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Sinnigvelderstraat 583, 1382 GG Weesp 
 

 
 

Verzorgd vierkamer appartement met balkon op het westen en 
berging in de onderbouw! 
 
Op de vijfde woonlaag in één van de beter verzorgde appartementen-
gebouwen van Weesp gelegen ruim bemeten vierkamer appartement 
van ca. 86 m² voorzien van zonnig balkon (ca. 5 m²) welke is gesitueerd 
op het zonnige westen, lift en berging (ca. 6 m²) in de onderbouw. 
 
Weesp heeft een gezellig historisch centrum met diverse restaurants en 
cafés, authentieke winkels, een theater/bioscoop en allerlei 
mogelijkheden om binnen en buiten te sporten. Weesp heeft haar eigen 
evenementen, zoals Weesp Gastvrij, Weespers aan de Wand, het Sluis- 
en Bruggenfeest, Kitchen Roulette en het Korenfestival met Kerst. U 
woont er perfect, langs de rivier de Vecht omgeven door prachtige en 
ruime natuur. Het ligt centraal gelegen tussen ’t Gooi, Almere, Utrecht en 
Amsterdam. Op 5 minuten loopafstand bent u op het treinstation van 
Weesp en vanaf daar staat u binnen 20 minuten op het Centraal station 
van bijvoorbeeld Amsterdam of Almere. Vanuit dit royale vierkamer 
appartement bevindt u zich in de directe nabijheid van scholen, 
supermarkten, kinder(dag)opvang en uitvalswegen richting onder andere 
het AMC, ziekenhuis Tergooi in Hilversum en luchthaven Schiphol. 



 

Indeling: 
 
Via de centrale (afgesloten) toegang met de lift, het trappenhuis, de 
brievenbussen en de entree naar de bergingen bereikt men het 
appartement. 
 
Entree, hal voorzien van de meterkast (7 groepen), garderoberuimte en 
modern toilet voorzien van fontein. Living met entree door middel van 
schuifpui naar balkon gesitueerd op het westen. Het appartement heeft 
een moderne open keuken voorzien van alle benodigde 
inbouwapparatuur. De speelhal biedt toegang naar eerste en tweede 
slaapkamer aan de achterzijde, tevens bevindt zich hier de entree naar 
de badkamer voorzien van inloopdouche en vaste wastafel en de entree 
naar de royale derde master-bedroom aan de voorzijde. 
 
De berging bevindt zich in de onderbouw. 
 
De servicekosten bedragen € 170,00 per maand. Dit bedrag is o.a. 
inclusief water, reservering voor onderhoud en opstal- en 
glasverzekering maar exclusief € 80,00 voorschot voor de centrale 
verwarming. 
 
 
Afwerkingsniveau en installaties: 
 
Dit object bevindt zich in een goede staat van onderhoud en is 
uitgevoerd in een lichte en frisse kleurstelling. Wanden en plafonds zijn 
volledig voorzien van stucwerk. De living en hal zijn voorzien van 
eikenhout parket. De keuken is voorzien van alle benodigde 
inbouwapparatuur en verder bevindt zich hier de aansluiting voor de 
wasmachine. In 2022 heeft er dakrenovatie plaats gevonden en is er 
isolatie aangebracht. Dit appartement is voorzien van centrale 
blokverwarming en er is een elektrische boiler van het merk Daalderop 
aanwezig voor het warme water. 
 
 
Buitenruimte: 
 
Dit appartement is voorzien van een zonnig balkon met vrij uitzicht welke 
is gesitueerd op het westen (middag- en avondzon) en bereikbaar is 
vanuit de living door midden van een schuifpui. 
 
 



 

Gebruiksoppervlakten: 
 

- Wonen: 85,30 m²; 
- Overige inpandige ruimte: niet van toepassing; 
- Gebouwgebonden buitenruimte: 4,90 m² (balkon); 
- Externe bergruimte: 6,00 m². 

 
Dit object is met de grootste zorgvuldigheid ingemeten volgens de Meet-
instructie Gebruiksoppervlakte Woningen (NEN 2580). Alle verstrekte 
gegevens zijn met zorg samengesteld en ons inziens uit betrouwbare 
bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter 
geen aansprakelijkheid aanvaarden. Alle door ons verstrekte informatie 
is geheel vrijblijvend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 
 
 
Kortom: 
 
Bent u op zoek naar een royaal en modern vierkamer appartement met 
zonnig balkon op het westen en berging dan is dit appartement wellicht 
iets voor u. Nieuwsgierig? Bel voor een bezichtiging en wij laten dit 
appartement graag aan u zien! 
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'RRU�JRHG�LVROHUHQG�JODV��]RDOV�+5���JODV��YDFXÙPJODV�RI�WULSOH����YRXGLJ��JODV��YHUOLHVW�XZ�ZRQLQJ

PLQGHU�ZDUPWH��8�EHVSDDUW�RS�XZ�HQHUJLHNRVWHQ�HQ�YHUPLQGHUW�GH�XLWVWRRW�YDQ�KHW�EURHLNDVJDV�&2��

2RN�YHUKRRJW�JRHG�LVROHUHQG�JODV�KHW�FRPIRUW�LQ�GH�ZRQLQJ��8�KHHIW�JHHQ�WRFKW�HQ�NRX�ELM�GH�UDPHQ�HQ

JHHQ�FRQGHQV�DDQ�GH�ELQQHQNDQW�YDQ�KHW�UDDP��'RRU�JRHG�LVROHUHQG�JODV�KRRUW�X�RRN�PLQGHU�JHOXLG

YDQ�EXLWHQ�

$OV�XZ�NR]LMQHQ�DDQ�YHUYDQJLQJ�WRH�]LMQ��LV�GDW�KHW�LGHDOH�PRPHQW�RP�GH�NR]LMQHQ�HQ�KHW�JODV�LQ�ÆÆQ

NHHU�JRHG�WH�LVROHUHQ��.LHV�GDQ�PHWHHQ�YRRU�HHQ�RSORVVLQJ�GLH�ULFKWLQJ�GH�VWUHHIZDDUGH�JDDW��8���YDQ

����:�P�.��

: :

��
:

��

�

:

+LHURQGHU�]LHW�X�GH�RSSHUYODNNHQ�HQ�8��ZDDUGHQ�YDQ�GH�UDPHQ�YDQ�XZ�ZRQLQJ��+RH�ODJHU�GH�8��ZDDUGH��KRH�EHWHU�GH�LVRODWLH�

1LHW�RI�VOHFKW�JHÌVROHHUGH�GHOHQ�]LMQ�URRG�JHPDUNHHUG�
: :

2RVW

2SS� 8:� �

����P� ���

����P� ���

����P� ���

:HVW

2SS� 8:� �

����P� ���

����P� ���

����P� ���

� %XLWHQGHXUHQ (HQ�EXLWHQGHXU�PHW�ZHLQLJ�JODV��]RDOV�YHHO�YRRUGHXUHQ��WHOW�LQ�KHW�HQHUJLHODEHO�DOV�HHQ�EXLWHQGHXU�

'HXUHQ�PHW�YHHO�JODV�WHOOHQ�YRRU�KHW�HQHUJLHODEHO�DOV�HHQ�UDDP��%LM�KHW�EHSDOHQ�YDQ�GH�LVRODWLHZDDUGH

YDQ�EXLWHQGHXUHQ��ZRUGW�JHNHNHQ�QDDU�GH�FRPELQDWLH�YDQ�GH�GHXU�PHW�KHW�NR]LMQ��'H�LVRODWLHZDDUGH

YDQ�EXLWHQGHXUHQ�ZRUGW�XLWJHGUXNW�LQ�GH�8��ZDDUGH��+RH�ODJHU�GH�8��ZDDUGH��KRH�EHWHU�GH�LVRODWLH�

(HQ�JHÌVROHHUGH�EXLWHQGHXU�KRXGW�GH�ZDUPWH�EHWHU�LQ�GH�ZRQLQJ�

0HW�JRHG�LVROHUHQGH�GHXUHQ�YHUOLHVW�XZ�ZRQLQJ�PLQGHU�ZDUPWH��8�EHVSDDUW�RS�XZ�HQHUJLHNRVWHQ�HQ

YHUPLQGHUW�GH�XLWVWRRW�YDQ�KHW�EURHLNDVJDV�&2���2RN�YHUKRRJW�HHQ�JRHG�JHÌVROHHUGH�GHXU�KHW�FRPIRUW

LQ�GH�ZRQLQJ��%HODQJULMN�ELM�GH�SODDWVLQJ�YDQ�HHQ�GHXU�LV�GDW�GH]H�LQ�HHQ�JHÌVROHHUG�NR]LMQ�ZRUGW�JH]HW�

5RQGRP�GH�GHXU�PRHW�DDQ�YLHU�]LMGHQ�HHQ�JRHGH�OXFKWGLFKWLQJ�ZRUGHQ�DDQJHEUDFKW�

$OV�X�HHQ�EXLWHQGHXU�JDDW�YHUYDQJHQ��NLHV�GDQ�YRRU�HHQ�JHÌVROHHUGH�EXLWHQGHXU�GLH�ULFKWLQJ�GH

VWUHHIZDDUGH�JDDW��8��YDQ

G G

�

G ����:�P�.��

+LHURQGHU�]LHW�X�GH�RSSHUYODNNHQ�HQ�8��ZDDUGHQ�YDQ�GH�EXLWHQGHXUHQ�YDQ�XZ�ZRQLQJ��+RH�ODJHU�GH�8��ZDDUGH��KRH�EHWHU�GH�LVRODWLH�

1LHW�RI�VOHFKW�JHÌVROHHUGH�GHOHQ�]LMQ�URRG�JHPDUNHHUG�
G G

2RVW

2SS� 8G� �

����P� ���

:HVW

2SS� 8G� �

����P� ���

(QHUJLHODEHO�ZRQLQJHQ ��YDQ��



� %XLWHQGHXUHQ �YHUYROJ�

0HHU�LQIRUPDWLH�RYHU

HQHUJLHEHVSDUHQGH

PDDWUHJHOHQ�YLQGW�X�RS

ZZZ�YHUEHWHUMHKXLV�QO

0DDWUHJHO��JHÌVROHHUGH�EXLWHQGHXU�HQ�

,Q�XZ�ZRQLQJ�]LMQ��HHQ�GHHO�YDQ��GH�EXLWHQGHXUHQ�QRJ�QLHW�JHÌVROHHUG��0HW�HHQ�JHÌVROHHUGH�EXLWHQGHXU

NXQW�X�GH�HQHUJLHSUHVWDWLH�YDQ�XZ�ZRQLQJ�YHUEHWHUHQ�

/(7�23� %HVWHHG�VSHFLDOH�DDQGDFKW�DDQ�NLHUGLFKWLQJ�HQ�YHQWLODWLH�ELM�KHW�LVROHUHQ�YDQ
HHQ�ZRQLQJ
2P�GH�RYHUVWDS�WH�NXQQHQ�PDNHQ�QDDU�GXXU]DPH�ZDUPWHYRRU]LHQLQJHQ��]RDOV�ELMYRRUEHHOG�HHQ

