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Algemene bepalingen 
 
art. 1 
 

In dit Huishoudelijk Reglement wordt bedoeld met: 
a. Vereniging: de Vereniging van Eigenaars Mahlerstraat 2 B 128 en garages 

25 B 48 
b. Bestuurder: de Administrateur van de Vereniging 
c. het gebouw: het appartementencomplex gelegen aan de Mahlerstraat 2 B 

128 en de garages 25 B 48 te Leiden 
d. het Reglement van Splitsing: het Reglement van Splitsing van Eigendom 

van de Vereniging van februari 1973 
e. de Vergadering: de Algemene Vergadering van de Vereniging 
f. de bewoners: de eigenaren, alsook bij de Gemeente Leiden 

ingeschrevenen als wonend in de Mahlerstraat (2-128) en zij die bij hen 
inwonen. 

g. de garagehouders: de eigenaren alsmede de gebruikers van de garages 
aan de Mahlerstraat 25-48. 
 
 
art. 2 
 

1. Grondslag voor dit Huishoudelijk Reglement is het Reglement van Splitsing. 
2. Dit Huishoudelijk Reglement is van toepassing op en bindend voor de 

bewoners, garagehouders en de bezoekers van het gebouw. 
 
 
art. 3 
 

1. Vaststelling, wijziging of aanvulling van dit Huishoudelijk Reglement geschiedt 
overeenkomstig artikel 28.1 van het Reglement van Splitsing en is van kracht 
vanaf de datum van vaststelling of op een later door de Vergadering 
vastgesteld tijdstip. 

2. Zo spoedig mogelijk na vaststelling, wijziging of aanvulling van dit 
Huishoudelijk Reglement zal aan alle bewoners en garagehouders een nieuw 
exemplaar worden toegezonden door de Bestuurder. 

3. De Bestuurder draagt er zorg voor dat een nieuwe eigenaar bij het transport 
van de eigendom in het bezit komt van het Huishoudelijk Reglement. 

4. Bij verhuur aan derden is de eigenaar van het verhuurde verplicht om de 
huurder voor het betrekken van het gehuurde een verklaring in tweevoud te 
laten tekenen inzake kennisname en naleving van het Huishoudelijk 
Reglement. Een getekend exemplaar dient binnen een maand na 
ondertekening door de eigenaar in het bezit van de Bestuurder te worden 
gesteld.  

5. Het Huishoudelijk Reglement en zijn inhoud wordt aan iedere bewoner als 
bekend verondersteld. 
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Bestemming van het gebouw 
 
art. 4 
 

Een appartement is bestemd om te worden gebruikt als woning. 
 
 
art. 5 
 

De bij het appartement behorende berging is bestemd om te worden gebruikt 
voor het opbergen van privé-goederen. 

 
 
art. 6  
 

Een garage is bestemd om te worden gebruikt als stalling voor voertuigen. 
 
 
art. 7 
 

1. Afwijking van de in de artikelen 4 tot en met 6 genoemde bestemmingen is 
slechts mogelijk na toestemming daarvoor van de Vergadering. 

2. Een verzoek tot afwijking moet schriftelijk worden ingediend bij de Bestuurder. 
3. De Bestuurder kan besluiten in de periode tot de eerstvolgende Vergadering 

namens de Vergadering voorlopig toestemming geven voor de afwijking. Deze 
beslissing kan tot de eerstvolgende vergadering niet meer ongedaan gemaakt 
worden. 

4. Indien na een voorlopige beslissing van de Bestuurder de Vergadering anders 
beslist over het verzoek tot afwijking kan de indiener van het verzoek op geen 
enkele wijze aanspraak maken op welke vorm van schadevergoeding dan 
ook. 

5. De indiener van het verzoek tot afwijking wordt na ontvangst van het verzoek 
tot afwijking door de Bestuurder schriftelijk op de hoogte gesteld van de 
inhoud van het vierde lid van dit artikel. 

6. De Bestuurder draagt zorg voor het voegen van het verzoek bij de 
vergaderstukken van de Vergadering. 

7. De Bestuurder neemt binnen 6 (zes) weken na ontvangst van het verzoek een 
voorlopige beslissing over het verzoek tot afwijking.  

8. Indien niet binnen 6 (zes) weken een beslissing is genomen wordt geacht van 
rechtswege  toestemming te zijn verkregen voor afwijking gedurende de 
periode tot de eerstvolgende Vergadering. 
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Hinder/overlast 
 
art. 8 
 

Bewoners van het gebouw dienen zich als goed bewoner te gedragen. 
 
 
art. 9 
 

1. Alle geluidsoverlast dient tot een minimum te worden beperkt.  
2. In de appartementen aanwezige huisdieren mogen aan andere bewoners 

geen hinder of overlast berokkenen.  
3. Het is verboden tussen 22.00 en 08.00 uur werkzaamheden te verrichten of 

geluid te produceren op een manier die door medebewoners als hinderlijk kan 
worden ervaren. 

