
Huishoudelijk Reglement VVE Maria Montessoripad 1/11 Leiden 

Algemeen 

Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaar-bewoners en gebruikers van het 

appartementengebouw Maria Montessoripad 1/11 2331 BL Leiden. Waar gesproken wordt van 

"eigenaren" worden steeds alle bewoners en gebruikers bedoeld, tenzij nadrukkelijk anders 

aangegeven. 

Artikel 1 

De eigenaar is verplicht het plaatsen van steigerwerk t.b.v. reiniging en/of onderhoud van de gevels 

en ruiten toe te staan. 

Artikel 2 

a. De eigenaren moeten er gezamenlijk zoveel mogelijk toe bijdragen dat de 

gemeenschappelijke ruimten schoon en netjes wordt gehouden. 

b. In brievenbussen aangetroffen en niet gewenst drukwerk enz, mag niet in het trappenhuis of 

hal worden gedeponeerd. 

Artikel 3 

Het is niet toegestaan om zonder toestemming van overige eigenaren in de gemeenschappelijke 

ruimten zowel binnen als buiten — anders dan in de daarvoor specifiek bestemde gedeelten (berging) 

— (motor)rijwielen of andere voertuigen, kinderwagens en overige persoonlijke eigendommen te 

plaatsen. 

Artikel 4 

De eigenaar is niet bevoegd, behoudens schriftelijke toestemming van de overige eigenaren, om een 

zonnescherm of windscherm aan te brengen. Aan een eventuele toestemming kunnen voorschriften 

omtrent kleur, vorm, omvang, te plegen onderhoud en wijze van aanbrengen worden verbonden. 

Artikel 5 

Om hinderlijke contactgeluiden te beperken, zoals lopen en schuiven van meubilair, zijn min of meer 

harde vloerbedekking (zoals vilt, kurk, parket, laminaat, linoleum ect.) verboden, tenzij kan worden 

aangetoond dat de vloerbedekking de isolatie-index voor contactgeliuid (lco) met 10 dB of meer 

verbetert. Vloeren in keuken en sanitaire ruimten zijn uitgesloten van de genoemde eis. 

Artikel 6 

Bij afwezigheid langer dan 1 week moet een eigenaar aan een zelf te kiezen persoon binnen 

hetzelfde complex of een persoon die in de buurt woont een toegangssleutel (appartement) 

achterlaten. Ook het achterlaten van een telefoonnummer voor bereikbaarheid i.v.m. calamiteiten is 

verplicht. (zie ook telefoonlijst). Ook dient er een contactpersoon bekend te zijn aan wie kan worden 

verzocht in geval van calamiteiten de woning te betreden. Dit kan dezelfde persoon zijn die de sleutel 

heeft. Denk hierbij aan brand of lekkage en dergelijke. 



Artikel 7 

De voorschotbedragen (VVE bijdrage) moeten bij vooruitbetaling in de eerste week zijn voldaan 

middels automatische overboeking op de bankrekening van de VVE. 

Artikel 8 

Het plaatsen van tenminste 1 brand-rookmelder per appartement is verplicht. 

Artikel 9 

Uitgaven die vallen onder het budget en/of verzekering van de VVE dienen ten alle tijden besproken 

te worden in de vergadering. Indien acute uitgaven aan de orde zijn moeten de eigenaren zich 

wenden tot de bestuursleden. 

Artikel 10 

In alle gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement of het reglement van de splitsing niet voorziet, 

beslist de vergadering van eigenaren. Aldus vastgesteld in de vergadering van eigenaren 

d.d. 15-05-2014. 

'`(Voorzitter van de VVE) 
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