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HUISHOUDELIJK REGLEMENT  
 
Als aanvulling op het modelreglement bij splitsing in appartementsrechten, versie november 1983 
is dit Huishoudelijk Regelement van kracht, Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de 
eigenaren, bewoners en gebruikers van het appartementengebouw Dahlialaan 18 t/m 64 te 
Oegstgeest. 
 
In alle gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement of het Modelreglement bij splitsing in 
appartementsrechten niet voorziet, beslist de Algemene Leden Vergadering 
 
Van de “Vereniging van Eigenaars Dahlialaan 18 t/m 64 te Oegstgeest” 
 
Vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de VvE op 18 december 2019. 

Doel van het huishoudelijk reglement  
 Het huishoudelijk reglement moet er mede voor zorgen dat iedere bewoner van een 

appartement een optimaal leef- en woonklimaat heeft. 
 Dit huishoudelijk reglement is bindend voor alle bewoners.  
 De bewoners dienen er voor te zorgen dat hun bezoekers de bepalingen van dit huishoudelijk 

reglement naleven.  

Definities 
Eigenaar elk persoon of instantie die één of meerdere appartementen in het 

complex bezit 
Vereniging van Eigenaren het totaal van de eigenaren van het complex (VvE) 
Het bestuur of bestuurder het bestuur of de bestuurder van de VvE, indien niet aanwezig 

treedt de beheerder als bestuurder op  
het bestuur of de bestuurder is benoemd door de algemene 
ledenvergadering van de VvE 

Bewoner alle eigenaren en leden van ieder huishouden 
Beheerder de persoon of instantie die de dagelijkse afhandeling van zaken 

doet, zoals de administratie, voor de VvE en het bestuur 
  

Handhaving 

Regel:  

Een eigenaar die bepalingen die vermeld zijn in de wet, de splitsingsakte of in het huishoudelijk 
reglement niet nakomt, wordt daarop aangesproken.  

Handelwijze:  
 Indien een eigenaar zich niet houdt aan de akte van splitsing en het huishoudelijk reglement 

wordt de betreffende eigenaar aangeschreven door het bestuur. 
 Wanneer een eigenaar niet binnen 14 dagen voldoet aan de eerste brief zal de eigenaar een 

aangetekend schrijven toegestuurd krijgen waar een boete bepaling in opgenomen is. De 
hoogte van de boete wordt in alle redelijk- en billijkheid bepaald door het bestuur. 

 Indien de eigenaar niet voldoet binnen 14 aan de akte van splitsing en huishoudelijk reglement, 
nadat de aangetekend schrijven aan hem/haar is toegezonden zal de boete voorgelegd 
worden aan de vergadering. 
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Huishoudelijk reglement regels 

Artikel 1: Algemeen 

Basisregel:  

Iedere bewoner is verplicht zich te onthouden van luidruchtigheid.  

Toepassingsregels:  

 De eventuele geluidshinder die voortgebracht wordt door apparatuur die gebruikt wordt voor 
werkzaamheden, is toegestaan tussen 8.00 en 22.00 uur. Denk hierbij aan het verrichten van 
bepaalde werkzaamheden zoals timmeren, boren, schuren en knutselen.  
Noodwerkzaamheden, bijvoorbeeld bij een lekkage, zijn hiervan uitgezonderd. 

 Het zelf bespelen van muziekinstrumenten is toegestaan tussen 9.00 en 21.00 uur. 
 De eventuele geluidshinder die voortgebracht wordt door muziekinstrumenten en 

audioapparatuur moet beperkt blijven tot de eigen woning.  
 Bij bijeenkomsten waarvan verwacht kan worden dat dit veel geluid veroorzaakt (zoals feestjes 

en dergelijke) wordt men verzocht dit vooraf te melden. Dit kan door gebruik te maken van het 
mededelingenbord of door dit te melden aan de directe omwonende. 

Artikel 2: Gebruik van gemeenschappelijke gedeeltes 

Basisregel:  

De gemeenschappelijke ruimtes dienen schoon te blijven. De gemeenschappelijke ruimtes 
mogen uitsluitend gebruikt worden voor transport van mensen en goederen tussen de 
privéruimtes. 

Toepassingsregels:  

 Het pand is uitsluitend toegankelijk voor bewoners, hun gasten, onderhoudspersoneel en 
leveranciers. 

 De gezamenlijke eigenaren zorgen ervoor dat zowel in en om het gebouw het geheel schoon 
blijft en dat er geen afval, papier, reclamefolders en dergelijke gedeponeerd worden.  