4. Van lid 3 van dit artikel kan slechts worden afgeweken wanneer alle bewoners 
van de portiek en de belendende portiek(en) tenminste één week van tevoren 
van de hinder op de hoogte worden gesteld en hiertegen geen bezwaar 
maken. Wanneer op de mededeling niet wordt gereageerd, wordt de 
geadresseerde bewoner geacht akkoord te gaan met de afwijking als 
verwoord in het derde lid van dit artikel. 

 
 
art. 10 
 

1. Bederfelijke waar mag nimmer onbeschermd of onvoldoende beschermd op 
het balkon worden geplaatst. 

2. Vanaf de balkons mag geen afval naar beneden worden gegooid. 
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Gemeenschappelijke ruimten 
 
art. 11 
 

Zaakwaarneming van bewoners aangaande de gemeenschappelijke 
voorzieningen kan slechts plaatsvinden middels tussenkomst van de 
Bestuurder, behoudens bij de door de Bestuurder vastgelegde storingen die 
zich voordoen buiten kantooruren. 

 
 
art. 12 
 

De bewoners hebben het recht op genot van de gemeenschappelijke ruimten, 
waarop geen inbreuk gemaakt mag worden door de overige bewoners. 

 
art. 13 
 

1. Bewoners zijn verplicht zich te onthouden van luidruchtigheid en onnodig 
verblijf in de gemeenschappelijke ruimten. 

2. Het is verboden te roken of levensmiddelen te nuttigen in de 
gemeenschappelijke ruimten. 

3. Bederfelijke waar mag nimmer langer dan strikt noodzakelijk in de 
gemeenschappelijke ruimten worden geplaatst. 

4. De doorgang naar buiten mag nimmer geblokkeerd worden, zodat deze te 
allen tijde kan dienen als vluchtweg bij calamiteiten. 

5. In de gemeenschappelijke ruimten dienen dieren altijd aangelijnd of gekooid 
te zijn. 

 
 

art. 14 
 

1. De gemeenschappelijke toegangsdeur dient slechts geopend te worden voor 
bezoekers aan het eigen adres. 

2. Het in het bezit stellen van duplicaten van de sleutel van de 
gemeenschappelijke toegangsdeur dient tot een minimum te worden beperkt. 

3. De bewoners van een portiek zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het 
beheer van de gemeenschappelijke toegangsdeur. 

4. De naamplaatjes op de brievenbussen worden uniform uitgevoerd. Bestelling 
en plaatsing vindt B op kosten van de bewoner B plaats door de Bestuurder. 
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art. 15 
 

1. De bewoners van elk portiek zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het 
schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimten. Hiertoe maken zij 
gezamenlijke afspraken waarmee iedere bewoner in een portiek kan 
instemmen. Indien niet tot overeenstemming kan worden gekomen kan door 
de Bestuurder aan een derde opdracht worden gegeven tot het 
schoonhouden van de gezamenlijke ruimten op kosten van de bewoners van 
de portiek.  

2. Een veroorzaker van een (incidentele) vervuiling dient deze zelf ongedaan te 
maken.   

 
 
art. 16 
 

Het dak van het gebouw mag slechts worden betreden door de Bestuurder of 
door hem aangewezen personen, en slechts indien dit noodzakelijk is voor 
controle- of reparatiewerkzaamheden. 
 
 

art. 17 
 

Hemelwaterafvoeren dienen slechts naar aard en bestemming te worden 
gebruikt. 
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Aankleding en inrichting van het gebouw 
 
art. 18 
 

1. Buiten de gevellijn mag op geen enkele manier verf op de muren worden 
aangebracht. 

2. De vereniging kan richtlijnen vaststellen ten aanzien van de kleur van 
kozijnen, balkonranden en balkonhekken. 

 
 
art. 19 
 

1. Vloerbedekkingen die bij het belopen ervan met hard schoeisel 
geluidsoverlast kunnen veroorzaken, kunnen alleen in overleg met de 
vereniging worden toegepast. 

      2. Alleen vloerbedekkingen die de isolatie-index voor contactgeluiden (ico) 
met meer dan 10 dB verbeteren zijn toegestaan. De verbetering moet zijn 
beoordeeld op basis van de norm NEN 1070 of NEN 5077, danwel de 
juridische opvolgers van deze normen, en uitgedrukt in een verbetering van de 
isolatie-index voor contactgeluid (ico) door de betonvloer met de 
desbetreffende vloerbedekking te beleggen. 

