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Huishoudelijk Reglement Laan van Ouderenzorg 14/142 (woningen) te 
Leiderdorp. 
 
 
Algemeen 
 
Artikel 26 van de akte van splitsing geeft de Algemene Ledenvergadering als besluitvormingsorgaan 
de mogelijkheid een huishoudelijk reglement vast te stellen, dat vervolgens integraal deel uitmaakt 
van de regelgeving van de Vereniging van Eigenaren. 
 
Dit huishoudelijk reglement is opgesteld ter verduidelijking en aanvulling van de akte van splitsing, en 
- het voor ieder van de bewoners waarborgen van een optimaal woongenot; 
- het geven van gedragsregels voor die gevallen waarbij een persoonlijk belang in strijd kan zijn 

met het algemeen belang; 
- het waarborgen van het aanzien en de waarde van het gebouw en de directe omgeving 

daarvan. 
 
Bovendien schrijft artikel 19 van de akte van splitsing voor dat eigenaren die hun woning aan een 
ander in gebruik geven, ervoor moeten zorgdragen dat hun huurders kennis hebben genomen van de 
inhoud en schriftelijk verklaren dat zij deze reglementen zullen naleven. 
 
Iedere eigenaar en/of gebruiker van het appartementsrecht is verplicht zich te houden aan de regels, 
zoals gesteld in de akte van splitsing en in dit huishoudelijk reglement. Bij overtreding hiervan staat de 
VvE de maatregelen, zoals vermeld in artikel 25 van de akte van splitsing  en de van toepassing zijnde 
artikelen in het Burgerlijk Wetboek ten dienste. Iedere eigenaar en/of gebruiker verplicht zich een 
zodanige zorgvuldigheid in acht te nemen als in het maatschappelijk verkeer van hem/haar kan 
worden verwacht. 
 
Huisvuil 
- Vanaf 1 augustus 2011 wordt er geen huisvuil meer opgehaald. Vanaf deze datum mag, in verband 

met ongedierte, het huisvuil niet langer dan een paar uur in het kastje staan.  
Om dezelfde reden is het niet toegestaan om huisvuil in de galerij neer te zetten.  

- Papier, karton en glas kunt u deponeren in de containers bij winkelcentrum Santhorst. 
- Afvoer van grofvuil geschiedt door de gemeentereiniging en uitsluitend nadat u hiervoor een 

telefonische afspraak heeft gemaakt. 
- Het is niet toegestaan om grofvuil op straat of naast de vuilcontainers te plaatsen op andere dagen 

dan u met de gemeentereiniging hebt afgesproken. 
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Algemene ruimten 
- Roken in de lift en in algemene ruimten is niet toegestaan. 
- Huisdieren mogen niet loslopen in het trappenhuis en op de galerijen. 
- Het is niet toegestaan om fietsen en supermarktwagens mee te nemen naar de woning, dit ter 

voorkoming van beschadiging/vervuiling van liftdeuren en deurdrempels, alsmede om vrije 
doorgang te bieden aan bijvoorbeeld de brandweer. 

- Het is niet toegestaan fietsen, bromfietsen of andere voorwerpen te plaatsen in de algemene 
ruimten  

- De wanden en/of plafonds mogen niet worden gebruikt voor het ophangen van schilderijen of 
andere voorwerpen tenzij de vergadering voorafgaand uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.  

- Sluit altijd de centrale toegangsdeur en de deuren die toegang geven tot de algemene ruimten. 
- Open niet de centrale toegangsdeur zonder precies te weten wie er voor staat. 
- Het is niet toegestaan kranten, folders etc. in de algemene ruimten achter te laten. 
- Gebruik de brandtrappen uitsluitend in geval van nood. Het oneigenlijke gebruik van de 

brandtrappen brengt overlast met zich mee voor de andere bewoners. Zorg dat je de deur altijd 
achter je sluit. 

 
Geluidsoverlast 
- Het volume van audioapparatuur en muziekinstrumenten dient dusdanig te zijn dat hierdoor geen 

overlast ontstaat voor buren/omwonenden. 
- Het verrichten van werkzaamheden die geluidsoverlast kunnen veroorzaken (bijv. timmeren, 

schuren en boren) is slechts toegestaan op maandag tot en met zaterdag van 08.00 tot 20.00 uur. 
Op zon- en feestdagen zijn deze werkzaamheden verboden. 

