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Document eigenaren VvE Leiden zuid west B 
Doel van dit document is een overzicht te geven van door de VvE gemaakte afspraken op basis van in de 

Algemene ledenvergadering vastgelegde afspraken voor huidige en toekomstige eigenaren.  
 

Geschiedenis van de flats  
De flatgebouwen zijn in 1964 opgeleverd door NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. 

In de splitsingsacte wordt een gebruikersrecht verleend aan de eigenaren van 36 appartementen en 11 garages, die 

vallen onder de Vereniging van Eigenaren Leiden zuid west B, volgens het appartementsrecht. 

 

Documenten waarin gebruiksregels/rechten en plichten te vinden zijn. 
Naast de splitingsacte zijn de regels waar de eigenaren van de VvE mee te maken hebben vastgelegd in een 

Algemeen Reglement (1957) en een Bijzonder Reglement (1964) en een Huishoudelijk Reglement (1957). Het 

Huishoudelijk Reglement is in de algemene ledenvergadering van 20 mei 1987 het laatst gewijzigd. 

 

Splitsing en verdeling van de daarbijhorende gebruiksrechten en kosten die daaruit 

voortkomen. 
Het eigendomsbewijs bepaald de bestemming van de flats en de verdeelsleutel van de gebruikersrechten en 

plichten van het eigendom in het geheel nl:  

Eigenaar garage: 1/211 

Eigenaar vierkamer appartement: 5/211 

Eigenaar vijf kamer appartement: 6/211 

 

Reservefonds 
Op basis van het nu wettelijk verplichte reservefonds (1 mei 2008) sparen alle eigenaren voor het onderhoud van 

alle appartementen/garages die bij de VvE horen. Daar betalen de eigenaren een maandelijkse (garage-eigenaren 

jaarlijks) VvE bijdrage voor, waaruit naast reserveringen voor groot- en ook klein onderhoud, maar ook een 

voorschot voor verwarmingskosten (alleen de appartementseigenaren) en verzekeringen. 

 
Per 1 mei 2005 zijn de regels voor appartementsrechten (titel 5.9 BW appartementsrechten) gewijzigd. Op 1 mei 2008 loopt de overgangsregeling af. 

Dit houdt in dat alle VvE's per 1 mei 2008 aan de nieuwe regels moeten voldoen. 

Enkele wijzigingen: 

• Wijziging van akte van splitsing bij meerderheidbesluit.  

• Onderhoudsfonds: Is voor elke VvE verplicht, met het oog op bestrijding van andere dan gewone jaarlijkse kosten, met name voor (groot) 

onderhoud. Bestaande VvE's hebben tot 1 mei 2008 de tijd om een reservefonds in het leven te roepen en te vullen.  

• Informatie bij verkoop over openstaande bijdragen aan vve's en over omvang van het reservefonds.  

http://www.vrom.nl/pagina.html?id=19493 
 

Voorstellen anno 2008 voor te maken afspraken over gebruik de appartementcomplexen en garages en 

verplichtingen voor de huidige en toekomstige eigenaren. (Huishoudelijk Reglement) 

 

1) Gebruik algemene ruimten 
In de hal, gangen en het trappenhuis horen geen fietsen, vuilniszakken ed. Het trappenhuis en de hal zijn 

vluchtweg in geval van calamiteiten (brand) en het is gevaarlijk om de vluchtweg te blokkeren. 

 

2) Gebruik tuin 
Voor elke eigenaar/gebruiker en gezinsleden of zijn/haar gasten. We vragen u er voor te zorgen dat de tuin 

ook weer opgeruimd achterblijft na gebruik. 

Om geen (geluids) overlast te veroorzaken stellen wij voor dat gebruik van de tuin door grotere groepen 

mensen op door de weekse dagen na 10 uur in de avond niet gewenst is en in het weekend na 12 uur s’nachts.  

 

3) Gebruik appartementen - bewoning niet door eigenaar 
Eigenaar vierkamer appartement: bij verhuur: maximaal 2 personen 

Eigenaar vijf kamer appartement: bij verhuur: maximaal 3 personen 

(Huishoudelijk Reglement – Artikel 6c) 

4) Gebruik appartementen – gezamenlijke leidingen 
Toegang tot kruipruimten in 5 kamerappartementen op de begane grond (slaapkamer en keuken) moet 

bereikbaar zijn voor calamiteiten/ onderhoud aan grondleidingen riolering en verwarmingsleidingen 
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blokverwarming.  
 