      3.   De vereniging kan aanvullende eisen stellen waaraan harde vloerbedekking moet 
voldoen. De aanvullende eisen gelden slechts voor vloeren die worden gelegd 
na goedkeuring van deze eisen door de vergadering. 

 
 
art. 20  

 
Alle woonruimten dienen steeds vorstvrij gehouden te worden. 

 
 
art. 21 

 
Het is verboden vuurwerk af te steken in de algemene ruimten en op de 
balkons.  
 

 
art. 22 
 

1. De vereniging kan regels opstellen aangaande het aanbrengen van 
apparatuur buiten de gevellijn voor de ontvangst van radio-, televisie-, of 
datasignalen. 

2. Het aanbrengen van naamborden, reclameaanduidingen, uithangborden, 
vlaggen en andere uitstekende voorwerpen is slechts toegestaan indien de 
Vergadering hiermee heeft ingestemd. 

3. De Bestuurder kan besluiten in de periode tot de eerstvolgende 
Vergadering namens de Vergadering voorlopig toestemming geven voor 
het aanbrengen van zaken als bedoeld in het tweede lid van dit artikel. 
Deze beslissing kan tot de eerstvolgende vergadering niet meer ongedaan 
gemaakt worden. 

4. Indien na een voorlopige beslissing van de Bestuurder de Vergadering 
anders beslist over het verzoek tot aanbrenging kan de indiener van het 
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verzoek op geen enkele wijze aanspraak maken op welke vorm van 
schadevergoeding dan ook. 

5. De indiener van het verzoek tot aanbrenging wordt na ontvangst van het 
verzoek tot afwijking door de Bestuurder schriftelijk op de hoogte gesteld 
van de inhoud van het vierde lid van dit artikel. 

6. De Bestuurder neemt binnen 6 (zes) weken na ontvangst van het verzoek 
een voorlopige beslissing over het verzoek tot aanbrenging.  

7. Indien niet binnen 6 (zes) weken een beslissing is genomen wordt geacht 
van rechtswege  toestemming te zijn verkregen voor aanbrenging voor de 
periode tot de eerstvolgende Vergadering. 

 
art. 23 

 
1. Op gemeenschappelijke ventilatiekanalen in keuken, toilet en douche 

mogen geen afvoerapparaten worden aangesloten. 
2. Giftige en licht ontvlambare stoffen, alsmede stoffen die op welke manier 

dan ook schade kunnen aanbrengen aan het gebouw mogen nimmer via 
het toilet of andere afvoeren in het riool worden geloosd. 

3. (Papieren) luiers, maandverband en andere verstoppende voorwerpen 
mogen niet via het toilet worden geloosd. 

4. Ontstoppingskosten en andere kosten voortkomend uit overtreding van het 
eerste, tweede of het derde lid van dit artikel worden verhaald op de 
bewoner die de overtreding heeft begaan. 
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Verplichtingen 
 
art. 24 
 

1. De vereniging stelt ter vergadering de bijdrage in de exploitatiekosten vast. 
2. De bijdrage in de exploitatiekosten kan per maand, per kwartaal of per jaar 

worden voldaan. 
3. De bijdrage exploitatiekosten is per de eerste dag van de gekozen 

tijdseenheid 
  verschuldigd. 
      4.  Bij invordering van achterstallige bijdragen komen de kosten (inclusief 

buitengerechtelijke kosten) van de invordering volledig voor rekening van de 
eigenaar. 

  



 Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Mahlerstraat 2 B 128  en garages 25 B 48 B versie 2.0 
 

 
 10 

 
Naleving 
 
art. 25 

 
1. De bepalingen van het Huishoudelijk Reglement en het Reglement van 

Splitsing dienen door bewoners en garagehouders te worden nageleefd. 
2. Ingeval van overtreding kan de overtreder daarop worden aangesproken door 

de Bestuurder. 
 
art. 26 
 
1. Indien een overtreding van dit reglement wordt geconstateerd, kunnen 

bewoners, garagehouders of eventuele andere belanghebbenden dit 
schriftelijk kenbaar maken aan de Bestuurder. 

2. Na alle partijen gehoord te hebben neemt de Bestuurder binnen drie maanden 
na ontvangst van de schriftelijke uiteenzetting een beslissing. 