ZDUPWHSRPS��PRHW�XZ�ZRQLQJ�QLHW�DOOHHQ�JRHG�JHÌVROHHUG�]LMQ��PDDU�PRHW�RRN�GH�OXFKWGLFKWKHLG

YDQ�GH�ZRQLQJ�LQ�RUGH�]LMQ��'H�OXFKWGLFKWKHLG�ZRUGW�EHSDDOG�GRRU�NLHUHQ�HQ�QDGHQ�ZDDUGRRU�ZDUPWH

YHUORUHQ�JDDW��'H]H�NLHUHQ�HQ�QDGHQ�NXQQHQ�]LWWHQ�ELM�GH�DDQVOXLWLQJ�YDQ�GH�UDPHQ�RS�GH�JHYHO��RI�ELM

GH�DDQVOXLWLQJ�YDQ�KHW�GDN�RS�GH�JHYHO��%LM�KHW�YHUEHWHUHQ�YDQ�GH�LVRODWLH�YDQ�YORHUHQ��JHYHOV��GDNHQ�

UDPHQ��GHXUHQ�HQ�RI�SDQHOHQ��LV�KHW�EHODQJULMN�GDW�DO�GH]H�RQGHUGHOHQ�JRHG�OXFKWGLFKW�RS�HONDDU

DDQVOXLWHQ��'LW�YRRUNRPW�ZDUPWHYHUOLHV�HQ�RQDDQJHQDPH�WRFKW��'RRU�NRXGH�WRFKW�]HWWHQ�PHQVHQ�GH

YHUZDUPLQJ�KRJHU�HQ�GDW�NRVW�HQHUJLH�

$OV�X�NLHUHQ�HQ�QDGHQ�GLFKW��NRPW�HU�JHHQ�OXFKW�YDQ�EXLWHQ�PHHU�GH�ZRQLQJ�LQ��'DW�YRRUNRPW�WRFKW�

0DDU�GH�ZRQLQJ�PRHW�ZHO��RS�HHQ�JHFRQWUROHHUGH�PDQLHU��IULVVH�OXFKW�ELQQHQ�NULMJHQ��9HQWLODWLH�LV

EHODQJULMN�YRRU�GH�JH]RQGKHLG�HQ�YRRUNRPW�YRFKWSUREOHPHQ��%HVWHHG�ELM�GH�YHUEHWHULQJ�YDQ�GH�LVRODWLH

YDQ�GH�ZRQLQJ�t�HQ�PHW�QDPH�ELM�KHW�GLFKWHQ�YDQ�QDGHQ�HQ�NLHUHQ�t�RRN�DDQGDFKW�DDQ�YROGRHQGH

YHQWLODWLH��/DDW�X�KLHURYHU�LQIRUPHUHQ�GRRU�HHQ�H[SHUW��'HQN�ELMYRRUEHHOG�DDQ�KHW�SODDWVHQ�YDQ

ZLQGGUXNJHUHJHOGH�URRVWHUV�RI�HHQ�YHQWLODWLH�XQLW�PHW�ZDUPWHWHUXJZLQQLQJ�

(QHUJLHODEHO�ZRQLQJHQ ��YDQ��



,QVWDOODWLHV

� 9HUZDUPLQJ ,Q�GH�PHHVWH�ZRQLQJHQ�LV�VSUDNH�YDQ�ÆÆQ�YHUZDUPLQJVWRHVWHO��6RPV�]LMQ�HU�YHUVFKLOOHQGH�WRHVWHOOHQ

YRRU�GH�YHUZDUPLQJ�YDQ�GH�ZRQLQJ��,Q�GH�WDEHO�KLHURQGHU�VWDDW�ZHONH�WRHVWHOOHQ�LQ�XZ�ZRQLQJ�DDQZH]LJ

]LMQ�HQ�ZHON�JHGHHOWH�YDQ�GH�ZRQLQJ�GRRU�GLH�WRHVWHOOHQ�YHUZDUPG�ZRUGW�

9HUZDUPLQJVWRHVWHOOHQ $DQJHVORWHQ�RSS�

2QEHNHQG�YHUZDUPLQJVWRHVWHO �������P�

0DDWUHJHO��HQHUJLH]XLQLJ�YHUZDUPLQJVWRHVWHO�YRRU�YHUZDUPLQJ�HQ�RI�ZDUP�ZDWHU

,V�XZ�YHUZDUPLQJVLQVWDOODWLH�DDQ�YHUYDQJLQJ�WRH"�'DQ�NXQW�X�KHW�EHVWH�NLH]HQ�YRRU�HHQ�HQHUJLH]XLQLJ

HQ�GXXU]DDP�V\VWHHP��+LHURQGHU�VWDDW�HHQ�DDQWDO�YRRUEHHOGHQ�YDQ�HQHUJLH]XLQLJH�V\VWHPHQ��]H

YDULÈUHQ�LQ�KRH�]H�JHEUXLN�PDNHQ�YDQ�GXXU]DPH�HQHUJLHEURQQHQ��(OHNWULFLWHLW�DOV�HQHUJLHGUDJHU�LV�RS

GLW�PRPHQW�WHQ�GHOH�GXXU]DDP��HHQ�PL[�YDQ�JURHQ�HQ�JULMV���PDDU�LV�RS�WHUPLMQ�GXXU]DPHU�WH�PDNHQ�

+5����NHWHO

0HW�HHQ�]XLQLJH�FRPELNHWHO�YRRU�YHUZDUPLQJ�HQ�ZDUP�ZDWHU��]RDOV�HHQ�+5����FRPELNHWHO��NDQ�KHW

JDVYHUEUXLN�IOLQN�GDOHQ��/HW�ELM�KHW�YHUYDQJHQ�YDQ�GH�FY�NHWHO�RRN�RS�GH�WKHUPRVWDDW��(HQ�VOLPPH

WKHUPRVWDDW�PHW�EHZHJLQJVVHQVRU�HQ�WHPSHUDWXXUUHJHOLQJ�SHU�NDPHU��KHOSW�RP�HQHUJLH]XLQLJHU�WH

YHUZDUPHQ��(HQ�QDGHHO�YDQ�+5����NHWHOV�LV�GDW�GH]H�ZHUNHQ�RS�DDUGJDV��,Q�1HGHUODQG�ZLOOHQ�ZH

LQ�GH�WRHNRPVW�YDQ�KHW�JHEUXLN�YDQ�DDUGJDV�DI��RPGDW�GLW�HHQ�IRVVLHOH�EUDQGVWRI�LV�

+\EULGH�ZDUPWHSRPS

:LOW�X�XZ�ZRQLQJ�YHUZDUPHQ�PHW�PLQGHU�DDUGJDV��GDQ�NDQ�GDW�PHW�HHQ�K\EULGH�ZDUPWHSRPS�

'H]H�EHVWDDW�XLW�HHQ�FRPELQDWLH�YDQ�HHQ��EHVWDDQGH��FY�NHWHO�RS�DDUGJDV�HQ�HHQ�ZDUPWHSRPS�RS

HOHNWULFLWHLW��'H�ZDUPWHSRPS�]RUJW�KHW�JURRWVWH�GHHO�YDQ�GH�WLMG�YRRU�ZDUPWH�LQ�GH�ZRQLQJ��'H

FY�NHWHO�VSULQJW�DOOHHQ�ELM�DOV�KHW�EXLWHQ�HUJ�NRXG�LV�HQ�]RUJW�YRRU�ZDUP�ZDWHU�LQ�GH�ZRQLQJ��(HQ

K\EULGH�ZDUPWHSRPS�LV�HHQ�SULPD�WXVVHQVWDS�DOV�XZ�ZRQLQJ�JRHG��PDDU�QRJ�QLHW�]HHU�JRHG��LV

JHÌVROHHUG��(Q�GXV�QRJ�QLHW�YROOHGLJ�NODDU�LV�YRRU�DDUGJDVYULM�ZRQHQ�

:DUPWHSRPS

0HW�HHQ�YROOHGLJ�HOHNWULVFKH�ZDUPWHSRPS�KHHIW�X�JHHQ�DDUGJDVDDQVOXLWLQJ�PHHU�QRGLJ�YRRU

YHUZDUPLQJ�YDQ�XZ�ZRQLQJ��:DUPWHSRPSHQ�KDOHQ�PHW�HHQ�ZDUPWHZLVVHODDU�ZDUPWH�XLW�GH

RQXLWSXWWHOLMNH�EURQQHQ�]RDOV�OXFKW��ERGHP�RI�JURQGZDWHU��HQ�KHEEHQ�LQ�YHUJHOLMNLQJ�PHW

HOHNWULVFKH�NDFKHOV�HHQ�KRRJ�UHQGHPHQW��(HQ�ZDUPWHSRPS�NDQ�GH�ZRQLQJ�YHUZDUPHQ�HQ�ZDUP

ZDWHU�OHYHUHQ��'RRUGDW�GH�ZDUPWHSRPS�ZHUNW�PHW�HHQ�ODJH�YHUZDUPLQJVWHPSHUDWXXU��LV�GH]H

DOOHHQ�JHVFKLNW�YRRU�]HHU�JRHG�JHÌVROHHUGH�ZRQLQJHQ��+LM�ZRUGW�JHFRPELQHHUG�PHW�YORHU��RI

ZDQGYHUZDUPLQJ��FRQYHFWRUHQ�RI�PHW�UDGLDWRUHQ�PHW�YROGRHQGH�FDSDFLWHLW�YRRU

YHUZDUPLQJVZDWHU�PHW�HHQ�ODJH�WHPSHUDWXXU�

%LRPDVVDNHWHO

2RN�PHW�HHQ�ELRPDVVDNHWHO�EHQW�X�YROOHGLJ�YDQ�KHW�DDUGJDV�YRRU�YHUZDUPLQJ�DI��,Q�SODDWV�YDQ

DDUGJDV�JHEUXLNW�X�KRXWSHOOHWV�RP�WH�YHUZDUPHQ�HQ�ZDUP�ZDWHU�WH�PDNHQ��+RXWSHOOHWV�]LMQ�JHSHUVWH

KRXWNRUUHOV��2RN�NXQQHQ�LQ�HHQ�ELRPDVVDNHWHO�KRXWVQLSSHUV��FKLSV��RI�KHOH�KRXWEORNNHQ�ZRUGHQ

YHUEUDQG��%LM�GH�YHUEUDQGLQJ�RQWVWDDW�ZHO�ILMQVWRI��'LW�NDQ�RYHUODVW�LQ�GH�RPJHYLQJ�YHURRU]DNHQ�

(QHUJLHODEHO�ZRQLQJHQ ��YDQ��



� 9HUZDUPLQJ �YHUYROJ� :DUPWHQHW

1RJ�HHQ�DOWHUQDWLHI�ZDDUELM�JHHQ�DDUGJDVDDQVOXLWLQJ�YRRU�YHUZDUPLQJ�YDQ�XZ�ZRQLQJ�QRGLJ�LV��LV

HHQ�ZDUPWHQHW��'LW�KHHW�RRN�ZHO�VWDGVYHUZDUPLQJ��%LM�GLW�V\VWHHP�ZRUGW�HU�GLUHFW�ZDUPWH�JHOHYHUG

DDQ�GH�ZRQLQJ��'RRU�EXL]HQ�GLH�RQGHU�GH�JURQG�OLJJHQ��JDDW�KHW�ZDUPH�ZDWHU�QDDU�GH�ZRQLQJHQ�

ZDDU�KHW�YLD�HHQ�ZDUPWHZLVVHODDU�JHEUXLNW�ZRUGW�YRRU�YHUZDUPLQJ�HQ�ZDUP�ZDWHU��+HW�DIJHNRHOGH

ZDWHU�JDDW�ZHHU�WHUXJ�QDDU�GH�YHUZDUPLQJVFHQWUDOH�GLH�KHW�GDQ�ZHHU�RSZDUPW��+LHU�ZRUGW�ZDUPWH

JHPDDNW�YDQ�RYHUJHEOHYHQ�ZDUPWH�YDQ�LQGXVWULHÈQ��DIYDOYHUEUDQGLQJ�HQ�DIYDOZDWHU��ELRPDVVD�

JHRWKHUPLH�RI�RSSHUYODNWHZDWHU��'H�ZDUPWH�GLH�DDQ�GH�ZRQLQJ�JHOHYHUG�ZRUGW�NDQ�YDQ�HHQ�KRJH

RI�HHQ�ODJH�WHPSHUDWXXU�]LMQ��GDW�YHUVFKLOW�SHU�ZDUPWHQHW��$OV�KHW�ZDUPWHQHW�ZDUPWH�YDQ�HHQ�ODJH