Advies voor bewoners die de keuken gaan verbouwen: laat de staat van de keukenstandleiding in uw 

appartement beoordelen en overleg met het bestuur/beheerkantoor over evt (vroegtijdige) vervanging hiervan. 

 

 

Overzicht samenstelling VvE bijdrage 

Samenstelling VvE bijdrage 

 

a) Verwarmingskosten 

• Gas  (voorschot stookkosten) 

• Electra (CV installatie) 

• Warmtemeter 

• Onderhoud CV (klein) 

• Keuring CV en keuring gasmeter 

(SCIOS) 

• Reservering CV 

 

b) Verzekeringen 

• Gebouwenverzekering 

• Aansprakelijkheidsverzekering 

• Verzekering tegen glasbreuk 

(lichtdoorlatend glas) 

• Rechtsbijstandsverzekering 

• Bestuursaansprakelijkheidsverzekering 

 

c) Schoonmaak 

• Glasbewassing (4 x per jaar 

woningen/2x per jaar portieken) 

• Portieken schoonmaken (52 weken per 

jaar 4 portieken) 

• Reinigen kunststof kozijnen 

 

d) Klein onderhoud 

• Naambordjes 

• Bellenbord/brievenbussen 

• Hang en sluitwerk ed 

gemeenschappelijke deuren 

• Kosten ledenvergadering  

• Verlichting trappenhuis 

• Lekkages (standleiding / 

hemelwaterafvoer / riolering) 

 

 

 

e) Groot onderhoud (reserve) 

• Algemeen  

• Daken 

• Kunststof kozijnen 

• CV (ketels blokverwarming) 

 

f) Tuin 

• Grasmaaien  

• Planten 

• Mest 

• Tuingereedschap 

 

g) Elektra en water 

• Portiekverlichting 

• Schoonmaak 

• Gebruik elektra en water door 

aannemers (groot) onderhoud 

 

h) Gas 

• Blokverwarming 

 

i) Schilderwerk 

• Portiek en bergingingangen houtwerk 

• Voordeuren appartementen 

• Portiek en berging wanden 

• Trapportaal en trapleuningen  

 

j) VvE beheer 

• Bankkosten/portokosten/vergaderkosten 

• Beheerkosten/administratiekosten 
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Wat is van de VvE en wat is van de eigenaar  

op basis van Bijzonder Reglement en Huishoudelijk Reglement 
 

CV: in de woning   

Verticale leidingen VvE Huishoudelijk Reglement – Artikel 3a/b 

Radiatoren Eigenaar Huishoudelijk Reglement – Artikel 3a/b 

Radiatorknop Eigenaar Huishoudelijk Reglement – Artikel 3a/b 

Voetventiel met aftap Eigenaar Huishoudelijk Reglement – Artikel 3a/b 

Warmtemeters 7 of 8 (verplicht)  Eigenaar Huishoudelijk Reglement – Artikel 3a/b 

Eigenaar is verplicht defecten aan 

installatie, incl.verdampingsmeters 

door te geven. 

 Huishoudelijk Reglement – Artikel 3d 

Melding van wijzigingen 

(radiatoren) s.v.p. aan bestuur – 

i.v.m. waterniveau in installatie 

 Huishoudelijk Reglement – Artikel 3e 

Ketelhuis   

Remehaketels (installatie) VvE Huishoudelijk Reglement – Artikel 3a/b 

Pompen (4x) VvE Huishoudelijk Reglement – Artikel 3a/b 

Aan en afvoerleidingen (8x)  VvE Huishoudelijk Reglement – Artikel 3a/b 

Verwarmingskosten zijn voor de 

eigenaar (voorschotbijdrage in VvE 

bijdrage) 

Opname warmtemeters in juli van 

het jaar.  