3. Beslissingen van de Bestuurder zijn bindend. 
4. Tegen een beslissing van de Bestuurder kan beroep worden aangetekend 

door de vergadering een uitspraak te laten doen over de kwestie. 
5. Beroep bij de kantonrechter tegen een uitspraak van de vergadering als 

bedoeld in het vierde lid van dit artikel is niet mogelijk.  
 
art 27 
 
Voor alle gevallen waarin dit reglement of het Reglement van Splitsing niet voorziet, 
beslist de Vergadering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toelichting 
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Inleiding 

 
Het huishoudelijk reglement van de Vereniging van Eigenaars Mahlerstraat 2 B 128 
en garages 25 B 48 is bedoeld als een document waarin de huisregels van de 
Verenging staan. Iedereen moet zich aan de regels houden zoals die in het 
reglement staan. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om met het reglement in de 
hand elkaars doen en laten te controleren. Het huishoudelijk reglement kan worden 
ingeroepen wanneer er een conflict ontstaat, waar de strijdende partijen samen niet 
uitkomen, ook niet met de hulp van de Bestuurder. 

 
Een groot aantal van deze regels is vanzelfsprekend. Het huishoudelijk reglement is 
dan ook opgesteld met als doel de bewoners van het gebouw zoveel mogelijk vrijheid 
te geven, zonder dat anderen daar last van hebben. 

 
Wanneer u het huishoudelijk reglement doorleest, zult u zien dat het taalgebruik 
soms nogal formeel en juridisch is. Dat komt, omdat ervoor gekozen is voor de 
omschrijving van bepaalde begrippen dezelfde woorden te gebruiken die ook in de 
Nederlandse wet worden gebruikt. De reden daarvoor is, dat in het gewone 
taalgebruik dezelfde woorden door verschillende personen vaak anders uitgelegd 
worden. Wat voor de één >kunst= is, is voor de ander >rommel=. Wat voor de één >=s 
avonds laat= is, is voor de ander >vlak na etenstijd=. En zo zijn er nog veel meer 
voorbeelden te geven. Door dezelfde termen te gebruiken als in het wetboek, wordt 
in het geval van een conflict duidelijk wat de bedoeling is geweest van de leden van 
de Vereniging en wat zij voor ogen hadden toen het huishoudelijk reglement werd 
vastgesteld.  

 
Deze toelichting probeert zoveel mogelijk uit te leggen wat met bepaalde zinnen 
wordt bedoeld. Op deze manier is zowel voor de bewoners als voor de rechter (bij 
een hoog opgelopen conflict) duidelijk wat er door de Vergadering is bedoeld. 

 
Het huishoudelijk reglement is niet volledig. Dat kan ook niet, want dan zou het veel 
te uitgebreid worden. Een groot aantal zaken is al geregeld. Bijvoorbeeld in het 
Burgerlijk Wetboek, of in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de 
gemeente Leiden. Van een groot aantal van die regels kan niet worden afgeweken. 
Het heeft dus ook geen zin om ze in het huishoudelijk reglement nog eens op te 
schrijven. Zo vindt u in het reglement geen regels over hondenpoep. Dat betekent 
niet dat honden maar zo op de stoep mogen poepen. In de APV van de gemeente 
Leiden staat namelijk al dat zoiets niet mag (artikel 18). Die regel geldt voor iedere 
inwoner van Leiden, dus ook voor de bewoners aan de Mahlerstraat. We snappen 
dat u de APV van Leiden of het Burgerlijk Wetboek niet uit uw hoofd kent. Vandaar 
dat in deze toelichting op enkele plekken waar dat logisch is een verwijzing naar de 
wet zal worden gemaakt. 

 
Tenslotte hebben we geprobeerd het Huishoudelijk Reglement zo veel mogelijk aan 
te laten sluiten op de huidige stand van zaken. Dat betekent, dat u weinig echte 
verrassingen tegen zult komen: veel dingen zijn vastgelegd op een manier zoals die 
nu al te doen gebruikelijk is.  

 
Wellicht hebt u in de eerste periode na de inwerkingtreding van dit Reglement nog 
vragen over de uitleg ervan. Deze vragen kunt u altijd kwijt bij de Bestuurder van de 
VvE. De antwoorden zullen aan deze toelichting worden toegevoegd, zodat ook voor 



 Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Mahlerstraat 2 B 128  en garages 25 B 48 B versie 2.0 
 

 
 12 

buitenstaanders en nieuwe bewoners duidelijk wordt wat precies met de 
verschillende artikelen in dit Reglement is bedoeld. 

 
Wij hopen van ganser harte, dat dit Huishoudelijk Reglement u een houvast biedt en 
uw woongenot aan de Mahlerstraat verder zal bevorderen, 

 
De Bestuurder van de Vereniging van Eigenaars Mahlerstraat 2 B 128 en garages 25 
B 48 

 
 

Toelichting op het Huishoudelijk Reglement (HR) 

 
Algemene bepalingen 

 
In artikel 1 vindt u enkele definities zoals die in dit HR worden gehanteerd. In artikel 
1g staat, dat onder bewoners van het gebouw ook mede worden begrepen de 
eigenaren. Dat betekent dat B gezien artikel 2 lid 2 B het HR ook van toepassing is op 
eigenaren die zelf niet woonachtig zijn in het gebouw, maar bijvoorbeeld een 
appartement verhuren. In art 3 lid 3 is geregeld dat het HR ook geldt voor huurders. 
Ook uw bezoekers moeten zich houden aan de regels die in dit HR staan. Al het 
bovenstaande is ook van toepassing op garagehouders. 