WHPSHUDWXXU�OHYHUW��GDQ�LV�KHW�YDQ�EHODQJ�GDW�XZ�ZRQLQJ�JRHG�JHÌVROHHUG�LV��HQ�GDW�GH�UDGLDWRUHQ��

FRQYHFWRUHQ�HQ�RI�YORHUYHUZDUPLQJ�JHVFKLNW�]LMQ�YRRU�YHUZDUPLQJVZDWHU�PHW�HHQ�ODJH�WHPSHUDWXXU�

/LJJHQ�HU�DO�ZDUPWHQHWWHQ�LQ�XZ�VWDG�RI�GRUS"�2I�]LMQ�HU�SODQQHQ�RP�GH]H�LQ�GH�WRHNRPVW�DDQ�WH

OHJJHQ"�2YHUZHHJ�GDQ�RP�RS�GDW�QHW�DDQ�WH�VOXLWHQ��,Q�DIZDFKWLQJ�YDQ�GH�GHILQLWLHYH�SODQQHQ�NXQW

X�DO�ZHO�DDQ�GH�VODJ�PHW�KHW�YHUEHWHUHQ�YDQ�GH�LVRODWLH�HQ�KHW�YHQWLODWLHV\VWHHP�LQ�GH�ZRQLQJ�

0HHU�LQIRUPDWLH�RYHU

HQHUJLHEHVSDUHQGH

PDDWUHJHOHQ�YLQGW�X�RS

ZZZ�YHUEHWHUMHKXLV�QO

� :DUP�ZDWHU 'H�PHHVWH�ZRQLQJHQ�KHEEHQ�ÆÆQ�ZDUPZDWHUWRHVWHO��6RPV�LV�HU�VSUDNH�YDQ�PHHUGHUH�YHUVFKLOOHQGH

WRHVWHOOHQ�GLH�]RUJHQ�YRRU�KHW�ZDUP�ZDWHU��,Q�GH�WDEHO�KLHURQGHU�LV�ZHHUJHJHYHQ�ZHONH�WRHVWHOOHQ�LQ�XZ

ZRQLQJ�DDQZH]LJ�]LMQ�

:DUPZDWHUWRHVWHOOHQ 'RXFKH�PHW�ZDUPWHWHUXJZLQQLQJ

(OHNWULVFKH�ERLOHU 1LHW�DDQZH]LJ

0DDWUHJHO��ZDUPWHWHUXJZLQQLQJ�XLW�GRXFKHZDWHU

0HW�HHQ�GRXFKH�ZWZ�JHEUXLNW�X�GH�ZDUPWH�YDQ�ZHJVWURPHQG�GRXFKHZDWHU�RP�KHW�NRXGH�ZDWHU�YRRU

GH�GRXFKH�DOYDVW�HHQ�EHHWMH�RS�WH�ZDUPHQ��+HW�YRRUYHUZDUPGH�ZDWHU�JDDW�QDDU�GH�PHQJNUDDQ�YDQ�GH

GRXFKH�HQ�RI�FRPELWRHVWHO��+LHUPHH�EHVSDDUW�X�HQHUJLH�YDQ�XZ�ZDUPZDWHULQVWDOODWLH��2P�GH�ZDUPWH�XLW

KHW�GRXFKHZDWHU�WHUXJ�WH�NXQQHQ�ZLQQHQ��ZRUGW�LQ�GH�DIYRHUSLMS��GRXFKHEDN�RI�YORHU�YDQ�GH�LQORRS�

GRXFKH�HHQ�ZDUPWHZLVVHODDU�JHSODDWVW�

0HHU�LQIRUPDWLH�RYHU

HQHUJLHEHVSDUHQGH

PDDWUHJHOHQ�YLQGW�X�RS

ZZZ�YHUEHWHUMHKXLV�QO

�� 9HQWLODWLH 9HQWLODWLH�LV�EHODQJULMN�YRRU�IULVVH�OXFKW�LQ�GH�ZRQLQJ�HQ�GH�JH]RQGKHLG�YDQ�EHZRQHUV��,Q�KHW�RYHU]LFKW

KLHURQGHU�VWDDW�ZDW�YRRU�YHQWLODWLHV\VWHHP�XZ�ZRQLQJ�KHHIW��,Q�RXGHUH�ZRQLQJHQ�LV�YDDN�JHHQ

PHFKDQLVFK�YHQWLODWLHV\VWHHP�DDQZH]LJ��YHQWLOHUHQ�JHEHXUW�DOOHHQ�GRRU�URRVWHUV�ERYHQ�KHW�UDDP��RI

GRRU�KHW�RSHQHQ�YDQ��NOHS�UDPHQ��%LM�ZRQLQJHQ�JHERXZG�QD�������]RUJW�YDDN�HHQ�YHQWLODWRU�YRRU�KHW

WRH��HQ�RI�DIYRHUHQ�YDQ�IULVVH�OXFKW��'H]H�YHQWLODWRU�NDQ�HHQ�HQHUJLH]XLQLJH�JHOLMNVWURRPYHQWLODWRU�]LMQ��RI

HHQ�PLQGHU�]XLQLJH�ZLVVHOVWURRPYHQWLODWRU��,Q�KHW�RYHU]LFKW�]LHW�X�RRN�RI�GH�ZDUPWH�XLW�GH�YHQWLODWLHOXFKW

WHUXJJHZRQQHQ�ZRUGW�HQ�ZRUGW�KHUJHEUXLNW�LQ�GH�ZRQLQJ�

7\SH�YHQWLODWLHV\VWHHP

:DUPWH�

WHUXJZLQQLQJ

:LVVHOVWURRP�

YHQWLODWRU

$DQJHVORWHQ

RSSHUYODNWH

1DWXXUOLMNH�YHQWLODWLH�YLD�UDPHQ�HQ�RI

URRVWHUV

1HH 1HH �����P�

0DDWUHJHO��HQHUJLH�HIILFLÈQW�YHQWLODWLHV\VWHHP

9HQWLODWLH�YDQ�GH�ZRQLQJ�LV�QRGLJ�YRRU�HHQ�JH]RQG�ELQQHQNOLPDDW��PDDU�NRVW�RRN�HQHUJLH��+HW�LV�GDDURP

YHUVWDQGLJ�RP�WH�]RUJHQ�YRRU�HHQ�YHQWLODWLHV\VWHHP�GDW�YROGRHQGH�YHQWLOHHUW�ÆQ�HQHUJLH]XLQLJ�LV�

+LHURQGHU�YLQGW�X�YRRUEHHOGHQ�YDQ�GHUJHOLMNH�V\VWHPHQ�

(QHUJLHODEHO�ZRQLQJHQ ��YDQ��



�� 9HQWLODWLH �YHUYROJ� 9UDDJ�JHVWXXUGH�PHFKDQLVFKH�DI]XLJLQJ

%LM�HHQ�YUDDJ�JHVWXXUG�PHFKDQLVFK�YHQWLODWLHV\VWHHP�]XLJW�HHQ�YHQWLODWLH�XQLW�OXFKW�DI�XLW�GH�NHXNHQ�

EDGNDPHU�HQ�WRLOHW��&2��VHQVRUHQ�LQ�GH�ZRRQNDPHU�HQ�VODDSNDPHUV��HQ�HHQ�OXFKWYRFKWLJKHLGV�

VHQVRU�LQ�GH�EDGNDPHU��PHWHQ�FRQWLQX�GH�OXFKWNZDOLWHLW��=H�EHSDOHQ�RS�EDVLV�GDDUYDQ�KRHYHHO�OXFKW

HU�PRHW�ZRUGHQ�DIJHYRHUG��2S�GH]H�PDQLHU�ZRUGW�GH�ZRQLQJ�DOWLMG�YROGRHQGH�JHYHQWLOHHUG�

2S�PRPHQWHQ�GDW�HU�QLHPDQG�DDQZH]LJ�LV��VFKDNHOW�KHW�V\VWHHP�QDDU�HHQ�ODJHUH�VWDQG��ZDDUGRRU

KHW�HQHUJLHJHEUXLN�YHUODDJG�ZRUGW�

�

9HQWLODWLH�PHW�ZDUPWHWHUXJZLQQLQJ

(HQ�DQGHUH�PDQLHU�RP�HQHUJLH]XLQLJHU�WH�YHQWLOHUHQ��LV�GRRU�HHQ�YHQWLODWLHV\VWHHP�PHW�ZDUPWH�

WHUXJZLQQLQJ�WRH�WH�SDVVHQ��SHU�NDPHU�RI�DOV�V\VWHHP�YRRU�GH�KHOH�ZRQLQJ��=RpQ�V\VWHHP�KHHIW

WZHH�YHQWLODWRUHQ��(ÆQ�YHQWLODWRU�]RUJW�GDW�HU�VFKRQH�OXFKW�GH�ZRQLQJ�LQNRPW��GH�DQGHUH�YHQWLODWRU

UHJHOW�GH�DIYRHU�YDQ�YHUYXLOGH�OXFKW�QDDU�EXLWHQ��0HW�HHQ�ZDUPWH�WHUXJZLQ�XQLW�LQ�KHW�YHQWLODWLH�

V\VWHHP�ZRUGW�GH�ELQQHQNRPHQGH�NRXGH�OXFKW�RSJHZDUPG�PHW�GH�ZDUPH�OXFKW�GLH�QDDU�EXLWHQ

JDDW��'DW�JHEHXUW�PHW�HHQ�ZDUPWHZLVVHODDU�
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MEETRAPPORT

Meetrapport         volgens         de         Branchebrede         meetinstructie
op         basis         van         NEN         2580

Meetrapport: A,         RVB1983-40418
Soort         object: Appartement
Objectgegevens: Sinnigvelderstraat         583
Plaats: Weesp

Ingemeten         op         locatie         op         verzoek         van:

Opdrachtgever: Koster         Di         Giacomo
Adres: Nieuwstad         26
Postcode         en         plaats: 1381CC         Weesp



Meetrapport

Meetrapport: A,         RVB1983-40418
Soort         object: Appartement
Objectgegevens: Sinnigvelderstraat         583
Plaats: Weesp

Opdrachtgever: Koster         Di         Giacomo
Datum         van         inmeten: 13-02-2023
Datum         van         meetrapport: 13-02-2023
Bijzonderheden: Geen

Gebruiksoppervlakte         woonruimte 85,3 m²
Overige         inpandige         ruimte nvt nvt
Gebouwgebonden         buitenruimte Balkon 4,9 m²
Externe         bergruimte Berging 6,0 m²

Inhoud 273,0 m³

De         plattegrond         bij         bovenstaande         meetstaat         kunt         u         vinden         op:
https://floorplanner.com/projects/136127754/viewer.

