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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 
 
 
 

VERENIGING VAN EIGENAREN 
De Hoghe Weijdt 

te Leiden 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
Het Huishoudelijk Reglement is vooral bedoeld om in praktische zin de gemeenschappelijke belangen 
van de eigenaren en gebruikers te behartigen. Niet alleen technisch, administratief en financieel, maar 
ook wat betreft de kwaliteit van bewoning en het aanzien van het complex, zodat daarmee een opti-
maal woongenot voor een ieder kan worden gewaarborgd. 
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Huishoudelijk Reglement  
 
Dit reglement is bestemd voor eigenaren en gebruikers van een appartement dat deel uit maakt van 
appartementencomplex de Hoghe Weijdt te Leiden, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend ge-
meente Leiden, sectie M nummer 7707, hierna te noemen “het appartementencomplex”. 
Onder de in dit reglement gebruikte begrippen dient hetzelfde te worden verstaan als onder de gelijk-
luidende begrippen in het Reglement van Splitsing van Eigendom (februari 1973). 
 
Artikel 1 
Algemeen  
 
a. Het appartementencomplex bestaat uit totaal 65 appartementen. 
 
b. In totaal is het gehele appartementencomplex eigendom van 65 appartementsrechten. De eigena-

ren van deze appartementsrechten vormen tezamen de leden van de Vereniging van Eigenaren 
van de Appartementenflat de Hoghe Weijdt te Leiden ( hierna te noemen “de VvE” ). 
De VvE zal in ieder geval éénmaal per jaar bijeenkomen voor de jaarvergadering. 

 
c. Een appartement is bestemd om te worden gebruikt als woning en mag derhalve alleen voor deze 

bestemming worden gebruikt. 
 
d. Ieder der eigenaren is in de gemeenschap gerechtigd voor één/vijf en zestigste gedeelte; de ge-

meenschappelijke baten alsmede de schulden en kosten. 
Tot de schulden en kosten worden tevens water en verwarming van de appartementen gerekend. 

 
e. U bent als gebruiker van een appartement dat deel uit maakt van het appartementencomplex, 

tevens gebruiker van de openbare ruimten van dit appartementencomplex. Dit brengt met zich 
mee dat u niet alleen verantwoordelijk bent voor uw eigen appartement, maar dat u ook medever-
antwoordelijk bent voor het in goede en representatieve staat houden van het gehele gebouw. De 
gebruikers van het gebouw moeten zich er altijd van bewust zijn dat het dicht op elkaar wonen 
gemakkelijk aanleiding kan geven tot overlast. 

 
Artikel 2 
Gebruik privé-gedeelte 
a. Iedere Eigenaar en Gebruiker is verplicht het Privé-gedeelte te gebruiken overeenkomstig de 

daaraan in de Akte gegeven bestemming, dit betreft conform de splitsingsakte “woning”.  
Een gebruik dat afwijkt van de in de Akte gegeven bestemming en niet bij Reglement is verboden, 
is slechts geoorloofd met toestemming van de Vergadering, onverminderd eventuele andere pri-
vaat- of publiekrechtelijke beperkingen.  

b.  Het is niet toegestaan in het Privé-gedeelte activiteiten op het gebied van de horeca en/of het 
pensionbedrijf uit te oefenen noch is verhuur voor recreatie of short-stay/kamerverhuur toege-
staan. Onder het pensionbedrijf respectievelijk verhuur voor recreatie/short-stay/kamerverhuur 
worden onder meer begrepen:  
- het gedurende één of meer nachten tegen betaling ter beschikking stellen van het Privé-gedeelte 
of een gedeelte daarvan ongeacht of tevens ontbijt wordt verstrekt;  
- het tegen vergoeding in gebruik geven van het Privé-gedeelte of een gedeelte daarvan tijdens 
tijdelijke afwezigheid van de Eigenaar of Gebruiker, anders dan krachtens een huurovereenkomst 
voor 3 maanden of langer.  
Het Privé-gedeelte of een gedeelte daarvan mag ook niet voor andere dan de hiervoor vermelde 
vormen van verhuur voor recreatie worden gebruikt. 