 
De juridische basis voor dit HR is artikel 28.1 van het Reglement van Splitsing van 
Eigendom van februari 1973. Het HR treedt in werking op een door de Algemene 
Vergadering vastgesteld tijdstip. 

 
In art 3 lid 4 staat dat het HR en zijn inhoud aan ieder bewoner als bekend wordt 
verondersteld. Dat betekent dat een bewoner B in de betekenis als hierboven 
weergegeven B zich er nooit op kan beroepen dat hij bepaalde regels uit het HR niet 
kende, of dat deze niet op hem van toepassing zouden zijn. Dit betekent uitdrukkelijk 
niet dat u het HR uit uw hoofd zou moeten leren; de tekst is opgenomen als een 
uitwerking van de algemene regel Aiedere Nederlander behoort de wet te kennen@. 
Zonder het opnemen van deze regel zou iedereen zich aan de werking ervan kunnen 
onttrekken door te verklaren dat hij niet bekend was met die regel. Dat is geen 
wenselijke situatie.  

 
Bestemming van het gebouw 

 
De artikelen 4 tot en met 6 geven aan hoe een appartement, berging en garage 
gebruikt dient te worden. Een appartement dient te worden gebruikt als een woning. 
Dat betekent niet dat u geen bedrijfje op uw huisadres zou mogen vestigen. Maar de 
hoofdactiviteit moet normale bewoning zijn.  

 
Twee voorbeelden:  

1. U bent zelfstandige en hebt een loodgietersbedrijfje. U woont met uw gezin 
in de woning, en slaapt hier ook. Eén van de kamers van uw appartement 
is ingericht als kantoor. U ontvangt daar post en telefoontjes. Vanuit uw 
huis gaat u vervolgens met uw auto naar verschillende adressen toe om 
daar uw werk uit te oefenen.  

Dit is gewoon toegestaan. Uw hoeft geen toestemming te vragen aan de 
Vergadering. De hoofdactiviteit is immers bewoning, en u gebruikt uw 
appartement dus als bedoeld in artikel 4.  



 Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Mahlerstraat 2 B 128  en garages 25 B 48 B versie 2.0 
 

 
 13 

 
2. U hebt een advieskantoor en vier mensen in dienst. Zij komen elke dag =s 

morgens om negen uur naar het appartement in de Mahlerstraat, dat is 
ingericht als kantoor. Alle kamers zijn als kantoorruimte ingericht. =s 
Middags om vijf uur sluit men alles af en gaat men huiswaarts. U woont 
zelf B evenals uw werknemers B met uw gezin op een andere plaats. 

Dit is niet toegestaan zonder toestemming van de Vergadering, waarbij u er ook 
nog bij stil moet staan dat de nieuwe bestemming in overeenstemming moet zijn 
met het bestemmingsplan van de gemeente Leiden. 
 
Indien uw alleen verhuurder bent, kan het natuurlijk voorkomen dat uw huurders 
na enige tijd de Mahlerstraat weer verlaten. Het is echter wel de bedoeling dat 
huurders een zekere tijd blijven voordat zij verder gaan. U mag uw woning dus 
niet zonder toestemming van de Vergadering als Bed & Breakfast aanbieden. 

Aan 
de andere kant: indien u uw woning verhuurt aan een buitenlandse professor die 
een jaar lang doceert aan de Universiteit Leiden en daarna weer vertrekt, dan 

hebt 
daarvoor niet de instemming van Vergadering nodig. 
 
De bij het appartement behorende berging is bestemd om te worden gebruikt 

voor 
het opbergen van privé-goederen. Dat betekent natuurlijk niet, dat u dat tafeltje 
van uw oudtante niet in het appartement zou mogen opslaan. U zou de berging 
zelfs mogen onderverhuren aan een ander die een wereldreis van een jaar maakt 
een zolang zijn goederen bij u neerzet. In principe mag de berging niet worden 
gebruikt als hobbykamer met een werkbank, vooral niet als u daarbij ook nog 
elektrische apparatuur gebruikt. Natuurlijk is het begrijpelijk dat u voor bepaalde 
zaken elektrische apparatuur nodig hebt. Bij klussen moet de overlast echter 
zoveel mogelijk worden beperkt.  Ook inrichting van de berging als speelkamer 
voor de kinderen is in strijd met het gestelde in het HR en moet eerst aan de 
Vergadering worden voorgelegd. 
 