Ingemeten         volgens         de         Meetinstructie
Deze         meetinstructie         geeft         een         praktische         handleiding         om         voor         woningen         de         gebruiksoppervlakten,         zoals         gedefinieerd         in         de
NEN         2580         en         ondermeer         toegepast         in         de         basisregistratie         gebouwen,         te         meten.         De         meetinstructie         is         een         gezamenlijk
initiatief         van         NVM,         VBO,         BAG         en         de         waarderingskamer.

Toelichtingsclausule         NEN         2580
De         Meetinstructie         is         gebaseerd         op         de         NEN         2580.         De         Meetinstructie         is         bedoeld         om         een         meer         eenduidige         manier         van         meten
toe         te         passen         voor         het         geven         van         een         indicatie         van         de         gebruiksoppervlakte.         De         Meetinstructie         sluit         verschillen         in
meetuitkomsten         niet         volledig         uit,         door         bijvoorbeeld         interpretatieverschillen,         afrondingen         of         beperkingen         bij         het         uitvoeren
van         de         meting.

Op         al         onze         offertes,         op         alle         opdrachten         aan         ons         en         op         alle         gesloten         overeenkomsten         zijn         de         algemene         voorwaarden         van
toepassing         zoals         bijgesloten,         gedeponeerd         bij         de         KvK         te         Hilversum         en         te         vinden         op         onze         website         www.inmeten.com

2www.inmeten.com is kvk geregistreerd onder nummer 32067814



Uitleg         over         het         meetrapport
Inmeten.com         heeft         op         verzoek         van         Koster         Di         Giacomo         een         meetrapport         opgesteld         conform         de         branchebrede         meetinstructie
gebaseerd         op         de         NEN         2580         waarbij         de         gebruiksoppervlaktes         en         inhoud         gesplitst         zijn         aangegeven.

Deze         splitsing         is         onderverdeeld         in:

Gebruiksoppervlakte         woonruimte
Overige         inpandige         ruimte
Gebouwgebonden         buitenruimte
Externe         bergruimte
Bruto         inhoud         van         het         object

Ingemeten         volgens         de         Meetinstructie
Deze         meetinstructie         geeft         een         praktische         handleiding         om         voor         woningen         de         gebruiksoppervlakten,         zoals         gedefinieerd         in         de
NEN         2580         en         ondermeer         toegepast         in         de         basisregistratie         gebouwen,         te         meten.         De         meetinstructie         is         een         gezamenlijk
initiatief         van         NVM,         VBO,         BAG         en         de         waarderingskamer.

De         gebruiksoppervlakte         van         een         ruimte         of         van         een         groep         van         ruimten         is         de         oppervlakte,         gemeten         op         vloerniveau,         tussen         de
opgaande         scheidingsconstructies,         die         de         desbetreffende         ruimtes         omhullen.

Bij         het         bepalen         van         de         gebruiksoppervlakte         wordt         niet         meegerekend:

De         oppervlakte         van         delen         van         vloeren         waarboven         de         netto         hoogte         lager         is         dan         1,5         meter         met         uitzondering         van         vloeren
onder         trappen,         hellingbanen         e.d.
Een         liftschacht
Een         trapgat,         schalmgat         of         vide,         indien         de         oppervlakte         daarvan         groter         of         gelijk         aan         4,0         m²         is
Een         vrijstaande         bouwconstructie         (niet         zijnde         een         trap)         indien         de         horizontale         doorsnede         daarvan         groter         is         of         gelijk         aan
0,5         m²
Een         leidingschacht         indien         de         horizontale         doorsnede         daarvan         groter         is         of         gelijk         is         aan         0,5         m²

3www.inmeten.com is kvk geregistreerd onder nummer 32067814



Gespecificeerde         meetstaat

5e         verdieping

Gebruiksoppervlakte         woonruimte 85,3 m²

Overige         inpandige         ruimte nvt nvt

Gebouwgebonden         buitenruimte Balkon 4,9 m²

Externe         bergruimte nvt nvt

Inhoud 273,0 m³

Berging

Gebruiksoppervlakte         woonruimte nvt

Overige         inpandige         ruimte nvt nvt

Gebouwgebonden         buitenruimte nvt nvt

Externe         bergruimte Berging 6,0 m²

Inhoud nvt

4www.inmeten.com is kvk geregistreerd onder nummer 32067814



Plattegrond:         5e         verdieping

Gebruiksoppervlakte         woonruimte 85,3 m²

Overige         inpandige         ruimte nvt nvt

Gebouwgebonden         buitenruimte Balkon 4,9 m²

Externe         bergruimte nvt nvt

Inhoud 273,0 m³

5www.inmeten.com is kvk geregistreerd onder nummer 32067814



Plattegrond:         Berging

Gebruiksoppervlakte         woonruimte nvt

Overige         inpandige         ruimte nvt nvt

Gebouwgebonden         buitenruimte nvt nvt

Externe         bergruimte Berging 6,0 m²

Inhoud nvt

6www.inmeten.com is kvk geregistreerd onder nummer 32067814



Notulen vergadering van eigenaars VvE Flatgebouw Sinnigvelderstraat
NPR te Weesp 

Datum: 23 juni 2022 om 10:00 uur, locatie: Stookruimte Sinnigvelderstraat, Sinnigvelderstraat
401a, 1382 GB Weesp. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Namens VvE Diensten Nederland Arnhem B.V. (VDNA) is aanwezig:
-    de heer M. van Laar, VvE manager

1. Opening vergadering
1. Vaststellen quorum & agenda
De heer Bedeke opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. 

Volgens de presentielijst zijn 274 van de maximaal 1230 uit te brengen stemmen ter vergadering
aanwezig dan wel vertegenwoordigd. Dit betreft een een 2e vergadering conform artikel 37 lid 5
en artikel 38 lid 6 van het van toepassing zijnde modelreglement (1992). Alle stemmen kunnen
op rechtmatige wijze worden uitgebracht

De agenda wordt vastgesteld.
2. Benoemen voorzitter van de vergadering
Aan de vergadering van eigenaars wordt voorgesteld dat de heer Van Laar de vergadering zal
voorzitten.
De vergadering van eigenaars gaat hiermee akkoord.

2. Mededelingen en ingekomen stukken
- verplichting rookmelders appartement
Vanaf 1 juli 2022 is het vanuit overheidswege verplicht rookmelders te plaatsen in iedere woning.
Vanuit VDNA wordt dan ook geadviseerd deze tijdig te plaatsen. 

3. Vaststellen notulen vergadering van eigenaars d.d. 18 november 2021
De vergadering besluit om de notulen vast te stellen.

4. Financiële zaken 2021
1. Verslag kascommissie 
Reeds toegelicht in de 1e vergadering.



4. Financiële zaken 2021 (vervolg)
2. Bespreken en vaststellen jaarrekening
Reeds toegelicht in de 1e vergadering.
De vergadering van eigenaars neemt het besluit om de vordering "bijdragen Sinnigpolder" ad €
99.458,75 af te boeken ten laste van het vermogen. 

De vergadering van eigenaars besluit om van het exploitatieresultaat vorig jaar een bedrag ad €
33.714,92 toe te voegen tot de reserve appartementen en een bedrag ad € 104,- toe te voegen
aan de reserve garages.

De vergadering van eigenaars besluit om de verplichting Rekening Courant VvE Sinnigpolder ad €
11.665,06 af te boeken ten gunste van het vermogen. 

De vergadering van eigenaars neemt het besluit om uit het saldo stookkosten het voorschot,
waarborgsom en afrekening cv welke zijn opgevoerd door de vorige beheer ad €33.519,75 ten
gunste te laten vallen van de reserve appartementen. 

De vergadering van eigenaars besluit om de de jaarstukken 2021 vast te stellen.

3.  Goedkeuring  van  de  bestuursverantwoording  (jaarverslag  en  jaarrekening)  en  van  het
gevoerde beleid en bestuur
De vergadering van eigenaars besluit de bestuursverantwoording (jaarverslag en jaarrekening)
en het gevoerde beleid en bestuur over het boekjaar 2021 goed te keuren.

4. Besluit bestemming exploitatiesaldo 
De vergadering  van eigenaars  besluit  het  positieve  exploitatiesaldo  breukdeel  algemeen ad
€4.840,60  toe  te  voegen  aan  de  reserve  algemeen  en  het  positieve  exploitatiesaldo
appartementen ad €6.598,34 toe te voegen aan de reserve appartementen.

5. Aandeel box 3
Reeds toegelicht in de vorige vergadering.

5. Benoeming kascommissie boekjaar 2022
Als leden voor de kascommissie 2022 worden benoemd mevrouw A.J.E. Taling en de heer P.A.
Beelen.

6. Onderhoud 2022 en 2023
1. Bespreken meerjarenonderhoudsplanning (MJOP)
Reeds toegelicht in de 1e vergadering.



6. Onderhoud 2022 en 2023 (vervolg)
2. Besluit uitvoering werkzaamheden conform MJOP
De vergadering van eigenaars besluit akkoord te gaan met de gepresenteerde werkzaamheden
zoals opgenomen in de MJOP voor het jaar 2022 en 2023 en besluit de werkzaamheden te
financieren vanuit het reservefonds.

7. Bespreken en vaststellen begroting en voorschotbijdragen 2022
De vergadering van eigenaars besluit akkoord te gaan met de gepresenteerde begroting 2022 en
besluit de voorschotbijdragen ongewijzigd te houden.

8. Machtiging bestuur tot het instellen van rechtsmaatregelen tegen wanbetalers
Dit betreft een jaarlijks terugkerend agendapunt. Jaarlijks moet het bestuur door de vergadering
gemachtigd  worden  om  eventueel  rechtsmaatregelen  toe  te  passen  indien  leden  hun
maandelijkse voorschotbijdragen niet betalen. Indien het bestuur niet door de vergadering is
gemachtigd, mag het bestuur een wanbetaler alleen herinneren aan een achterstallige betaling.
De vergadering van eigenaars:

geeft mandaat aan het bestuur om een vordering aan een derde partij ter incasso aan
te bieden;
geeft  mandaat  aan  het  bestuur  om procedures  te  voeren  tegen derden,  oftewel
anderen dan het niet betalende lid van de Vereniging van Eigenaars;
besluit dat alle te maken kosten op de debiteur worden verhaald.

9. Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

10. Sluiting vergadering
Niets meer aan de orde zijnde, bedankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun komst en inbreng
en sluit de vergadering.

Goedgekeurd in de vergadering d.d. …………………………………….

Namens het bestuur 

...........................................

Namens het beheerkantoor
VvE Diensten Nederland Arnhem B.V.

...........................................