 
Artikel 3 
Gemeenschappelijke ruimten 
 
a. De eigenaar van een appartement heeft als gebruiker van het appartementencomplex het genot 

van de gemeenschappelijke gedeelten. Hij/zij mag geen inbreuk maken op het recht van medege-
not van de overige gebruikers. De gebruiker is verplicht zich te onthouden van luidruchtigheid, het 
onnodig verblijf in de gemeenschappelijke ruimten en het daarin plaatsen van fietsen, bromfietsen 
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of andere roerende goederen. Zulks is eveneens van toepassing op de bezoekers van de gebrui-
kers. De betrokken gebruiker is dan ook verantwoordelijk voor overtredingen door zijn/haar be-
zoekers. 

 
b. Men is verplicht, na het betreden of verlaten van het appartementencomplex de toegangsdeuren 

te sluiten. Ook de tussendeuren in gangen en naar trappenhuizen moeten gesloten worden. Dit 
om verspreiding van rook in geval van brand te verhinderen. 

 
c. De centrale fietsenberging is alleen bestemd voor bruikbare fietsen van de bewoners van het complex. 
 
d. Het parkeerterrein is alleen bestemd voor de bewoners en zijn bezoekers. De parkeerplaatsen 

mogen niet aan derden in bruikleen worden gegeven. 
Het parkeerterrein is alleen bestemd voor personenauto’s en niet voor campingauto’s, caravans, 
boottrailers, aanhangwagens en vrachtauto’s, alsmede voertuigen bestemd voor handelsdoelein-
den. 
Na het oprijden/afrijden van het terrein dient het toegangshek gesloten te worden om illegale par-
keerders zoveel mogelijk buiten te houden. 
De in- en uitgangen van het complex moeten onder alle omstandigheden worden vrijgehouden 
(denk aan brandweer, ambulance, e.d.) 

 
e. De gemeenschappelijke ruimten mogen niet worden gebruikt voor het plaatsen van meubelen, 

voor het ophangen van schilderijen of andere voorwerpen, of voor het aanbrengen van decoraties 
en dergelijke zonder schriftelijke toestemming van het bestuur. 

 
f. Het houden van huisdieren binnen het appartement is toegestaan, onder voorbehoud dat dit geen 

overlast voor andere gebruikers zal veroorzaken. Het houden van duiven is verboden. Mocht als 
gevolg van het houden van huisdieren verontreiniging in de gemeenschappelijke ruimten ont-
staan, dan is de eigenaar van het betrokken huisdier verplicht de sporen hiervan onmiddellijk en 
grondig op te ruimen. 
Honden mogen niet op het terrein of in de tuin uitgelaten worden. Huisdieren mogen niet los rond-
lopen in de gemeenschappelijke ruimtes. 

 
g. De naamlijst bij de brievenbussen en de naambordjes bij de appartementen worden door de VvE 

verzorgd. Bij wisseling van de bewoner dient de eigenaar zo spoedig mogelijk de naam van de 
nieuwe bewoner schriftelijk aan de administrateur op te geven. Ook de bordjes op de brievenbus-
sen voor het weren van ongeadresseerde reclame worden door de VvE aangepast aan de wen-
sen van de bewoner. Het is niet toegestaan stickers op de brievenbussen te plakken. 

 
h. De toegang tot het dak en de machinekamer van lift en CV is niet toegestaan 
 
Artikel 4 
Gemeenschappelijke kanalen en leidingen 
 
a. Deurtelefoon. 

De deurtelefooninstallatie behoort tot de gemeenschappelijke gedeelten. U mag er daarom zelf 
geen veranderingen in aanbrengen of reparaties uitvoeren. Bij defecten kunt dit melden via een 
reparatieverzoek bij de beheerder. Dit geldt ook als de telefoon tijdelijk verwijderd moet worden 
voor schilder of behangwerkzaamheden. 

 
b. Afzuigsysteem. 

Het is niet toegestaan een afzuigkap of wasemkap voorzien van een motor, alsmede keukenventi-
latoren en wasdrogers, aan te sluiten op het mechanisch afzuigsysteem. 

 
c. Verwarming. 

Indien een thermostaatkraan van de CV niet meer correct werkt, dient u dit te melden via een re-
paratieverzoek bij de beheerder. De VvE zal dan zorgen voor reparatie, eventuele kosten zijn ech-
ter voor rekening van de appartementseigenaar. 
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d. Elektronisch Slot. 
De toegangsdeuren tot het trappenhuis, de kelder en de fietsenstalling zijn voorzien van een elek-
tronisch slot. Sleutels daarvoor kunt u van de vereniging in bruikleen krijgen voor een borgsom 
van € 10,30 per stuk. Er zijn twee vormen: een sleutelhanger of een kaartje met de afmetingen 
van een bankpasje. U ontvangt de gewenste sleutels na ontvangst van de borgsom op de bankre-
kening van de VvE. Verloren sleutels en niet ingeleverde sleutels van ex-bewoners worden on-
bruikbaar gemaakt. Een elektronische sleutel die niet meer werkt, kan in een enveloppe voorzien 
van uw huisnummer in de brievenbus van de VvE (nr. 94) gedeponeerd worden. Daarop zal een 
nieuwe sleutel worden verstrekt. Bij verkoop van het appartement kunt u de sleutel(s) inleveren in 
een enveloppe voorzien van uw huisnummer in de brievenbus van de VvE, waarna restitutie van 
de borgsom op uw bankrekening volgt. 