Garages zijn er voor het stallen van voertuigen en mogen dus niet worden 

gebruikt 
als bedrijfsruimte of als opslagruimte voor een bedrijf zonder toestemming 
daartoe van de Vergadering.   
 
Er bestaat in Nederland veel regelgeving aangaande het opslaan van 
(brand)gevaarlijke goederen. Aan deze regels dient u zich uiteraard te houden bij 
de opslag. Over het algemeen kan worden gesteld dat het opslaan van 

gevaarlijke 
goederen in grotere hoeveelheden dan voor dagelijks gebruik niet is toegestaan: 
een fles spiritus in de berging mag, maar opslaan van grote hoeveelheden chloor 
in de garage niet. Het bewaren van vuurwerk in berging of garage is te allen tijde 
uit den boze (dus ook eind december).  
  
Hinder/overlast 
 
U bent bewoner van het appartementencomplex Mahlerstraat 2 B 128 
of garagehouder van één of meerdere garages 25 B 48 te Leiden. Dit brengt met 
zich mee, dat u niet alleen verantwoordelijk bent voor uw eigen appartement 
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en/of garage, maar dat u ook medeverantwoordelijk bent voor het in goede en 
representatieve staat houden van het hele gebouw. 
 
Als gebruiker van het gebouw moet u er zich van bewust zijn, dat het dicht op 
elkaar wonen gemakkelijk aanleiding kan geven tot overlast. Artikel 8 dient zo te 
worden uitgelegd dat u zich dient te gedragen zoals u ook van een ander zou 
wensen dat hij zich gedraagt. 
 
Muziekinstrumenten en elektrische apparaten dienen op dusdanige manier 
gebruikt te worden dat er zo min mogelijk hinder ontstaat voor de omwonenden. 
Tussen 22.00 uur en 08.00 uur is het produceren van geluid in dusdanige mate 
dat dit door omwonenden hoorbaar is in principe niet toegestaan. Organiseert u 
een feestje dat tot na tienen =s avonds duurt, doet u dan tenminste een week van 
tevoren een mededeling daarvan in de brievenbus van de bewoners van uw 

portiek 
en de belendende portieken, waarin zij op de hoogte worden gebracht van de 
overlast (art 9 lid 3). Hebt u tot =s avonds laat bezoek, neemt u dan binnenshuis 
afscheid van elkaar en vraagt u de bezoekers om zo stil mogelijk de trappen af te 
gaan. 
 
Past u op met uitkloppen van kleden e.d. op het balkon. Het kan niet de 

bedoeling 
zijn dat alle vuil vervolgens bij uw onderbuurman op het balkon terechtkomt. Ook 
strooien van brood voor de vogels op het balkon kan beter achterwege worden 
gelaten. Uw directe buren kunnen hiervan hinder ondervinden. 
 
Voor velen is de Mahlerstraat een tussenstation: na enkele jaren bewoning trekt 
men weer verder naar een andere locatie. Dat betekent, dat er flink wat verhuisd 
wordt. Daarbij dient echter rekening te worden gehouden met de andere 
bewoners. Geprobeerd moet worden, om de (geluids)overlast zo veel mogelijk te 
beperken en in zo=n kort mogelijk tijdspanne te laten plaatsvinden. Enkele 
maanden aaneensluitend elk weekend klussen is dus ongewenst. 
 
Daarnaast is het wenselijk om zoveel mogelijk te klussen op gewone werkdagen 
tussen 10.00 en 17.00 uur. Op deze tijden zijn er namelijk minder mensen 
aanwezig in het gebouw. Klussen =s avonds en in het weekend (met name op 
zondag), alsook op erkende feestdagen dient zo veel mogelijk voorkomen te 
worden. 
 
Uit het gebruik van de garages mag op geen enkele wijze hinder, overlast of 

gevaar 
voor de bewoners of andere garagegebruikers voortvloeien. 
 
U ziet: allemaal geen uitzonderlijke zaken. Gewoon het gezonde verstand 
gebruiken en rekening houden met elkaar. 
 