Notulen vergadering van eigenaars VvE Flatgebouw Sinnigvelderstraat
NPR te Weesp 

Datum: 19 mei 2022 om 19:30 uur, locatie: De Adelaar Verenigingsgebouw, Papelaan 126a,
1382 RP Weesp. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Namens VvE Diensten Nederland Arnhem B.V. (VDNA) zijn aanwezig:
-    de heer M. van Laar, VvE manager
-    de heer G. Mulder, technisch manager

1. Opening vergadering
1. Vaststellen quorum & agenda
De  heer  Bedeke  opent  de  vergadering  en  heet  de  aanwezigen  van  harte  welkom.  Na
verwelkoming van de nieuwe eigenaren welke voor het eerst op de vergadering zijn geeft hij het
woord aan de heer Van Laar van VDNA.

Volgens de presentielijst zijn 409 van de maximaal 1230 uit te brengen stemmen ter vergadering
aanwezig  dan  wel  vertegenwoordigd.  Hiermee  zijn  conform  artikel  37  lid  5  van  het  van
toepassing zijnde modelreglement (1992) niet voldoende stemmen aanwezig om rechtsgeldige
besluiten te kunnen nemen. Er zal een 2e vergadering moeten worden uitgeschreven. Deze wordt
bepaald op donderdag 23 juni 2022 om 10.00 uur en zal plaatsvinden in de bestuurskamer in het
ketelhuis.

In  het  verleden  is  het  ook  diverse  malen  voorgekomen dat  er  tijdens  de  1e  vergadering
onvoldoende stemmen aanwezig zijn. Tijdens de voorgaande 1e vergadering van 21 oktober
2021 hebben de eigenaren die daar wel  aanwezig waren reeds aangegeven dat zij  dit  erg
frustrerend vinden. Naast een extra avond geeft dit extra kosten. Na overleg tussen het bestuur
en VDNA is besloten om de navolgende werkwijze aan de vergadering voor te leggen. 

Deze vergadering zal gewoon doorgang vinden en over alle agendapunten zal een voorgenomen
besluit worden genomen. Iedere tijdens deze vergadering aanwezige eigenaar geeft aan het eind
van de vergadering een volmacht aan VDNA af. Van deze vergadering en voorgenomen besluiten
zullen notulen worden opgesteld. Er zal conform het modelreglement een 2e vergadering worden
uitgeschreven waarbij VDNA namens de tijdens de 1e vergadering aanwezige eigenaren conform
de in  de  notulen  voorgenomen besluiten  zal  stemmen waarmee deze  worden  bekrachtigd.
Hiermee zijn tijdens de 2e vergadering alle tijdens de 1e vergadering aanwezigen door VDNA
vertegenwoordigd. 

De agenda wordt vastgesteld.



1. Opening vergadering (vergadering)
2. Benoemen voorzitter van de vergadering
Aan de vergadering van eigenaars wordt voorgesteld dat de heer Van Laar de vergadering zal
voorzitten.
De vergadering van eigenaars gaat hiermee akkoord.

2. Mededelingen en ingekomen stukken
- verplichting rookmelders appartement
Vanaf 1 juli 2022 is het vanuit overheidswege verplicht rookmelders te plaatsen in iedere woning.
Vanuit VDNA wordt dan ook geadviseerd deze tijdig te plaatsen. 

3. Vaststellen notulen vergadering van eigenaars d.d. 18 november 2021
Naar aanleiding van de notulen zijn er geen op- of aanmerkingen.
De vergadering neemt het voorgenomen besluit om de notulen vast te stellen.

4. Financiële zaken 2021
1. Verslag kascommissie 
De kascontrole 2021 is uitgevoerd door mevrouw A.J.E. Taling en de heer P.A. Beelen. Beiden
hebben de boeken en bescheiden behorende bij het boekjaar 2021 gecontroleerd en akkoord
bevonden, de kasverklaring is getekend. De kascommissie stelt de vergadering van eigenaars
voor de jaarstukken te accorderen en het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde
financiële beheer over het boekjaar 2021.

2. Bespreken en vaststellen jaarrekening
Er  volgt  een  uitgebreide  toelichting  op  de  balans  per  31  december  2021,  waarbij  alle
balansposten  aan  de  orde  worden  gesteld.  Onderstaand  worden  enkele  onderdelen  extra
toegelicht:

Debiteuren: per balansdatum geven deze een vertekend beeld. Het negatieve bedrag wordt
veroorzaakt  doordat  per  balansdatum  de  creditbedragen  (teruggaaf)  met  betrekking  tot
afrekening van de stookkosten nog niet waren uitgekeerd. Deze eigenaren hebben de uitbetaling
per 11 januari 2022 ontvangen. Per 19 mei 2022 bedraagt de debiteurenstand € 1.618,79.

Bijdragen aan VvE Sinnigpolder (vordering) ad € 99.458,78: deze vordering is eind 2015 door de
vorige beheerder in de balans opgenomen. Zoals tijdens de jaarvergadering van 18 november
2021 reeds aangekondigd is deze "vordering" verder onderzocht. Dit zou een "vordering" op VvE
Sinnigpolder (hierin is de verwarmingsinstallatie ondergebracht) betreffen. Als VvE Flatgebouw
Sinnigvelderstraat NPR deze vordering op VvE Sinnigpolder zou hebben dan zou VvE Sinnigpolder
deze verplichting aan VvE Flatgebouw Sinnigvelderstraat NPR in haar balans moeten hebben
staan.  Dat  is  niet  het  geval.  VDNA  heeft  diverse  ontvangen  archiefstukken  (waaronder
bankafschriften) onderzocht echter hieruit blijkt dat er geen onderliggende documentatie omtrent
deze vordering voor handen is. 



4. Financiële zaken 2021 (vervolg)
Deze "vordering¨ kan dus niet hard worden gemaakt. Concluderend kan worden gesteld dat deze
"vordering¨ feitelijk nooit heeft bestaan. Voorstel van het bestuur/VDNA is dan ook om deze
vordering af te boeken ten laste van het vermogen, waarover gestemd zal worden.
De vergadering van eigenaars neemt een voorgenomen besluit om deze vordering af te boeken
ten laste van het vermogen. 

Exploitatie vorig boekjaar: onder het eigen vermogen staat onder exploitatie vorig boekjaar een
bedrag ad € 33.714,92 opgenomen. Dit bedrag is door de vorig beheerder in 2015 op de balans
opgenomen, hier heeft  de vergadering geen besluit  over genomen. Van dit  bedrag heeft  €
33.610,92  betrekking  op  de  appartementen  en  €  104,-  op  de  garages.  Voorstel  van  het
bestuur/VDNA is dan ook om de bedragen zoals hierboven genoemd toe te voegen aan de
reserve appartementen.
De vergadering van eigenaars neemt een voorgenomen besluit om van het exploitatieresultaat
vorig jaar een bedrag ad € 33.714,92 toe te voegen tot de reserve appartementen en een bedrag
ad € 104,- toe te voegen aan de reserve garages. 
   
Rekening Courant VvE Sinnigpolder (verplichting) ad € 11.665,06: deze verplichting is eind 2015
nog door de vorige beheerder in de balans opgenomen. Zoals tijdens de jaarvergadering van 18
november  2021 reeds  aangekondigd  is  deze  "verplichting"  verder  onderzocht.  Dit  zou  een
"verplichting"  richting  VvE  Sinnigpolder  (hierin  is  de  verwarmingsinstallatie  ondergebracht)
betreffen. Als VvE Flatgebouw Sinnigvelderstraat NPR deze verplichting richting VvE Sinnigpolder
zou hebben dan zou VvE Sinnigpolder dit als vordering op VvE Flatgebouw Sinnigvelderstraat
NPR in haar balans moeten hebben staan. Dat is niet het geval. VDNA heeft diverse ontvangen
archiefstukken  (waaronder  bankafschriften)  onderzocht  echter  hieruit  blijkt  dat  er  geen
onderliggende documentatie omtrent deze verplichting voor handen is. Deze "verplichting¨ kan
dus niet hard worden gemaakt. Concluderend kan worden gesteld dat deze "verplichting¨ feitelijk
nooit heeft bestaan. Voorstel van het bestuur/VNDA is om deze verplichting weg te boeken ten
gunste van het vermogen. 
De vergadering van eigenaars neemt een voorgenomen besluit om deze verplichting af te boeken
ten laste van het vermogen. 

Saldo stookkosten: Ii het saldo stookkosten zit nog een voorschot, waarborgsom alsmede een
afrekening cv welke zijn opgevoerd door de vorige beheerder. Deze hebben allen betrekking op
het stookjaar 2014/2015. Per saldo is hier een verplichting vanuit de VvE van € 33.519,75. Dit
staat al enige jaren op de balans. Voorstel van het bestuur/VDNA is om dit bedrag ten gunste
van de reserve appartementen te laten komen ter versterking van het reservefonds. 
De vergadering van eigenaars neemt een voorgenomen besluit om het voorschot, waarborgsom
en afrekening cv welke zijn opgevoerd door de vorige beheer ten gunste te laten vallen van de
reserve appartementen. 



4. Financiële zaken 2021 (vervolg)
Vervolgens wordt het exploitatieoverzicht aan de orde gesteld, waarbij wordt opgemerkt dat de
kosten zich grotendeels verhouden zoals begroot. Alle onderdelen worden besproken, enkele
posten worden extra toegelicht:
Verzekeringen:  de polis  is  aangepast  waarbij  het  eigen risico  verhoogd is  tot  €  500,-  per
gebeurtenis. Reden hierachter is dat anders de polis fors duurder zou worden. Eigenaren dienen
er rekening mee te houden dat bij sommige schades dit bedrag niet onder de opstalverzekering
maar via een eigen WA verzekering zal moeten worden geclaimd.
Dagelijks onderhoud: onder het dagelijks onderhoud staan diverse tags welke door eigenaren zijn
bij besteld. Iedere nieuwe eigenaar krijgt 2 tags welke door de VvE worden bekostigd. Als er
meer tags nodig zijn (voor zowel nieuwe als huidige eigenaren) dan zullen deze kosten worden
doorbelast. Over 2021 zal dit nog een keer extra gecontroleerd worden.
Bankkosten/negatieve  rente:  de  VvE  heeft  diverse  rekeningen  bij  diverse  banken.  Enkele
rekeningen zullen worden opgeheven om zo de bankkosten te verminderen. Daarnaast wordt er
door de banken negatieve rente berekend, waarbij er bij iedere bank een vrijstelling is. Er rijst de
vraag of er dan wel rekening wordt gehouden met deze vrijstelling. Daar zal rekening mee
worden gehouden, enkele rekeningen zullen worden samengevoegd, aangezien de kosten voor
het aanhouden van een rekening sterk worden verhoogd.

Er is een positief exploitatiesaldo ad € 4.840,60 voor het algemene gedeelte en een positief
exploitatiesaldo  ad  €  6.598,34  voor  het  breukdeel  appartementen  behaald.  Het  breukdeel
garages heeft € 0,- behaald. 
Aan de vergadering van eigenaars wordt voorgesteld het positieve exploitatiesaldo breukdeel
algemeen  toe  te  voegen  aan  de  reserve  algemeen  en  het  positieve  exploitatiesaldo
appartementen  toe  te  voegen  aan  de  reserve  appartementen.   
De vergadering van eigenaars neemt het voorgenomen besluit om de de jaarstukken 2021 vast
te stellen.