 Eigenaren, bewoners en bezoekers zien er op toe dat, voor de eigen veiligheid, kinderen de 
gemeenschappelijke ruimtes vooral niet als speelplaats gebruiken. 

 Het huisvuil dient in de daarvoor bestemde containers te worden gedeponeerd. Het is 
verboden om huisvuil op de galerijen en/ of balkons te plaatsen c.q. te stallen. Grof vuil of 
chemisch afval moet door de bewoner aangeboden worden bij de gemeente. Dit mag niet 
(tijdelijk) geplaatst worden in de containerruimte.  

 Het trappenhuis (vluchtweg) moet vrijgehouden worden van goederen, dit in verband met de 
veiligheid.  

 Het betreden van het dak is alleen toegestaan voor de bestuursleden, beheerder of 
onderhoudsbedrijven die werken in opdracht van het bestuur of de beheerder. 

 In alle gemeenschappelijke ruimten is een rookverbod van kracht.  
 Vervanging van de naamplaatjes bij het bellentableau gaat altijd via de beheerder. Dit om de 

eenduidige uitvoering te waarborgen. 
 De huisnummers bij de voordeuren van de appartementen moeten goed zichtbaar zijn. Dit is 

voor hulpverleners van belang.  
 De deuren bij de ingangen mogen niet geblokkeerd worden. 
 Geconstateerde mankementen of andere tekortkomingen in de gemeenschappelijke gedeelten 

of aan gemeenschappelijke zaken moeten direct doorgegeven worden aan de bestuurder / 
beheerder. 

 De voordeur van het appartement mag i.v.m. uniformiteit van het complex niet aangepast 
worden naar kleur van eigen voorkeur. De betreffende kleurcode’s kunt u bij het bestuur of 
beheerder opvragen (kleurcode is donker groen 1006 houtnerf). 
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 Het is niet toegestaan voor de bewoners om zonder toestemming van de bestuurder / 
beheerder, aan de gemeenschappelijke installaties (bellentableau, en dergelijke) 
werkzaamheden uit te voeren. 

 De stopcontacten in de algemene gedeelten mogen niet continu voor privédoeleinden gebruikt 
worden. Voor bijvoorbeeld schoonmaakwerkzaamheden aan het pand mag dit wel. 

 De bewoner die zelf schade veroorzaakt aan gemeenschappelijke eigendommen is 
aansprakelijk voor die schade.  

 De bewoner die opdracht geeft tot werkzaamheden, zoals verhuizers, installateurs, 
leveranciers, woninginrichters, is aansprakelijk voor eventuele schade aan de 
gemeenschappelijke eigendommen.  

 Bij verontreiniging van de gemeenschappelijke gedeelten door morsen, huisdieren en 
dergelijke dient dit door de veroorzaker direct te worden opgeruimd. Indien 
vervuiling/verontreiniging geconstateerd wordt, zal de veroorzaker hierop aangesproken 
worden met het verzoek om dit op te ruimen. Gebeurt dit niet, dan zal dit opgedragen worden 
aan een derde partij en worden de kosten hiervan in rekening gebracht bij de veroorzaker. 

 Er mogen auto’s worden geparkeerd op de stoep voor het gebouw, indien deze geen hinder 
veroorzaken tot de toegangsdeuren. Indien dit wel het geval is, stelt de VvE zich niet 
aansprakelijk voor eventuele schade. Indien een garagehouder zijn voertuig heeft geparkeerd 
in de garage dan dient deze geen hinder te ondervinden bij het uitrijden. 

 Auto’s mogen niet zo geparkeerd worden dat andere auto’s er hinder van ondervinden. 

Artikel 3: Gebruik van privé gedeeltes 

Basisregel:  

Het bewonen van de privé gedeelten mag geen overlast veroorzaken aan andere bewoners.  

Toepassingsregels voor vloerbedekking:  

 De vloerbedekking van de privé gedeelten dient van een zodanige samenstelling te zijn, dat 
contactgeluid zo veel mogelijk wordt tegengegaan. 

 Harde vloerbedekkingen mogen uitsluitend gelegd worden als de legwijze voldoet aan de 
onderstaande aanvullende regels. Deze vloeren moeten wel vrij van wanden gelegd worden. 

 
Mocht de VvE klachten over geluidshinder ten gevolge van contactgeluiden ontvangen, dan kan 
de VvE een onafhankelijk akoestisch adviesbureau inschakelen om geluidsmetingen te laten 
verrichten. De bevindingen van dit bureau zijn bindend voor alle partijen, zijnde de 
geluidsveroorzaker en één of meerdere klagers. De kosten van de meting komen voor rekening 
van de in het ongelijk gestelde partij. 