Gemeenschappelijke ruimten 
 
Stel: door een storm is een tak van een boom gewaaid die tegen de gevel is 
gekomen en daarbij een ruit van uw buren heeft gebroken, terwijl u weet dat deze 
op vakantie zijn. Volgens het Burgerlijk Wetboek hebt u in deze situaties de 
mogelijkheid (en in sommige gevallen zelfs de plicht) om dan een glazenzetter te 
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bellen die de ruit vervangt of in ieder geval een houten plaat plaatst zolang uw 
buren weg zijn, zodat verdere schade beperkt blijft. Dit wordt >zaakswaarneming= 
genoemd. Deze zaakswaarneming kan natuurlijk ook plaatsvinden ten aanzien 

van 
dingen in de gemeenschappelijke ruimten van het gebouw, zoals de TL- 
verlichting, of de ruiten in de gevel van de entreehal. Artikel 11 stelt, dat u zich 
eerst moet melden bij de Bestuurder alvorens u zelf tot actie overgaat. Buiten 
kantooruren mag u alleen zelf tot actie overgaan bij een aantal storingen, die door 
de Bestuurder zijn vastgesteld. 
 
Alle bewoners mogen gebruik maken van de gemeenschappelijke ruimten. Ze 
dienen zich daarbij als goede bewoners te gedragen. Dat betekent dat overlast in 
welke zin dan ook zoveel mogelijk voorkomen moet worden (zie ook het vorige 
hoofdstukje). In het HR wordt apart aandacht besteed aan het verbod om te 

roken 
en eten in de gemeenschappelijke ruimten. Niet vergeten moet worden, dat de 
gemeenschappelijke ruimten van alle bewoners zijn. Daar moet rekening mee 
worden gehouden met de inrichting. Het op eigen initiatief >opleuken= van de 
ruimten door het plaatsen van bijvoorbeeld planten of foto=s aan de muur kan 
goed bedoeld zijn, maar bij andere bewoners tot grote ergernis leiden. Dit soort 
zaken dient dan ook in overleg te gebeuren. Regel daarbij is dat de degene die 
goederen in de gemeenschappelijke ruimte plaatst, ook zelf verantwoordelijk is 
voor het onderhoud en het schoonmaken daarvan. Wees terughoudend bij het 
plaatsen van vuilniszakken buitenshuis: met name in warme zomermaanden 
kunnen deze veel overlast veroorzaken en ongedierte aantrekken. Verder geldt, 
dat een ieder zijn eigen rommel opruimt. 
 
Het plaatsen van fietsen en dergelijke in de gemeenschappelijke ruimten is in 
principe niet toegestaan, tenzij de overige bewoners hiertegen geen bezwaar 
maken. Daarbij moet wel altijd in acht worden genomen dat de entreehal een 
belangrijke vluchtroute is bij calamiteiten. Goederen mogen nooit zo zijn 
opgesteld dat dit leidt tot belemmeringen in een noodsituatie. In artikel 13 is 
getracht een goede regeling op te stellen ten aanzien van goederen in de 
gemeenschappelijke ruimten. Van belang is, dat met goederen ook wordt gedoeld 
op planten, foto=s aan de muur en vergelijkbare  zaken. 
 
De appartementen aan de Mahlerstraat hebben een gemeenschappelijke 
toegangsdeur. Indien iemand belt om toegang te krijgen tot uw portiek, dan mag 

u 
in principe de deur alleen dan openen wanneer deze persoon voor u persoonlijk 

of 
voor een ander in uw appartement komt. Dat wil natuurlijk net zeggen dat u de B 
u bekende B zoon van uw buurvrouw buiten moet laten staan. U dient alleen geen 
onbekenden binnen te laten. 
Iedere bewoner van een portiek is in het bezit van een sleutel van de 
gemeenschappelijke toegangsdeur. U dient terughoudend te zijn in het bij laten 
maken van extra sleutels. 
 
De gemeenschappelijke ruimten moeten worden schoongehouden. De 
portiekbewoners zijn daarvoor samen verantwoordelijk. Ze kunnen hiertoe samen 
afspraken maken. Wordt niet tot overeenstemming gekomen, of blijkt dat 
ondanks de afspraken de gemeenschappelijke ruimten niet worden 
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schoongehouden, dan kan de Bestuurder een opdracht aan een derde geven 
(bijvoorbeeld een schoonmaakbedrijf) om op kosten van de portiekbewoners de 
gemeenschappelijke ruimten te laten reinigen. Uiteraard dient daaraan 
voorafgaand eerst overleg plaatsvinden met de portiekbewoners. Het in het artikel 
neergelegde recht om een derde persoon in te huren mag dus alleen in die 
gevallen worden toegepast waarin geen oplossing gevonden wordt tussen de 
portiekbewoners. 
 
Het dak van het gebouw is niet vrij toegankelijk. Alleen de Bestuurder of door 

hem 
aangewezen personen mogen het dak betreden, en dan alleen nog wanneer dit 
nodig is voor controle- of reparatiewerkzaamheden. 
 