3.  Goedkeuring  van  de  bestuursverantwoording  (jaarverslag  en  jaarrekening)  en  van  het
gevoerde beleid en bestuur
De  vergadering  van  eigenaars  neemt  het  voorgenomen  besluit  de  bestuursverantwoording
(jaarverslag en jaarrekening) en het gevoerde beleid en bestuur over het boekjaar 2021 goed te
keuren.

4. Besluit bestemming exploitatiesaldo 
De vergadering van eigenaars neemt het voorgenomen besluit  het positieve exploitatiesaldo
breukdeel algemeen toe te voegen aan de reserve algemeen en het positieve exploitatiesaldo
appartementen toe te voegen aan de reserve appartementen.



4. Financiële zaken 2021 (vervolg)
5. Aandeel box 3
Er wordt toegelicht dat naast de aankoop van een appartementsrecht, men ook een aandeel in
het  zogenaamde  reservefonds  van  de  Vereniging  van  Eigenaars  heeft.  Iedere
appartementseigenaar stort, via de maandelijkse bijdrage aan de Vereniging van Eigenaars, een
bedrag in dit reservefonds waarmee het groot onderhoud van het appartementencomplex wordt
gefinancierd. De Hoge Raad heeft bepaald dat het aandeel in het reservefonds niet behoort tot de
eigen  woning  of  te  beschouwen  is  als  een  gedeelte  daarvan,  maar  dat  het  aandeel  een
vermogensrecht is. Dit houdt in dat een appartementseigenaar de waarde van het appartement
dient aan te geven in box 1 en de waarde van uw aandeel in het reservefonds in box 3. Om het u
gemakkelijk  te  maken  wordt  het  aandeel  in  het  reservefonds  voor  u  uitgerekend  en  is
opgenomen in  de jaarstukken.  Het  aandeel  per  1-1-2022 (jaarrekening 2021)  dient  bij  de
belastingaangifte over 2022 in het jaar 2023 te worden opgegeven.

5. Benoeming kascommissie boekjaar 2022
Als leden voor de kascommissie 2022 worden benoemd mevrouw A.J.E. Taling en de heer P.A.
Beelen.

6. Onderhoud 2022 en 2023
1. Bespreken meerjarenonderhoudsplanning (MJOP)
De heer Mulder geeft een toelichting op de geplande werkzaamheden voor het boekjaar 2022 en
2023: 
Het opgenomen bedrag ad € 22.400,- inzake vervanging dakbedekking (punt 4.3). Hier is reeds
goedkeuring voor gegeven en betreft de laatste termijn van de dakbedekking welke uiteindelijk
in 2022 is betaald. 
Renoveren riolering ijzeren standleiding (10.3 uit het MJOP). Reeds enige malen is er sprake
geweest van lekkage in de standleidingen. Jaarlijks is een bedrag opgenomen welke alleen wordt
ingezet als zich lekkages voordoen. 
Lift: hier is een bedrag ad € 72.500,- opgenomen voor renovatie van het besturingssysteem. Hier
is reeds een akkoord voor gegeven in een vorige vergadering. Begin 2022 is hier opdracht toe
gegeven,  de  uitvoering  zal  naar  verwachting  medio  september/oktober  gaan  plaatsvinden.
Voordat de werkzaamheden gestart worden zult u tijdig op de hoogte worden gesteld. De liften
zullen om en om worden behandeld. Wanneer het onderhoud aan een lift  plaatsvindt dient
rekening te worden gehouden dat deze ca. 1 week buiten bedrijf zal zijn. 

Er wordt een vraag gesteld wanneer de vervanging van de balustrades aan de galerijkant plaats
gaat vinden. Dit is in het MJOP in het jaar 2024 opgenomen. Dit zal dan aan de vergadering ter
goedkeuring worden voorgelegd.



6. Onderhoud 2022 en 2023
2. Besluit uitvoering werkzaamheden conform MJOP
De  vergadering  van  eigenaars  neemt  het  voorgenomen  besluit  akkoord  te  gaan  met  de
gepresenteerde werkzaamheden zoals opgenomen in de MJOP voor het jaar 2022 en 2023 en
besluit de werkzaamheden te financieren vanuit het reservefonds.

7. Bespreken en vaststellen begroting en voorschotbijdragen 2022
Er volgt een toelichting op de begroting 2022. Deze begroting is reeds in de jaarvergadering van
november  2021  goedgekeurd.  De  VvE  wordt  geconfronteerd  met  een  situatie  van  forse
prijsstijgingen  mede  als  gevolg  van  geopolitieke  omstandigheden  alsmede  materiaal  en
personeelsschaarste.  De  vraag  is  hoe  lang  deze  trend  stand  zal  houden.  Dit  geeft  ook
onzekerheid naar de toekomst toe ten opzichte van het MJOP. Begin 2021 zijn de bijdragen voor
het laatst verhoogd. Zowel in 2020 als in 2021 zijn er positieve resultaten behaald. Hoewel de
ontwikkelingen scherp in  de gaten worden gehouden lijkt  een verhoging voor  2022 op dit
moment niet noodzakelijk. 
De  vergadering  van  eigenaars  neemt  het  voorgenomen  besluit  akkoord  te  gaan  met  de
gepresenteerde begroting 2022 en besluit de voorschotbijdragen ongewijzigd te houden. 

8. Machtiging bestuur tot het instellen van rechtsmaatregelen tegen wanbetalers
Dit betreft een jaarlijks terugkerend agendapunt. Jaarlijks moet het bestuur door de vergadering
gemachtigd  worden  om  eventueel  rechtsmaatregelen  toe  te  passen  indien  leden  hun
maandelijkse voorschotbijdragen niet betalen. Indien het bestuur niet door de vergadering is
gemachtigd, mag het bestuur een wanbetaler alleen herinneren aan een achterstallige betaling.
De vergadering van eigenaars:

geeft mandaat aan het bestuur om een vordering aan een derde partij ter incasso aan
te bieden;
geeft  mandaat  aan  het  bestuur  om procedures  te  voeren  tegen derden,  oftewel
anderen dan het niet betalende lid van de Vereniging van Eigenaars;
besluit dat alle te maken kosten op de debiteur worden verhaald.

9. Rondvraag

Schoonmaak galerijen: in blok N zijn sommige galerijen niet schoon. De afspraak
welke is gemaakt tijdens voorgaande vergaderingen is dat bewoners dit zelf doen
omdat uitbesteden te duur werd geacht. Er kan niet worden afgedwongen dat dit
wordt gedaan. Een mogelijkheid is om alles uit te besteden bij een schoonmaakbedrijf
(kosten ca. € 100,- per appartement per jaar). Dat is niet wenselijk, een oproep aan
een ieder om zijn stuk galerij schoon te houden.



9. Rondvraag (vervolg)
Enkele eigenaren welke aanwezig zijn tijdens de vergadering ervaren geluidsoverlast
van de huurders (expats) van een appartement. Dit is ook bij het bestuur en VDNA
bekend, er zijn brieven naar de betreffende eigenaar verzonden. Geluidsoverlast is
niet zo heel makkelijk op te lossen binnen een VvE. Wat de een ziet als overlast ziet
de ander als normaal. Er wordt naar gestreefd om dit eerst onderling op te lossen, het
bestuur is  geen politieagent.  Er zijn regels conform de akte van splitsing en het
huishoudelijk reglement waaraan iedereen moet voldoen. Bij aanhoudend klachten kan
dit  ultiem  worden  afgedwongen  door  een  gang  naar  de  rechter.  Aangezien  het
woon/huur recht erg sterk is geregeld in Nederland is dit  alleen succesvol als er
voldoende bewijsmateriaal is. Advies is om de overlast te blijven melden bij de politie
en  beheerder.  VDNA  zal  deze  casus  aan  een  advocaat  van  Rijssenbeek  gaan
voorleggen ter beoordeling.
Spullen op de galerij: wat en hoeveel mag er geplaatst worden? Conform de akte van
splitsing is dit in zijn geheel niet toegestaan, met name voor de veiligheid. Iets op de
galerij plaatsen wordt echter al enige tijd gedoogd mits het binnen het redelijke blijft.
Het is niet de bedoeling dat er hele bomen worden geplaatst.
Het bestuur heeft geconstateerd dat diverse eigenaren in de isolatie hebben geboord
om vogelhuisjes en bloembakken op te hangen. Dit is niet toegestaan en veroorzaakt
schade aan deze isolatie. Eventuele veroorzaakte schade zal worden verhaald bij de
eigenaren! 

10. Sluiting vergadering
Niets meer aan de orde zijnde, bedankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun komst en inbreng
en sluit de vergadering.

Goedgekeurd in de vergadering d.d. …………………………………….

Namens het bestuur

...........................................

Namens het beheerkantoor
VvE Diensten Nederland Arnhem B.V.

...........................................



Notulen vergadering van eigenaars VvE Flatgebouw Sinnigvelderstraat
NPR te Weesp 

Datum: 18 november 2021 om 19:30 uur, locatie:  De Adelaar Verenigingsgebouw, Papelaan
126a, 1382 RP Weesp. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Namens VvE Diensten Nederland Arnhem B.V. is aanwezig:
-    de heer M. van Laar, VvE manager

1. Opening vergadering
1. Vaststellen quorum & agenda
De heer Bedeke opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. 

Volgens de presentielijst zijn 328 van de maximaal 1230 uit te brengen stemmen ter vergadering
aanwezig  dan  wel  vertegenwoordigd.  Dit  betreft  een  2e  vergadering  aangezien  op  de  1e
vergadering van 21 oktober 2021 onvoldoende quorum (420 van de 1230 stemdelen) aanwezig
was.  Conform  het  van  toepassing  zijnde  modelreglement  (1992)  is  een  2e  vergadering
uitgeschreven conform artikel 38 lid 6. Bij een 2e vergadering is er geen quorum benodigd. Alle
besluiten kunnen op rechtsgeldige wijze worden genomen.

De agenda wordt vastgesteld.

2. Benoemen voorzitter van de vergadering
Aan de vergadering van eigenaars wordt voorgesteld dat de heer Van Laar van VvE Diensten
Nederland Arnhem B.V. (VDNA) de vergadering zal voorzitten.
De vergadering van eigenaars gaat hiermee akkoord.

2. Mededelingen en ingekomen stukken
Het bestuur geeft een korte toelichting op de voortgang van de dak werkzaamheden. Helaas
hebben er bij enkele appartementen lekkages plaatsgevonden. Dit werd met name veroorzaakt
doordat het afhalen van de oude dakbedekking sneller ging dan het plaatsen van de nieuwe
dakbedekking. Hier is een inschattingsfout gemaakt waardoor een strip van ca. 5 centimeter niet
dicht  zat  gedurende  de  werkzaamheden.  Als  gevolg  van  heftige  regenval  heeft  hier  water
doorheen kunnen komen. De aannemer heeft een inventarisatie gemaakt van de schade en zal
dit herstellen.

3. Vaststellen notulen vergadering van eigenaars d.d. 4 december 2020
De notulen worden vastgesteld.



4. Financiële zaken 2020
1. Verslag kascommissie 
De kascontrole 2020 is uitgevoerd door mevrouw A.J.E. Taling en de heer P. Beelen. Beiden
hebben de boeken en bescheiden behorende bij het boekjaar 2020 gecontroleerd en akkoord
bevonden, de kasverklaring is getekend. De kascommissie stelt de vergadering van eigenaars
voor de jaarstukken te accorderen en het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde
financiële beheer over het boekjaar 2020.