- Harde vloerbedekkingen, onder andere dun tapijt, laminaat, linoleum, parket, plavuizen en 
woongrind, zijn verboden, tenzij wordt aangetoond dat de contactgeluidsisolatie van kale vloer plus 
vloerbedekking een waarde bereikt volgens NEN 5079 en NEN 1077 van tenminste Ico = +10 dB. 
Dit betekent dat harde vloerbedekking uitsluitend is toegestaan wanneer het aanbrengen op een 
deskundige manier geschiedt en de vloerbedekking niet in verbinding staat met de ondervloer of de 
wanden (zogenaamde “zwevende vloer”) en geen hinder kan ontstaan voor de andere bewoners. 

- Vloeren in keukens en sanitaire ruimten zijn uitgesloten van vorengenoemde eis. 
 
Overige 
- Het aanbrengen van een buitenzonwering is toegestaan mits het type en de kleur van de 

zonwering voldoen aan de door de vergadering vastgestelde voorwaarden. De door de vergadering 
vastgestelde voorwaarden zijn het type T(ibelly) kleur 310A of een gelijkwaardig, aldus door de 
vergadering vast te stellen.  

- Het is niet toegestaan om eigen antenne, schotel of andere zend-, ontvangst- en/of 
communicatieapparatuur op of aan het gebouw te bevestigen. 

- Het is niet toegestaan om aan de buitenzijde van het gebouw of balkon reclame-uitingen, 
uithangborden, spandoeken, schijnwerpers en in het algemeen uitstekende voorwerpen aan te 
brengen. De enige uitzondering hierop is het uithangen van de nationale vlag met wimpel op de 
van overheidswege aangegeven dagen. 

- Plantenbakken, wasgoed etc. mogen alleen worden opgehangen aan de binnenkant van het 
balkon. 
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- Om het aantrekken van ongedierte te voorkomen is het niet toegestaan brood en/of andere 
etenswaren naar buiten te werpen om dieren te voeren. 

- Het is niet toegestaan vette vloeistoffen, etensresten, koffiedik of andere verstoppende substanties 
door de gootsteen te spoelen; het opheffen van eventuele verstoppingen, aantoonbaar hierdoor 
veroorzaakt, zal geschieden op kosten van de veroorzaker. 

- Het is niet toegestaan om gevaarlijke of verontreinigende stoffen, anders dan voor huishoudelijk 
gebruik, op te slaan in de appartementen en/of bergingen. 

- Het nemen van een Hennepkwekerij is niet toegestaan. Alle verwijder en daar uit voortkomende 
kosten zijn voor rekening van de veroorzaker.  

 
Voor eigenaren: 
Spoedeisende zaken aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw kunt u op werkdagen, tussen 
08.30 uur en 17.00 uur (vrijdags tot 15.30 uur), telefonisch contact opnemen met de VvE Diensten 
Nederland B.V. op het nummer 070 – 3076960 of per email denhaag@vve-nederland.nl  Buiten 
bovengenoemde uren alleen bereikbaar voor noodgevallen op het nummer 06-12116983.  
Alle niet urgente klachten en/of storingen aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw kunt u 
schriftelijk melden bij VvE Diensten Nederland B.V., per e-mail denhaag@vve-nederland.nl of per post 
Frijdastraat 28, 2288 EZ  Rijswijk. 
 
Voor huurders: 
Spoedeisende zaken en niet urgente klachten en/of storingen aan de gemeenschappelijke delen of 
binnen het woongedeelte kunt u op werkdagen, tussen 8:30 en 17:00 uur, telefonisch contact 
opnemen met Zeilstra Beheer B.V. op het nummer 070-3615600 of per email 
onderhoud@zeilstrabeheer.nl  
Voor noodgevallen aan gemeenschappelijke delen buiten bovengenoemde kantooruren alleen 
bereikbaar op het nummer 06-12116983 
 
Het verdient aanbeveling om in geval van langere afwezigheid aan de beheerder en/of voorzitter 
mededeling te doen van uw tijdelijke adres en daarbij tevens aan te geven wie in uw omgeving 
bevoegd is om, in het geval van calamiteiten, toegang tot uw appartement te verlenen. 
 
Het bestuur van de vereniging van eigenaren is bereikbaar op het mailadres 
laanvanouderzorg@gmail.com. 
 
Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van 26 april 2012 
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