ABC informatie voor studenten in Maastricht
Balkon
Als je in een appartementencomplex woont, is het belangrijk om het balkon netjes en
schoon te houden. Dus geen bierkratten op het balkon zetten of het afval langer dan
enkele dagen hier plaatsen. In alle appartementencomplexen is het verboden om te
barbecueën op het balkon.
Fietsen
Het is verboden om fietsen in een huis of gemeenschappelijke ruimte van een
appartementencomplex te plaatsen (uitsluitend in een garage of in een fietsenberging).
Groene container
Voor groente, fruit en tuinafval kun je gebruik maken van de groene container (indien
aanwezig in het pand). Het is verboden ander afval in deze container te doen, je riskeert
hiermee een boete.
Kwijtschelding belastingen (gemeente en waterschappen)
Als je een laag c.q. geen inkomen hebt (bijvoorbeeld studenten), kun je in aanmerking
komen voor kwijtschelding van de Gemeentelijke Belastingen. Je hoeft de belasting dan
mogelijk niet te betalen. Je vraagt dit aan bij de BsGW (Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen). De BsGW houdt rekening met je inkomen, uitgaven en
bezittingen.
www.bsgw.nl
Een verzoek om kwijtschelding kan alleen worden ingediend met het hiervoor bestemde
formulier. Je kunt dit formulier aanvragen via je persoonlijke pagina op bovenstaande
website (dit kan pas nadat je de aanslag hebt ontvangen, omdat je de gegevens van de
aanslag nodig hebt). Vul het formulier volledig in en stuur de benodigde bewijsstukken
en specificaties mee. Zonder deze stukken wordt de aanvraag niet in behandeling
genomen.
Het verzoek tot kwijtschelding dient binnen 3 maanden te gebeuren! Daarna vervalt de
eventuele mogelijkheid tot aanvragen kwijtschelding. Is er al een aanmaning gestart,
dan kom je sowieso niet meer in aanmerking voor kwijtschelding.
Let op: voor de hele handel heb je een DigiD-code nodig. Je kunt een DigiD code
aanvragen op www.digid.nl. Met de DigiD code kun je bij alle overheidsinstanties
terecht. Voor het aanvragen van een DigiD-code heb je een BSN-nummer nodig oftewel
een Burgerservicenummer en uiteraard een woonadres in Nederland.
Ook kun je een aanvraagformulier kwijtschelding aanvragen via:
www.bsgw.nl / telefoon 088-8420 420 (ma t/m vr 09:00 tot 17:00 uur) / Postbus 1271
6040 KG Roermond/ bezoekadres: Kerkeveldlaan 2, Roermond.
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Ongedierte
Als je afval langere tijd buiten laat staan in de tuin of op het balkon (sowieso verboden),
zullen hier zeker muizen, ratten en ander ongedierte op afkomen. Als huurder ben je
hier zelf verantwoordelijk voor en dien je zelf ook te zorgen voor de bestrijding van dit
ongedierte.
Rood/witte afvalzakken
In Maastricht dien je de rood/witte afvalzakken te gebruiken. Deze koop je bij de
klantenservice of kassa van iedere supermarkt in Maastricht. Ze zijn verkrijgbaar in 2
maten: klein en groot. Als je in een huis woont, kun je ze één keer per 2 weken buiten
zetten en in een appartement iedere week. De zakken mag je enkel na 20:00 uur de
avond voor ophaaldag buiten op straat zetten. Let op: per buurt verschilt de ophaaldag
van het vuilnis.
Toilet schoonmaak
Gebruik dagelijks Glorix (of ander merk) bleekmiddel. Zo voorkom je verkalking of vieze
aanslag. Je kunt dit ook gebruiken in heet water voor het ontkalken van douchewanden
of om de gootsteen schoon te maken. Heb je last van zwarte schimmelgroei in de
badkamer, spuit het bleekmiddel hier onverdund op en laat het 30 minuten inwerken,
daarna afspoelen met water. Voorzichtig met je kleren, omdat bleekmiddel vlekken geeft
die er nooit meer uitgaan!
Ventilatie badkamer
Het is heel belangrijk dat badkamers worden geventileerd. Laat de badkamerdeur
minstens 30 minuten open na een douchebeurt zodat de waterdamp eruit kan. Als er
een radiator in de badkamer is, laat deze dan altijd een beetje aan staan. Als je niet
genoeg ventileert of geen verwarming gebruikt, heb je grote kans op schimmelvorming.
Als huurder ben je hiervoor verantwoordelijk.
Ventilatie slaapkamer
Ook is het belangrijk om je slaapkamer te ventileren. Open het raam minstens 10
minuten per dag. Iedere persoon verliest namelijk veel vocht tijdens het slapen.
Ventilatie is ook belangrijk om huismijt te voorkomen en allergische reacties. Hiervoor
dienen ook de lakens en dekbedovertrekken minstens 1 x per 14 dagen gewassen te
worden op 60 graden in de wasmachine.
Vlaggen
Vlaggen zijn niet toegestaan voor ramen, je kunt ze op de muren in de woning
bevestigen met behulp van punaises.
Winkelwagen
Wingelwagens zijn eigendom van de supermarkt en het is niet toegestaan deze mee
naar huis te nemen en zeker niet om ze in een voor-of achtertuin te plaatsen.
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