2. Bespreken en vaststellen jaarrekening
De heer Van Laar geeft een uitgebreide toelichting op de balans per 31 december 2020, waarbij
alle balansposten aan de orde worden gesteld. Er zijn enkele oude posten welke nog door de
oude beheerder zijn opgevoerd kritisch bekeken en opnieuw beoordeeld.  Hierbij  zijn enkele
posten afgeboekt danwel ten gunste van de reserve geboekt. Tevens zijn nog enkele posten in
onderzoek (o.a. stookkosten en rekening courant verhouding met VvE Sinnigpolder). Daartoe zal
bij de jaarvergadering over 2021 verdere verduidelijking worden gegeven. Vervolgens wordt het
exploitatieoverzicht aan de orde gesteld, waarbij wordt opgemerkt dat de kosten zich grotendeels
verhouden zoals begroot. Op enkele posten wordt een extra toelichting gegeven:

Aan  dagelijks  onderhoud  is  minder  uitgegeven  dan  begroot.  Onder  dagelijks
onderhoud worden kleine storingen/reparaties geschaard. Het begroten van dagelijks
onderhoud is lastig te voorspellen. 
Elektraverbruik is hoger dan begroot. Het huidige contract loopt via Vattenfall tot 31
december 2021. De nieuwe prijzen zullen aanzienlijk hoger liggen door prijsstijgingen
op de energiemarkt. De heer Van Laar geeft aan dat de VvE kan besluiten om zich aan
te sluiten bij een collectief contract van ruim 200 VvE‘s welke VDNA heeft gesloten
met Eneco. De prijzen bedragen hier € 0,057 in het dal tarief en € 0,069 per kWh in
het piek tarief. Dit contract loopt tot 31 december 2022.
De vergadering van eigenaars besluit om hierbij over te stappen tot het collectieve
contract van VDNA.

Er is  in 2020 een positief  exploitatiesaldo behaald ad € 2.615,65. Aan de vergadering van
eigenaars wordt voorgesteld het positieve exploitatiesaldo toe te voegen aan het reservefonds. 
De vergadering van eigenaars stelt de jaarstukken 2020 vervolgens vast.

3.  Goedkeuring  van  de  bestuursverantwoording  (jaarverslag  en  jaarrekening)  en  van  het
gevoerde beleid en bestuur
De vergadering van eigenaars keurt de bestuursverantwoording (jaarverslag en jaarrekening) en
het gevoerde beleid en bestuur over het boekjaar 2020 goed.

4. Besluit bestemming exploitatiesaldo 
De vergadering van eigenaars  besluit  het  positieve  exploitatiesaldo  toe  te  voegen aan het
reservefonds.



4. Financiële zaken 2020 (vervolg)
5. Aandeel box 3
Er wordt toegelicht dat naast de aankoop van een appartementsrecht, men ook een aandeel in
het  zogenaamde  reservefonds  van  de  Vereniging  van  Eigenaars  heeft.  Iedere
appartementseigenaar stort, via de maandelijkse bijdrage aan de Vereniging van Eigenaars, een
bedrag in dit reservefonds waarmee het groot onderhoud van het appartementencomplex wordt
gefinancierd. De Hoge Raad heeft bepaald dat het aandeel in het reservefonds niet behoort tot de
eigen  woning  of  te  beschouwen  is  als  een  gedeelte  daarvan,  maar  dat  het  aandeel  een
vermogensrecht is. Dit houdt in dat een appartementseigenaar de waarde van het appartement
dient aan te geven in box 1 en de waarde van uw aandeel in het reservefonds in box 3. Om het u
gemakkelijk  te  maken  wordt  het  aandeel  in  het  reservefonds  voor  u  uitgerekend  en  is
opgenomen in  de jaarstukken.  Het  aandeel  per  1-1-2021 (jaarrekening 2020)  dient  bij  de
belastingaangifte over 2021 in het jaar 2022 te worden opgegeven.

5. Benoeming kascommissie boekjaar 2021
Als leden voor de kascommissie 2021 worden benoemd mevrouw A.J.E. Taling en de heer P.
Beelen 

6. Onderhoud 2021 en 2022
1. Bespreken meerjarenonderhoudsplanning (MJOP)
Er volgt een toelichting op de geplande werkzaamheden voor het boekjaar 2021 en 2022. De
werkzaamheden  aan  het  dak  worden  op  het  moment  van  de  vergadering  uitgevoerd,  het
schilderwerk welke in 2021 is opgenomen is reeds afgerond. Voor 2022 staan alleen diverse
werkzaamheden met betrekking tot de lift op de planning (conform de opgave van Skylift).
Hiervoor wordt een budget gevraagd ad € 70.500,-.

2. Besluit uitvoering werkzaamheden conform MJOP
De vergadering  van  eigenaars  gaat  akkoord  met  de  gepresenteerde  werkzaamheden  zoals
opgenomen in de MJOP voor het jaar 2021 en 2022 en besluit de werkzaamheden te financieren
vanuit het reservefonds.

3. Besluit begeleiding uitvoering werkzaamheden
Het bestuur zal dit zelf gaan begeleiden, indien benodigd wordt VDNA ingeschakeld op uur basis.

7. Bespreken en vaststellen begroting en voorschotbijdragen 2022
Er volgt een toelichting op de begroting 2022. Begin 2021 zijn de voorschotbijdragen verhoogd.
Gezien het resultaat 2020 achten het bestuur en de beheerder het nu niet noodzakelijk om de
voorschotbijdragen te verhogen. Daarom is deze begroting qua totaal bedrag gelijk aan die van
2021 echter zijn er enkele verschuivingen in de onderlinge bedragen. Zoals eerder genoemd
wordt voorgesteld de voorschotbijdragen ongewijzigd te houden.
De vergadering van eigenaars gaat akkoord met de gepresenteerde begroting 2022 en besluit de
voorschotbijdragen ongewijzigd te houden.



8. Machtiging bestuur tot het instellen van rechtsmaatregelen tegen wanbetalers
Dit betreft een jaarlijks terugkerend agendapunt. Jaarlijks moet het bestuur door de vergadering
worden  gemachtigd  om  eventueel  rechtsmaatregelen  toe  te  passen  indien  leden  hun
maandelijkse voorschotbijdrage niet betalen. Indien het bestuur niet door de vergadering is
gemachtigd mag het bestuur een "wanbetaler" alleen herinneren aan een achterstallige betaling.

De vergadering van eigenaars:

geeft mandaat aan het bestuur om een vordering aan een derde partij ter incasso aan
te bieden;
geeft  mandaat  aan  het  bestuur  om procedures  te  voeren  tegen derden,  oftewel
anderen dan het niet betalende lid van de Vereniging van Eigenaars;
besluit dat alle te maken kosten op de debiteur worden verhaald.

9. Rondvraag
Onderhoudscontract  met  SPIE.  SPIE  is  na  de  overname van Aaftink  het  bedrijf  welke  het
onderhoud uitvoert aan de verwarmingsketels in het gezamenlijke ketelhuis. Het bestuur is hier
niet tevreden over. Ondanks meerdere malen contact wordt het onderhoud niet of niet goed
uitgevoerd. Daarom zijn 2 andere bedrijven gevraagd offerte uit te brengen. In samenhang met
de zuster VVE KLM zal hier binnenkort een beslissing over worden genomen.
(Noot van de voorzitter: na de vergadering is in samenhang met de zuster VVE KLM besloten om
over te stappen naar de firma Van Dorp).

Waarom is er nog geen afrekening stookkosten? Dit is reeds eerder aangegeven. Hierbij zijn wij
afhankelijk  van  de  meterstanden  van  het  naastgelegen  complex  (VvE  KLM)  waarmee  de
verwarmingsinstallatie  wordt  gedeeld.  Het  meetbedrijf  Techem wil  ook  niet  meewerken  uit
oogpunt van privacy.
(Noot van de voorzitter: 17 december jl is dit besproken tijdens de jaarvergadering van VvE
Sinnigpolder.  Met  de  zuster  VvE  KLM  zijn  hieromtrent  afspraken  gemaakt  waardoor  naar
verwachting de afrekening sneller kan worden opgemaakt).

De opstalverzekering loopt al geruime tijd bij dezelfde verzekeringsmaatschappij. Is verzekeren
tegen een lagere verzekeringspremie c.q. gelijke of verbeterde voorwaarden mogelijk. De heer
Van Laar (VDNA) geeft aan dat de verzekeringsmarkt voor VvE‘s onder druk staat omdat het
claimgedrag bij VvE‘s hoger ligt en enkele verzekeraars een terugtrekkende beweging van de VvE
markt maken. Er zal door VDNA ter vergelijk een extra offerte worden opgevraagd.

Naar aanleiding van een eerdere rondvraag over een elektrische deuropener bij een ingang naar
de berging in blok N zal deze, indien dit de kosten van € 750,- niet te boven gaan, uitgevoerd
worden.



9. Rondvraag (vervolg)
Bij 1 appartement is een andere voordeur geplaatst. Deze heeft een andere kleur en vormgeving.
De heer Van Laar van VDNA heeft dit zelf tijdens een rondgang in het gebouw ook geconstateerd
en zal de eigenaar hierop aanschrijven.

Schoonmaak: er volgt een discussie wat wel en niet wordt gedaan. Bij de overloop tussen blok N
en P wordt  dit  2x per  jaar  gedaan.  Vaker is  uiteraard mogelijk  echter  dat  kost  meer.  De
vervanging van het dak heeft er wel toe geleid dat er extra rommel (met name de bovenste
verdieping) lag. Dit werd niet opgeruimd door de steigerbouwers. 

Bij de kastanjeboom op de hoek hangt als gevolg van de vervanging van het dak nog een stuk
isolatie in de boom. Ondanks dat geprobeerd is dit eruit te krijgen, is dit niet gelukt. Dit zal nog
bij de dakdekkers onder de aandacht worden gebracht.

10. Sluiting vergadering
Niets meer aan de orde zijnde, bedankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun komst en inbreng
en sluit de vergadering.

Goedgekeurd in de vergadering d.d. …………………………………….

Namens het bestuur

...........................................

Namens het beheerkantoor
VvE Diensten Nederland Arnhem B.V.

...........................................



 

 

 

Vereniging van Eigenaren Flatgebouw Sinnigvelderstraat 385 t/m 385 t/m 623,
en 385 t/m 443 rood oneven

 

 

Jaarrekening 2021
 

Begroting 2022
 

 

 



 
 

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 2

Voorwoord 3

Balans per 31 december 2021 5

Toelichting op de balans 2021 7

Exploitatieoverzicht 2021 9

Toelichting op exploitatieoverzicht 2021 11

Vaststelling en ondertekening jaarrekening 2021 15

Begroting 2022 16

Ledenbijdrage 18

Aandelen in de reserves voor belastingjaar 2022 22

VvE Flatgebouw Sinnigvelderstraat NPR te Weesp
 

 

10238 Deze jaarrekening is opgesteld door VvE Diensten Nederland 2 / 25



Voorwoord

Deze jaarrekening bevat de volgende onderdelen:

Balans
De balans geeft een overzicht van onder andere de achter- of voorstanden van de leden, de saldi van de bankrekening(en),
vooruitbetaalde posten  en nog te ontvangen bedragen van eigenaren of leveranciers. Dit vindt u aan de activazijde van de
balans. Op de passiva zijde vindt u de schulden van de vereniging, wat nog voldaan moet worden aan leveranciers(crediteuren),
reserveringen of voorzieningen voor toekomstige uitgaven en de reserve(s) van de vereniging. De balans is een momentopname van
de financiële status van de vereniging per einde boekjaar.