Aanvullende regels voor harde vloerbedekkingen:  

Het leggen van harde vloerbedekkingen in de woning toegestaan als voldaan is aan al de 
volgende voorwaarden: 
 De vloer moet zwevend worden gelegd, dat wil zeggen vrij van de wanden en voorzien van een 

isolerende onderlaag, deze dient te worden doorgezet tegen de opgaande wanden. 
 Het leggen dient te geschieden met de garantie dat er een verbetering van de isolatie index 

voor contactgeluid (lco) wordt bereikt van tenminste 10 DB, beoordeeld op basis van de norm 
NEN 1070 / NEN 5077 dan wel de meest recente norm op dit terrein. 

 De bewoner blijft verantwoordelijk dat er aan de vereiste isolatiewaarde wordt voldaan, tevens 
dient de bewoner het garantiecertificaat te kunnen overleggen aan de VvE. 

Toepassingsregels voor vlaggen en posters: 

 Het aanbrengen van de nationale driekleur op nationale feestdagen, verkiezingsposters in 
verkiezingstijd, en het aanbrengen van te koop biljetten van makelaars is toegestaan. 
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 Voor enige andere vorm van reclame, belettering etc. is toestemming nodig van het bestuur. 
Het bestuur kan hier voorwaarden aan verbinden ten aanzien van de aard, constructie, kleur, 
omvang, periode etc. van hetgeen waar toestemming om wordt gevraagd.  

Toepassingsregels voor dieren en huisdieren: 

 Het houden van huisdieren is toegestaan. De eigenaar ziet er op toe dat dit geen overlast geeft 
naar andere bewoners of bezoekers. In de gemeenschappelijke gedeelten dienen huisdieren 
aangelijnd te zijn. 

 Zaken of handelingen die overlast veroorzaken aan omwonende, zoals het hebben van een 
duiventil, voeren van vogels en dergelijke zijn niet toegestaan. 

 Een hond dient aangelijnd te zijn in de algemene ruimte, daarbij moet het baasje toezicht 
houden op de zijn hond. Onder toezicht wordt verstaan dat het baasje van de hond niet verder 
dan 5 meter afstand van de hond is. Tevens moet het baasje zich bevinden op hetzelfde grond 
niveau als zijn hond. 

Toepassingsregels voor bergingen: 

 De bergingen mogen alleen gebruikt worden voor opslag van huishoudelijk zaken. De 
bergingen mogen niet bedrijfsmatig gebruikt worden of worden verhuurd aan een derde partij.  

 In de bergingen is de opslag van brandgevaarlijke, ontplofbare, ontvlambare stoffen niet 
toegestaan. Uitzondering geldt voor brandstof in de tanks van bijvoorbeeld een brommer.  

Toepassingsregels voor overige zaken: 

 Het plaatsen van (schotel)antennes of andere uitstekende voorwerpen aan de buitenzijde van 
het gebouw of balkon is niet toegestaan. 

 De eigenaar is verplicht het plaatsen van steigerwerk ten behoeve van reiniging en/of 
onderhoud van de gevels en ruiten toe te staan.  

 Ten behoeve van de uniformiteit mogen er, zowel in materiaal als kleurstelling, geen 
veranderingen aan de buitengevel en gemeenschappelijke ruimtes worden aangebracht. 
Vastgestelde kleurcodes gebruikt door de architect zijn:  

o Kozijnen buitenzijde Creme wit 0096 RAL 9001 
o Kozijnen binnenzijde Creme Wit 0096 RAL 9001 
o Draaidelen buitenzijde Donker groen 1006 houtnerf 
o Draaiende delen binnenzijde Creme wit 0096 RAL 9001 

 Het aanbrengen van vaste zonwering, balkonafscheiding en rolluiken is alleen toegestaan na 
toestemming van de VvE. De algemene leden vergadering beslist hierover. Aan een eventuele 
toestemming kunnen voorschriften worden verbonden omtrent kleur, vorm, omvang, te plegen 
onderhoud en wijze van aanbrengen. 

 Het is niet toegestaan de ruiten van de woning ondoorzichtig te maken, behalve bij tijdelijke 
werkzaamheden.  

 Het is toegestaan kleden, wasgoed e.d. buiten het balkon te luchten of uit te kloppen aan de 
tuinzijde. Tenzij dit geen hinder veroorzaakt bij (ondergelegen) buren. 

 Het gebruik van open vuur op de balkons is niet toegestaan. Barbecueën is uitsluitend 
toegestaan met een elektrische barbecue. 