 
e. Het is niet toegestaan via de afvoer voorwerpen of stoffen af te voeren, waarvan verwacht kan 

worden dat zij verstoppingen, gevaar voor het milieu of andere overlast kunnen veroorzaken. Het 
eventueel noodzakelijke ontstoppen van de afvoerleidingen binnen een appartement dient door de 
eigenaar zelf geregeld en betaald te worden. 

 
f. Het is niet toegestaan in de vloeren van het appartement te boren of te nagelen, in verband met 

de daarin aanwezige leidingen. 
 
g. De elektriciteitsvoorziening in de bergruimten is gemeenschappelijk. Daarom is het niet toege-

staan hier veel stroom verbruikende apparaten zoals koelkasten, diepvriezers of wasdrogers aan 
te sluiten. 

 
De kosten voor het herstellen van storingen of schade veroorzaakt door handelen in strijd met de in dit 
artikel genoemde bepalingen, zijn voor rekening van de eigenaar van het betreffende appartement. 
 
Artikel 5 
Afvoer huisvuil 
 
a. Voor de afvoer van huisvuil bevinden zich twee containers in de containerruimte. Huisvuil moet 

hierin in goed gesloten zakken gedeponeerd worden, dit om stankoverlast te voorkomen. 
 
b. Het is niet toegestaan, ook niet voor korte tijd, om zakken met huisvuil op de gangen te plaatsen. 
 
c. De blauwe container is alleen bestemd voor papier en karton. Kartonnen dozen moeten stukge-

sneden en plat gevouwen worden, zodat de container niet te snel vol raakt. 
 
d. Grofvuil mag niet in de containerruimte geplaatst worden. U moet zelf de afvoer daarvan regelen  

U kunt dit grofvuil laten ophalen door de gemeente of zelf wegbrengen naar de milieustraat. Voor 
het gratis ophalen van grofvuil kunt u een afspraak maken via de grofvuillijn, zie de bijlage. 

 
e. Elektrische apparaten mogen niet in de containers of in de containerruimte geplaatst worden. Voor 

grote elektrische apparaten (wit- en bruingoed), zoals wasmachines, koelkasten, etc. kunt u con-
tact opnemen met Kringloopbedrijf het Warenhuis. Kleine elektrische apparaten dient u daar zelf 
in te leveren, zie de bijlage. 

 
f. Klein Gevaarlijk Afval mag niet in de containers of containerruimte gedeponeerd worden. Onder 

Klein Gevaarlijk Afval (KGA) verstaan we producten die schadelijk zijn voor milieu en gezondheid. 
KGA-afval wordt ook wel chemisch afval genoemd. U kunt uw KGA inleveren bij de Milieustraat, 
zie de bijlage. 

 
Artikel 6 
Appartementen 
 
a. De eigenaren/gebruikers mogen geen verandering in het gebouw aanbrengen, waardoor het ar-

chitectonisch uiterlijk of de constructie wordt gewijzigd. 
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b. De eigenaar of gebruiker dient zijn appartement(en) in goede staat van onderhoud te houden. Met 

name van de buitenkozijnen, ramen en deur aan de binnenzijde moet het schilderwerk in goede 

conditie blijven. Dit bepaalt mede de levensduur van het buitenschilderwerk en het hout van de 

gevelkozijnen. 

Het is niet toegestaan de deuren en kozijnen aan de buitenzijde of het balkon zelf te schilderen. 
 
c. Vloerbedekkingen die bij het belopen ervan met hard schoeisel geluidsoverlast kunnen veroorza-

ken, kunnen alleen in overleg met de vereniging worden toegepast. Alleen vloerbedekkingen die 
de isolatie-index voor contactgeluid (Ico) met meer dan 10 dB verbeteren, zijn toegestaan. De 
verbetering moet zijn beoordeeld op basis van de norm NEN 1070 of NEN 5077 en uitgedrukt in 
een verbetering van de isolatie-index voor contactgeluid (Ico) door een betonvloer met de desbe-
treffende vloerbedekking te beleggen. Degene die dergelijke vloerbedekking wil aanbrengen, dient 
schriftelijk te verklaren aan bovenstaande eisen te voldoen. 

