan in de tuin (op het verhoogde gedeelte met het terrasje).
Have a great (cold) lunch! But please don’t use the kitchen for cooking. Omwille van
veiligheidsredenen (verzekering) is het niet mogelijk om de keuken te gebruiken om maaltijden op
te warmen of te bereiden.

Enjoy your drinks, and don’t forget to wash the dishes :) Vergeet de afwas niet te doen en
glazen, kopjes en borden terug in de kasten op te bergen aub.

Keep your visit (and the room) nice and warm. Just turn off the heat when you leave.
Laat de ruimte netjes achter en draai de verwarmingsradiatoren op sterretje wanneer je afsluit.
We prefer a deposit, but if this is a problem you may put your contribution in the envelope on
the table on the table in the conference room. De huurbijdrage (min. 10 euro per dagdeel voor
niet gesubsidieerde organisaties) kan je in het envelopje steken, indien een overschrijving niet
mogelijk is voor jouw groep.
Love our neighbours (they are quite nice :-) Enter and leave the building in silence, at 9
a.m. at the earliest and no later than 10.30 p.m. (from 9.30 am. untill 10 p.m. in the
weekend) please. Verlaat het huis uiterlijk om 22.30u (van 9.30u tot 22.00u in het
weekend) en hou rekening met heerlijk slapende buurtbewoners.
Book the conference room or other questions? Voor reservatie en alle andere vragen:
bel Motief: 0468/112742 – belgradehuis@gmail.com
Emergency? Bij échte noodgevallen kan je bij de bewoners terecht
(Judith en Filip: 015/42.39.65 - Jan en Marij: 015/42.37.90)

