
Huisreglement MATTH Engineering  

 

 Openingstijden en toegang tot het gebouw 

Ons kantoor is open van maandag t.e.m. vrijdag vanaf 8u tot 17u. 

 

 Gebruik kantooruitrusting 

- Elk bureau beschikt over een ergonomische stoel. 

- Er is beveiligd wifi beschikbaar, u ontvangt het paswoord bij aankomst. 

- Het afval wordt gesorteerd: papier/karton en PMD worden afzonderlijk verwerkt naast het 

restafval.  Wij vragen om uw GFT afval (groenten- & fruitresten) mee te nemen om 

hygiënische redenen en niet weg te gooien bij het restafval.   

- Het is niet toegestaan om andermans werkplek zonder overleg te gebruiken. Daarnaast zijn 

de desks niet bedoeld om uitvoerig te overleggen.  Houd rekening met de aanwezigen en 

respecteer de rust die er heerst. 

- Muziek wordt niet toegestaan, tenzij met subtiel volume via hoofdtelefoon of oortjes. 

 

 Ontvangst van externen 

Het is toegestaan om externen voor een overleg te ontvangen, mits dit een zakelijk en geen 

regelmatig karakter heeft.  Hiervoor is uitsluitend de vergaderruimte of een privékantoor van 

toepassing.  Als een externe na het overleg nog even wil blijven werken, dan kan deze een 

beschikbare desk hiervoor huren. 

 

 Roken 

Het is uitdrukkelijk verboden om te roken binnen het gebouw.  Indien u wenst te roken buiten het 

kantoor dan vragen wij u vriendelijk om uw sigarettenpeuken niet op de openbare weg te gooien.  

 

 Bellen 

Stem je belgedrag af op de ruimte waar je zit en de anderen om je heen. Gebruik indien beschikbaar 

de vergaderruimte hiervoor. Of zoek een plek op waar je niemand stoort, loop naar buiten of vraag 

anderen of zij hinder ondervinden.  Als je zelf last hebt van iemand die (te) hard aan het bellen is, 

spreek diegene dan even aan. 

 

 Eten en drinken 

Het is toegestaan om eigen consumpties mee te nemen. Daarnaast mag elke hero gebruik maken van 

het koffieapparaat, de waterkoker, de koelkast, de microgolfoven, bestek en borden.  Ruim bij 

gebruik van de keuken of andere faciliteiten altijd je eigen troep op en zet alles in de 

vaatwasmachine bij vertrek.  De koelkast is voor gemeenschappelijk gebruik, gebruik alleen 

producten (eetwaren) die je zelf gekocht hebt. 

 

 Opruimen 

Wij hebben een ‘opruim policy’ voor iedereen, dat wil zeggen dat je de gebruikte flexplek of 

vergaderruimte netjes en schoon achterlaat voor een volgende gebruiker.  Bij de vaste werkplekken 

moedigen we aan dat iedereen zijn eigen bureau netjes houdt.  Zet gebruikte kopjes, glazen, e.d. in 

de afwasmachine, afval (behalve fruit- en groenteafval) gaat in de afvalemmers. 

 

 



 Fietsen 

Gelieve niet de fietsen te plaatsen tegen de ramen aan de voorgevel bij de ingang.   Fietsen 

mogen niet mee naar binnen genomen worden. 

 

 Auto’s en parkeren 

Er is gratis parkeergelegenheid in de omliggende straten.  Opgelet voor de bewonerszones die 

aangeduid staan met een verkeersbord en gele markering op de straat, bij controle heb je een 

boete van 50€. 

 

 Klachten 

Is iets niet naar wens of heb je ergens last van? Loop er niet te lang mee rond en laat het weten aan 

de zaakvoerder van MATTH Engineering.  Dit mag per mail maar het liefst gewoon face to face. 

 

 Huisdieren 

Huisdieren zijn niet toegestaan. 

 

 Toiletten 

Het kantoor en het sanitair wordt wekelijks schoongemaakt door een professionele firma.  Laat het 

toilet schoon achter.  Indien er klachten zouden zijn omtrent de hygiëne, aarzel niet om ons hierover 

aan te spreken.  Dit geldt vanzelfsprekend ook voor verstoppingen van de afvoer. 

 

 

 

 

  