 

d. Het is verboden gevelkachels of andere huishoudelijke apparatuur met een afvoer door de gevel 

aan te brengen. 

 
e. Het aanbrengen van naam- en uithangborden, reclameaanduidingen, spandoeken, bloembakken, 

schijnwerpers en in het algemeen uitstekende voorwerpen mag slechts geschieden met toestem-
ming van het bestuur van de VvE. 

 
f. Het aanbrengen van zonweringen dient te geschieden overeenkomstig de door de ledenvergade-

ring vastgestelde kleur, vorm en constructie.  
Doek zonwering Dickson Orchestra kleur rood 3914 uni, cassette type Carré 95 kleur RAL 9010 
bijpassend bij het schilderwerk. 

 
g. Het bevestigen van (schotel)antennes tegen de buitengevel, aan het balkon, op het dak of in de 

tuin  is niet toegestaan. 
 
h. Het is de eigenaren/gebruikers verboden een open vuur te maken of een open haard te installe-

ren. 
 
i. Het is verboden op van buiten zichtbare plaatsen op of aan de balkons wasgoed te hangen en/of 

waslijnen te bevestigen. 
 
Artikel 7 
Bescherming woongenot 
 
a. Het is verboden geluidsoverlast te veroorzaken, waaronder het spelen van audioapparatuur of 

anderszins geluid te produceren dat hinderlijk is voor gebruikers van de andere appartementen. 
 
b. Het is verboden, tussen 20.00 uur en 08.00 uur, alsmede op zon- en feestdagen, werkzaamheden 

te verrichten aan de bouwconstructie, die hinderlijk kunnen zijn voor de andere gebruikers. 
 
Artikel 8 
Onderhoud 
 
Onderhoudsklachten aangaande gemeenschappelijke voorzieningen worden door de gebruikers bij 
voorkeur gemeld via een reparatieverzoek op de website van de beheerder (Technisch beheer>Meld 
reparatieverzoek). 
 
Artikel 9 
Publicatiebord 
 
Belangrijke mededelingen voor de eigenaren zullen op het publicatiebord in de gemeenschappelijke 
ruimte op de eerste verdieping bekend gemaakt worden. Het mededelingenbord is niet bedoeld voor 
privé-mededelingen van de bewoners 
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Artikel 10 
Vervreemding appartement 
 
a. Een eigenaar kan zijn privé gedeelte met inbegrip van de gemeenschappelijke gedeelten en/of de 

gemeenschappelijke zaken en rechten aan een ander in gebruik geven, mits hij er voor zorgdraagt 
dat die ander het gebruik slechts verkrijgt na ondertekening van en afgifte aan het bestuur van 
een in tweevoud opgemaakte en gedagtekende verklaring dat hij de bepalingen van het regle-
ment, het Huishoudelijk Reglement en besluiten zal naleven. 

  
b. De gebruiker die zonder de verklaring getekend te hebben of zijn verplichting niet nakomt en een 

privé gedeelte betrokken heeft dan wel in gebruik houdt, kan door het bestuur hieruit verwijderd 
worden en hem kan het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten en/of de gemeenschappe-
lijke zaken en rechten worden ontzegd. 

 
c. De eigenaar, die voornemens is zijn appartement te vervreemden, dient hiervan minstens 14 da-

gen voor de definitieve overdracht de administrateur in kennis te stellen. 
 
d. Het aandeel van de verkoper in de eventueel aanwezige reserve gaat zonder verrekening over 

naar de nieuwe eigenaar. 
 
e. Er zijn mutatiekosten verschuldigd bij de overdracht van een appartement gelijkelijk te verdelen 

over koper en verkoper van het betreffend appartement. Deze kosten worden door de notaris bij 
transport verrekend met de koper, verkoper en de V.v.E. 