 Bij langdurige afwezigheid (langer dan 1 maand) wordt verzocht dit kenbaar te maken aan een 
van de medebewoners of bestuurder onder vermelding van een sleuteladres. Dit in verband 
met calamiteiten, lekkages en dergelijke. 

Toepassingsregels voor eigen onderhoud: 

 Iedere eigenaar en gebruiker is verplicht zijn privé gedeelte behoorlijk te onderhouden. 
Tot dat onderhoud behoort met name het schilder-,behang- en tegelwerk, het onderhoud 
van de plafonds, de afwerklagen van vloeren en balkons, van het stucwerk en van 
deuren en ramen (waaronder begrepen de reparatie en vervanging van hang- en 
sluitwerk), ook van de deuren als bedoeld in artikel 9 eerste lid letter a in het 
Splitsingsreglement 1983, het schoonhouden en ontstoppen van alle sanitair en 
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leidingen, de reparatie en vervanging van de privé brievenbus en het schilderwerk van 
radiatoren. De vernieuwing/vervanging van de voordeur behoort weer tot het onderhoud 
van de VvE. 

Toeppassingsregels voor het in gebruik geven van het appartementsrecht: 

 Wanneer een appartementsrecht in gebruik wordt gegeven aan een ander rechtspersoon 
dan de eigenaar dient de eigenaar zorg te dragen dat de huurder kennis heeft genomen 
van het huishoudelijk reglement en dit reglement ook naleeft. De huurder dient een 
gebruikersverklaring te ondertekenen. De gebruikersverklaring dient te worden 
afgegeven aan het bestuur. 

 De bestemming van het appartementsrecht op de eerste, tweede en derde verdieping is 
woning. Het is niet toegestaan om een appartementsrecht kort te verhuren en/of te 
gebruiken als pension. 

Toepassingsregels voor niet ondervangen zaken: 

 Voor zaken waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Als de 
bestuursbeslissing niet acceptabel is voor de indiener, kan de indiener de kwestie voorleggen 
in de algemene ledenvergadering van de VvE.  

 De algemene ledenvergadering van de VvE kan aanpassingen van het reglement goedkeuren.  
 Zaken die zijn opgenomen in het meerjarenplan zullen pas van kracht worden na uitvoering 

van de betreffende werkzaamheden. 
 

Artikel 4: Onderhoud 

 Alle calamiteiten (groot en klein van aard, bijv. lekkages of een kapotte lamp) dienen te 
worden gemeld bij het bestuur. Het bestuur beoordeelt of ze de calamiteiten in eigen 
beheer kan oplossen of dat dit dient te worden uitbesteed aan derden. 

Artikel 5: Gebruik van gemeenschappelijke tuin 

 Het is de eigenaren toegestaan gebruik te maken van de tuin voor speeldoeleinden, 
ontspanning en bijeenkomsten. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met 
medebewoners en omwonenden. Medebewoners moeten bijvoorbeeld geïnformeerd 
worden wanneer een verjaardag in de tuin wordt gevierd. Na gebruik van de tuin en de 
tuininventaris moet de boel weer opgeruimd worden zodat dit geen rommelige indruk 
maakt. 

 Er mag als gevolg van bovenstaande activiteiten geen schade aan de tuin worden 
aangericht. 

 Het gebruik van open vuur is niet toegestaan. Barbecueën is uitsluitend toegestaan met 
een elektrische barbecue. 

 De geluidsoverlast dient na 22:00 uur tot een minimum te worden beperkt. 
 

Artikel 6: Betalingen 

 De voorschotbijdragen zullen bij voorkeur via SEPA incasso geïnd worden. Op ABN AMRO 
rekening nummer NL46ABNA0434.3674.78 ten name van VvE Dahlialaan 

 Indien een lid/debiteur in gebreke blijft bij het verschuldigde voorschot e/o definitieve bijdrage, 
behoudt het bestuur zicht het recht om rente en kosten in rekening te brengen. Het bestuur is 
doorlopend gemachtigd tot het instellen van rechtsvordering tegen de betreffende lid/debiteur 

 De rente- en kosten die voortvloeien uit de buitengerechtelijke procedure komen ten last van 
de desbetreffende lid/debiteur. De wettelijke rente is verschuldigd vanaf de eerste dag van de 
onbetaalde maand. Het bestuur behoudt ook het recht om de vordering te verhogen met 100% 
met een maximum van 6 maanden. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van eigenaren op 18 december 2019 
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Bestuur,      
 
 
 
Handtekening: ……………………..     
 
 
Datum: 18 december 2019 
 
 
 