Aankleding en inrichting van het gebouw 
 
De Vergadering kan afspraken maken over de verfkleuren van kozijnen, 
balkonranden en balkonhekken. Dat geldt alleen voor zaken die opnieuw moeten 
worden geverfd. Bewoners kunnen dus nimmer verplicht worden kozijnen, 
balkonranden en balkonhekken opnieuw te schilderen in door de Vergadering 
vastgestelde kleuren. Maar, indien zij opnieuw moeten schilderen, moeten zij wel 
deze kleuren gebruiken. Hierop bestaat een uitzondering. Kleurstelling mogen 
niet te veel afwijken van het gemiddelde. Zo kan de Vergadering de bewoner die 
zijn balkon fluorescerend geel of pimpelpaars heeft geschilderd, verzoeken dit 
ongedaan te maken. Van deze mogelijkheid dient echter zeer terughoudend 
gebruikt te worden gemaakt. Een ieder heeft in principe het recht de kleurstelling 
van kozijnen en balkonranden en Bhekken zelf te kiezen. De kleuren mogen 

echter 
niet te veel afwijken van die van de overige bewoners. 
Buiten de gevellijn mag geen verf worden aangebracht. Dat betekent 

bijvoorbeeld, 
dat u niet de muur rond uw huis mag verven. 
 
Harde vloerbekleding als parket of laminaat mag alleen worden toegepast indien 
een degelijke geluidwerende laag onder de vloerbedekking wordt aangebracht. 

De 
specifieke eisen die hierbij van toepassing worden verklaard, gelden slechts voor 
vloeren die worden gelegd na goedkeuring van de eisen door de vergadering. 
 
Woonruimten moeten vorstvrij blijven. Dat betekent dat wanneer u in de 
wintermaanden op vakantie gaat, u ervoor moet zorgen dat de temperatuur 
nimmer onder de nul graden Celcius komt. 
 
In principe is het niet de bedoeling dat u zelf schotels of wat voor apparatuur dan 
ook op uw balkons plaats voor de ontvangst van radio-, televisie-, of 

datasignalen. 
De Vergadering kan hierover ook haar eigen regels opstellen. 
 
In artikel 23 staat een aantal regels dat ervoor moet zorgen dat er geen 

problemen 
ontstaan bij de gemeenschappelijke ventilatiekanalen, de riolering etc. De 
regelsmoeten ruim worden geïnterpreteerd. Indien geschreven staat dat luiers en 
maandverband niet door het toilet mogen worden gespoeld, dan betekent dat niet 
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dat andere zaken die voor verstopping kunnen zorgen dat wel mogen. Als één 
van 

de weinige artikelen bevat artikel 23 een sanctie: indien door het niet naleven van 
de regels die in artikel 23 lid 1 tot en met 3 staan schade ontstaat, dan dient de 
veroorzaker deze schade zelf te betalen. 
 
 
Verplichtingen 
 
De vergadering stelt elk jaar vast hoe hoog de bijdrage in de exploitatiekosten 

(ook 
wel servicekosten genoemd) voor de eigenaren van appartementen en garages 
bedraagt. Indien u niet op tijd betaalt en de Bestuurder kosten moet maken om u 
alsnog tot betaling aan te zetten, dan dient u deze kosten zelf te betalen. 
 
Naleving 
 
Stel er ontstaat een probleem met uw buurman over bijvoorbeeld geluidsoverlast. 
In eerste instantie moet u dan proberen het probleem samen met uw buurman op 
te lossen. Komt u er samen niet uit, dan kunt u de Bestuurder vragen te 
bemiddelen. Indien er dan nog geen oplossing mogelijk is, dan kan het HR als 
leidraad dienen bij het vinden van een oplossing. Het probleem dient schriftelijk 
te worden voorgelegd aan de Bestuurder. Deze heeft een gesprek met alle 
betrokkenen en komt vervolgens binnen 3 maanden met een beslissing. Indien 
één van de partijen het niet eens is met de beslissing van de Bestuurder, kan 

deze 
partij een uitspraak over het conflict vragen aan de Vergadering. Deze uitspraak 

is 
bindend. Dat betekent, dat wanneer u niet akkoord bent met de uitspraak van de 
Vergadering, u geen beroep aan kunt tekenen bij de rechtbank. Doet u dat toch, 
dan komen de kosten voor alle partijen (dus u zelf, de tegenpartij en de 
Vereniging) voor uw eigen rekening. 
 
Geprobeerd is om een zo duidelijk mogelijk HR op te stellen, dat voor alle 
voorkomende problemen zoveel mogelijk een oplossing biedt. Voor die gevallen 
waarin het HR geen uitkomst biedt beslist de Vergadering hoe om te gaan met dit 
specifieke geval. Daarbij moet de Vergadering zich allereerst baseren op 

materiële 
wetten, zoals bijvoorbeeld de APV van de gemeente Leiden of het Burgerlijk 
Wetboek.  
 
 
 
 
 