 
Artikel 11 
Betalingen 
 
a. De betaling van de servicekosten geschiedt maandelijks per automatische incasso. 
 
b. Indien een eigenaar niet binnen een maand nadat het bedrag opeisbaar is geworden, de door 

hem verschuldigde voorschotbijdragen aan de vereniging heeft voldaan, is hij over dat bedrag, 
van datum opeisbaarheid af, een rente verschuldigd, berekend op basis van de wettelijke rente 
ten tijde van de dag van opeisbaarheid, met een minimum van tien euro (€ 10,--) of zoveel meer 
als de vergadering jaarlijks mocht vaststellen. Het bestuur is bevoegd dit bedrag te matigen. 

 
c. De vergadering van eigenaren machtigt het bestuur en de administrateur om na verzending van 

twee vergeefse herinneringsbrieven/aanmaningen de vorderingen uit hoofde van niet betaalde 
(voorschot-)bijdragen ter incasso aan een incassobureau over te dragen en die buitengerechtelij-
ke en gerechtelijke stappen ter incasso van die vorderingen te zetten, die het bestuur en de admi-
nistrateur naar hun oordeel nodig achten. 

 
d.  Kosten die aan de vereniging in rekening worden gebracht, veroorzaakt door misbruik van de 

gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen zoals liften e.d. worden op de veroorzaker ver-
haald. 
 

f. Degene, die op de eerste van de maand eigenaar is voldoet de servicekosten over die betreffende 
maand en is hiervoor ook aansprakelijk. 
 

Artikel 12 
Elektronische volmacht 
 

a. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de getekende volmacht door 
middel van een ingescand bestand elektronisch is vastgelegd. 
 

b. De eigenaar kan het stemrecht uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel. 
In dat geval is vereist dat de eigenaar via het elektronische communicatiemiddel kan worden ge-
identificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stem-
recht kan uitoefenen. 
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Artikel 13 
Digitaal oproepen voor de vergadering 
 

a. Indien de eigenaar hiermee instemt, kan de oproeping ter vergadering geschieden door een 
langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat 
door hem voor dit doel is bekend gemaakt. 

 
Artikel 14 
Overtredingen 

 
a. Bij overtreding van één der bepalingen van: 

1) de Akte van Splitsing in appartementsrechten gepasseerd op 26 juli 1974 ten kantore van Mr. 
N.J. Bunk notaris te Amsterdam; 

2) het Reglement van Splitsing van Eigendom, februari 1973; 
3) dit Huishoudelijk Reglement. 
door een eigenaar of gebruiker zal de administrateur de betrokkene per aangetekende brief een 
schriftelijke waarschuwing doen toekomen en hem/haar op de overtreding wijzen. Indien hieraan 
geen gevolg wordt gegeven is het bestuur, conform artikel 27 lid 2 van het Splitsingsreglement, 
bevoegd de volgende maximale boetes voor zodanige overtredingen of niet-nakoming op te leg-
gen. 
Het te betalen bedrag komt ten goede aan de VvE. 
 
• € 100,00 in geval van onredelijke hinder, als bedoeld in artikel 9 lid 1 MR 1973. 
• € 100,00 in geval van geluidshinder, als bedoeld in artikel 13 MR 1973 en HR artikel 3.a. en 6.a. 
• € 50,00 in geval van het plaatsen van voertuigen of andere voorwerpen op plaatsen, die 
hiervoor niet zijn bestemd, als bedoeld in artikel 5 lid 1 MR 1973 en HR artikel 3.a. en 3.e. 
• € 50,00 in geval van het aanbrengen van decoraties in de gemeenschappelijke gedeelten, als 
bedoeld in artikel 5 lid 2 MR 1973 en HR artikel 3.e. 
€ 50,00 in geval van het houden van duiven, als bedoeld in HR artikel 3.f. 
• €250,00 in geval van verboden op-, aan- of onderbouw aan het appartementencomplex, als 
bedoeld in artikel 6 lid 1 MR 1973. 
• € 1.000,00 voor het aanbrengen van veranderingen in de gemeenschappelijke gedeelten en 
zaken, als bedoeld in artikel 7 lid 2 MR 1973 en HR artikel 6.a. 
• € 2.500,00 in geval van afwijkend gebruik van het privé-gedeelte ten opzichte van de in de 
akte van splitsing opgenomen bestemming, als bedoeld in artikel 9 lid 2 MR 1973 en HR artikel 2. 
• € 500,00 voor het weigeren toestemming te verlenen tot toegang tot of het gebruik van een 
privé-gedeelte in het geval van noodzakelijk (planmatig) onderhoud aan de 
gemeenschappelijke gedeelten en zaken, als bedoeld in artikel 10 lid 3 MR 1973. 
• € 100,00 in geval van plaatsing van verboden objecten in de tuin, als bedoeld in artikel 15 lid 3 
MR 1973.  
• € 50,00 voor het hebben c.q. houden van verboden planten of heesters in de tuin, als bedoeld 
in artikel 15 lid 4 MR 1973. 
• € 1.000,00 in geval van weigering tot afgifte van een ondertekende gebruikersverklaring, als 
bedoeld in artikel 20 lid 1 MR 1973 en HR artikel 10.a. 
• € 100,00 in het geval van ernstige verstoring van de Vergadering van Eigenaars, als bedoeld 
in artikel 9 lid 1 MR 1973. 