 Huishoudelijk Reglement – Artikel 4 

   

Installaties (gemeenschappelijk 

deel) 

  

Standleiding en riolering  VvE Huishoudelijk Reglement – Artikel 5b.1 

Hemelwaterafvoer VvE Huishoudelijk Reglement – Artikel 5b.1 

   

Voordeuren (onderhoud en 

schilderwerk) 

  

Voordeur van woning (excl. Hang-

en sluitwerk) 
VvE  

Naam en nummerbord  Eigenaar Huishoudelijk Reglement – Artikel 2f 

   

Ramen   

Zonwering Eigenaar Huishoudelijk Reglement – Artikel 2h 

Glas – schade anders dan glasbreuk 

(bijv. Lekkage) 
Eigenaar Algemeneen Reglement – Artikel 3.6 

Glasbreuk VvE verzekering voor 

glasbreuk van 

lichtdoorlatend glas 

Huishoudelijk Reglement - Artikel 8a 

Kunststof kozijnen VvE  

Hang en sluitwerk van  

ramen en kunststof kozijnen 
Eigenaar (garantie tot 3 jaar 

is in 2008 vervallen) 
 

Onderhoud kunststof kozijnen VvE  

   

Balkon (inpandig onderhoud en 

schilderwerk) 

  

Plafond en sierbetonblokken op 

balcons 
Eigenaar Huishoudelijk Reglement – Artikel 5b.2 

Balkondeuren (2 of 3) incl. Hang en 

sluitwerk 

Eigenaar Huishoudelijk Reglement – Artikel 5b.2 
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Kozijnen Eigenaar Huishoudelijk Reglement – Artikel 5b.2 

Betonrot Eigenaar / VvE  

   

Daken   

Bitumineuze dakbedekking VvE Huishoudelijk Reglement – Artikel 5b.1 

Dakopbouwen (schoorstenen  

en ventilatiekanalen, ketelhuis) 
VvE Huishoudelijk Reglement – Artikel 5b.1 

   

Gevel   

Voegwerk VvE  

Betonnen elementen (vloerranden) VvE  

Uitpandig schilderwerk 

(voorgevel/betonnen elementen) 

VvE Huishoudelijk Reglement – Artikel 5b.1 

   

Portiek en bergingen   

Portiekdeuren VvE  

Portiekkozijn VvE  

Onderhoud (schoonmaak) VvE  

Onderhoud (verfwerk)  VvE  

Naam en nummerborden  VvE Huishoudelijk Reglement – Artikel 2f 

Bellenbord (huisbel en telefoon)  VvE Huishoudelijk Reglement – Artikel 5b.1 

Huistelefoon in de woning om de 

portiek te openen 
Eigenaar  

Brievenbus  VvE  

Bergingdeuren (ex hang/sluitwerk) VvE  

Verlichting VvE  

   

Tuin   

Onderhoud VvE Huishoudelijk Reglement – Artikel 5a 

Algemeen Reglement – Artikel 8 

   

Garages   

Dak VvE Huishoudelijk Reglement – Artikel 5c 

Hemelwaterafvoer VvE Huishoudelijk Reglement – Artikel 5c 

Buitenschilderwerk 

(boeidelen/garagedeur/kozijnen) 

VvE Huishoudelijk Reglement – Artikel 5c 

Deuren (reparatie/vervanging) Eigenaar Huishoudelijk Reglement – Artikel 5c 

Kozijnen (reparatie/vervanging) Eigenaar Huishoudelijk Reglement – Artikel 5c 
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Kleurstelling m.b.t. verfwerk 
Ral 3005 

Wijn rood 
(RGB: #4f121a)  

 

 

 

 

Ral 9001 

Crème wit 
(RGB: #fffcf0) 

Ral 9010 
Puur wit 
(RGB: #f4f4ed) 

 

 

Ral 6009 

Zie opmerking bij garages 
Dennen groen 
(RGB: #17291c) 

Ral 8003 

Zie opmerking bij garages 
Leem bruin 
(RGB: #733b24) 

Appartementen 

wit   RAL 9001 of 9010 

wijnrood  RAL 3005 

 

Voordeuren portieken     

Voordeuren appartementen 

Kozijnen       

Deuren/ramen en andere draaiende delen   

 

Garages   

de keuze t.a.v. de kleur bruin of groen 

 zie besluit ALV 29 oktober 2008 

Kozijnen      

wit   RAL 9001 of 9010 

Garagedeur      

oud hollands groen  RAL 6009 (dennengroen) 

leembruin  RAL 8003 

 

Ketelhuis en gaskast     

oud hollands groen  RAL 6009 

wit   RAL 9001 of 9010 

leembruin  RAL 8003 

 

Plafond en sierbetonblokken op balcons   

wit   RAL 9001 of 9010 

 

Kunststof kozijnen 

wit   RAL 9001 

wijnrood  RAL 3005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