 
De vergadering van eigenaren machtigt het bestuur en de administrateur om na verzending van 
twee vergeefse herinneringsbrieven/aanmaningen de vorderingen uit hoofde van niet betaalde 
boetes ter incasso aan een incassobureau over te dragen en die buitengerechtelijke en gerechte-
lijke stappen ter incasso van die vorderingen te zetten, die het bestuur en de administrateur naar 
hun oordeel nodig achten. 
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Artikel 15 
Commissies 
 
a. Kascommissie 

Namens de leden zal een kascommissie, bestaande uit minimaal twee leden jaarlijks de boekhouding 

controleren. De kascommissie wordt op de algemene vergadering uit de leden gekozen, bestuursle-

den van de vereniging kunnen niet in de kascommissie zitting nemen. In het algemeen zal ieder jaar 

één van de twee leden vervangen worden, zodat de andere voor de continuïteit kan zorgen. Deze 

brengt op de daaropvolgende algemene vergadering schriftelijk verslag uit van haar bevindingen. Zo 

nodig kan de kascommissie zich doen assisteren door een boekhoudkundige of andere deskundige, 

na vooraf overleg te hebben gepleegd met het bestuur over het bedrag dat ten hoogste aan het hono-

rarium van die deskundige besteed mag worden. 
Deze commissie verifieert alle financiële zaken betrekking hebbende op de vereniging. Bij deze con-
trole dienen aangegane contracten mede in ogenschouw te worden genomen. Toetsing aan de Akte 
van Splitsing, het reglement van Splitsing van Eigendom en het Huishoudelijk Reglement dient hierbij 
eveneens plaats te vinden. 
 
b. Technische Commissie 
De technische commissie adviseert het bestuur ten aanzien van alle voor gemeenschappelijke reke-
ning te treffen voorzieningen, de toestand waarin de gemeenschappelijke ruimten zich bevinden en 
controleert de daarop betrekking hebbende rekeningen. De leden van de commissie verzorgen kleine 
reparaties aan de gemeenschappelijke zaken, zoals verlichting en deurtelefoon. 
 
Artikel 16 
Slotbepalingen 
 
Voor het aanbrengen van verandering waarin voorgaande richtlijnen niet voorzien, dient vooraf een 
schriftelijk verzoek ingediend te worden bij het bestuur. 
 
Voor alle gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur van VvE de 
Hoghe Weijdt in overleg met de leden. 
 
Dit Huishoudelijk Reglement voor eigenaren/gebruikers van een appartement in het appartementen-
complex aan het Haagplein te Leiden, is vastgesteld in overleg met de Vereniging van Eigenaren. 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van de Vereniging van Eigenaren De Hoghe Weijdt 
 
17-03-2021 
 
 
Voorzitter;      ……………………. 
 
 
 
Bestuurslid;     ……………………. 
 
 
 
Bestuurslid;     ……………………. 
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Bijlage 
 
Grofvuil 
Bel de grofvuillijn, tel: 516 55 01, om een afspraak te maken. Kijk ook op de website van de gemeente 
http://gemeente.leiden.nl/loket/g/grofvuil 
 
Elektrische apparaten 
Bel Kringloopbedrijf het Warenhuis tel.: 524 00 60, om een afspraak te maken voor het ophalen van 
grote elektrische apparaten. Kleine elektrische apparaten dient u daar zelf in te leveren  
(Willem Barentzstraat 12, maandag t/m vrijdag: 9 - 17 uur,zaterdag : 10 - 16 uur). Zie ook de website 
van Kringloopbedrijf het Warenhuis: www.kringloopwarenhuis.nl . 
 
Klein gevaarlijk afval (chemisch afval) 
Dit moet u inleveren bij de Milieustraat (J.C. de Rijpstraat 11, maandag t/m zaterdag van 8-16 uur. Zie 
ook de website van de gemeente: http://gemeente.leiden.nl/loket/k/klein-gevaarlijk-afval-kga 

http://gemeente.leiden.nl/loket/g/grofvuil
http://www.kringloopwarenhuis.nl/
http://gemeente.leiden.nl/loket/k/klein-gevaarlijk-afval-kga