Toelichting balans
In de toelichting op de balans wordt weergegeven hoe de posten zijn opgebouwd en welke mutaties er in het boekjaar hebben
plaatsgevonden wat betreft de reserveringen of voorzieningen.

Exploitatie overzicht
Het exploitatieoverzicht is het overzicht van kosten en opbrengsten over het afgelopen boekjaar, wat in rekening is gebracht aan
maandelijkse bijdragen en welke kosten zijn daarvan voldaan. Het verschil tussen opbrengsten en kosten noemt men het
exploitatieresultaat en dit kan positief of negatief zijn. Indien er een negatief saldo is, dient dit in principe met de leden te worden
verrekend of de vergadering moet anders besluiten. De afrekening van het negatieve saldo met de leden zal dan plaatsvinden op
basis van de aandelen in de kosten, die bij akte van splitsing zijn bepaald. Wat betreft een positief saldo kan de vergadering
besluiten dit saldo toe te voegen aan de reserve of voorziening ofwel uit te keren aan de leden. De vergadering beslist hierover!

Toelichting exploitatie overzicht
In de toelichting op het exploitatie overzicht worden posten in de exploitatierekening nader toegelicht. Wanneer er een overstijging
van een bepaalde post is, wordt deze post in dit overzicht toegelicht.

Begroting lopend boekjaar 2022
Hier vindt u de begroting voor het lopend boekjaar 2022. De begroting geeft de totale verwachte kosten en daarvoor benodigde
opbrengsten van het boekjaar weer. De verdeelsleutel, welke in de akte van splitsing is vastgesteld, bepaalt de hoogte van de
maandelijkse bijdrage per appartement. Deze wordt ter vergadering aan de leden voorgelegd ter besluitvorming.

Verdeling reservefonds
Deze pagina geeft weer hoe de reserve(s) en/of voorzieningen naar aandeel in de gemeenschap kunnen worden verdeeld, per
appartement. Uw aandeel in het reservefonds en/of voorziening dient u te gebruiken bij uw belasting aangifte voor vermogen in box 3
en/of bij verkoop van uw appartement.
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Gegevens van de vereniging

VvE Naam Vereniging van Eigenaren Flatgebouw Sinnigvelderstraat 385 t/m 385
t/m 623, en 385 t/m 443 rood oneven

 

Adres

 

Sinnigvelderstraat
1382 GB, 1382 GC, 1382 GD, 1382 GE, 1382 GG, 1382 GH,  Weesp

KvK nummer VvE 32166448

IBAN VvE NL63 ABNA 0405 4085 01

Tenaamstelling bank VvE Flatgebouw Sinnigvelderstraat NPR

 

Gegevens van de beheerder
Beheerder VvE Diensten Nederland Arnhem B.V.

KvK nummer 09008621

Postadres Postbus 79
6850AB HUISSEN

Bezoekadres Julianastraat 9
6851 KJ  HUISSEN

Telefoonnummer 026-3260066

E-mail adres arnhem@vve-nederland.nl
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€ -12.939,10 € 16.133,41
- -12.939,10 - 16.133,41

€ 595.821,57 € 950.332,84
- 122.221,85 - 276.333,88

- 9.961,80 - 374,14

- 58.334,71 - 108.356,91

- 99.971,25 - 99.995,25

- 54.034,42 - 104.045,26

- 48.885,21 - 99.072,96

- 78,24 - 78,24

- 152.337,83 - 152.337,83

- 49.996,26 - 109.738,37

€ 105.618,25 € 105.926,82
- 0,00 - 2,16

- 99.458,78 - 99.458,78

- 5.358,43 - 6.225,63

- 801,04 - 240,25

€ 688.500,72 € 1.072.393,07

 

Balans per 31 december 2021

Activa
31-12-2021 31-12-2020

Vlottende activa:
Debiteuren

   

Liquide Middelen:
ABN AMRO rekening courant NL63ABNA0405408501

ING rekening courant NL72INGB0656310618

SNS spaarrekening NL63SNSB0943782155

Triodos spaarrekening NL98TRIO2000574386

ASN spaarrekening NL73SASNB8804562099

Rabobank rekening-courant NL75RABO0308560167

ABN-AMRO spaarrekening NL37ABNA0405431279

ABN-AMRO spaarrekening NL91ABNA0560072848

ING spaarrekening NL72INGB0656310618

   

Transitorische Posten: Activa
Nog te ontvangen posten

Bijdragen aan VvE Sinnigpolder

Nog te ontvangen schade-uitkeringen

Door te belasten aan (ex-) eigenaar

   

   

Totaal
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€ 684.540,00 € 1.064.944,57
- 15.759,04 - -9.004,66

- 592.847,44 - 982.535,42

- 42.218,60 - 38.295,87

- 33.714,92 - 53.117,94

€ 11.545,73 € -1.773,19
- 11.545,73 - -1.773,19

€ -19.023,95 € 9.221,69
- 1.360,70 - 1.994,17

- 11.665,06 - 11.665,06

- 6.164,77 - 5.473,86

- 1.033,82 - 852,23

- -39.248,30 - -10.763,63

€ 11.438,94 € 0,00

€ 688.500,72 € 1.072.393,07

Passiva
31-12-2021 31-12-2020

Eigen Vermogen:
Reserve algemeen

Reserve appartementen

Reserve garages algemeen

Exploitatieresultaat vorig boekjaar

   

Vreemd Vermogen Kort:
Crediteuren

   

Transitorische Posten: Passiva
Nog te betalen posten

Rekening-courant VvE Sinnigpolder

Ontvangen schade-uitkeringen

Kruisposten

Saldo stookkosten:

   

   

Exploitatieresultaat
   

Totaal
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€ 23.765,22

€ -36.704,32

€ -12.939,10

€ 99.458,78 

€ 99.458,78 

€ -9.004,66 
€ 10.768,76 

€ 710,68 

€ 1.450,00 

€ 3.200,00 

€ 8.634,26 

€ 15.759,04 

€ 982.535,42 
€ 2.400,00 

€ -85.300,13 

€ -12.322,45 

€ -2.296,30 

€ -2.167,24 

€ -424.998,88 

€ 134.997,02 

€ 592.847,44 

Toelichting op de balans 2021

Debiteuren  

Achterstand

Voorstand

 

Het negatieve bedrag wordt veroorzaakt doordat per balansdatum de creditbedragen (teruggaaf) met betrekking tot afrekening van de stookkosten
nog niet waren uitgekeerd. Deze eigenaren hebben de uitbetaling per 11 januari 2022 ontvangen. 

 

Bijdragen aan VvE Sinnigpolder Debet

Beginbalans

Eindbalans

Deze vordering is eind 2015 door de vorige beheerder in de balans opgenomen. Zoals tijdens de jaarvergadering van 18 november 2021 reeds
aangekondigd is deze "vordering" verder onderzocht. Dit zou een "vordering" op VvE Sinnigpolder (hierin is de verwarmingsinstallatie
ondergebracht) betreffen. Als VvE Flatgebouw Sinnigvelderstraat NPR deze vordering op VvE SInnigpolder zou hebben dan zou VvE Sinnigpolder
deze verplichting aan VvE Flatgebouw Sinnigvelderstraat NPR in haar balans moeten hebben staan. Dat is niet het geval. VvE Diensten Nederland
Arnhem heeft diverse ontvangen archiefstukken (waaronder bankafschirften) onderzocht echter hieruit blijkt dat er geen onderliggende
documentatie omtrent deze vordering voor handen is. Deze "vordering¨ kan dus niet hard worden gemaakt. Concluderend kan worden gesteld dat
deze "vordering¨ feitelijk nooit heeft bestaan en ten onrechte tot het vermogen is gerekend. Voorstel is dan ook om deze vordering af te boeken ten
laste van het vermogen. 

 

Reserve algemeen  

Beginbalans

Exploitatiesaldo 2019  

VvE Sinnigpolder te Weesp Aandeel schilderwerk pui ketelhuis

VVE SINNIGPOLDER deel opstalverzekering ketelhuis 2020  

VVE SINNIGPOLDER aandeel elektra ketelhuis 2020  

Exploitatiesaldo 2020  

Eindbalans

 

Reserve appartementen  

Beginbalans
Betalingsregeling zonnscherm  

Pover Schilders- en Glasbedrijf Herstel/schilderwerk

Pover Schilders- en Glasbedrijf Diverse meerwerkzaamheden

Jan Schouten Timmerbedrijf Schilden en loopsloten

Pover Schilders- en Glasbedrijf Onderhoud houtrot pui ABK

Elro Dakbedekking B.V. Apeldoorn Dakwerkzaamheden

Dotatie  

Eindbalans
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€ 38.295,87 
€ 3.922,73 

€ 42.218,60 

€ 241,67 

€ 200,82 

€ 54,45 

€ 22,14 

€ 841,62 

€ 1.360,70 

€ 11.665,06 

€ 11.665,06 

€ 61.920,00 

€ 57.600,00 

€ 800,00 

€ 2.256,27 

€ -30.656,52 

€ -137.101,29 

€ -1.051,11 

€ 6.423,56 

€ 39.809,09 

Reserve garages algemeen  

Beginbalans
Dotatie

Eindbalans

 

Nog te betalen posten  

Van Lambalgen door Sinnigpolder betaald

ABN kosten saldo 4e kwartaal 2021

KPN door Sinnigpolder betaald

Vattenfall

Elektra

 

 

Rekening-courant VvE Sinnigpolder Credit

Beginbalans

Eindbalans

Deze verplichting is eind 2015 nog door de vorige beheerder in de balans opgenomen. Zoals tijdens de jaarvergadering van 18 november 2021
reeds aangekondigd is deze "verplichting" verder onderzocht. Dit zou een "verplichting" richting VvE Sinnigpolder (hierin is de verwarmingsinstallatie
ondergebracht) betreffen. Als VvE Flatgebouw Sinnigvelderstraat NPR deze verplichting richting VvE SInnigpolder zou hebben dan zou VvE
Sinnigpolder dit als vordering op VvE Flatgebouw Sinnigvelderstraat NPR in haar balans moeten hebben staan. Dat is niet het geval. VvE Diensten
Nederland Arnhem heeft diverse ontvangen archiefstukken (waaronder bankafschirften) onderzocht echter hieruit blijkt dat er geen onderliggende
documentatie omtrent deze verplichting voor handen is. Deze "verplichting¨ kan dus niet hard worden gemaakt. Concluderend kan worden gesteld
dat deze "verplichting¨ feitelijk nooit heeft bestaan en ten onrechte ten laste van het vermogen is gekomen. Voorstel is dan ook om deze verplichting
af te boeken ten gunste van het vermogen. 

 

Saldo stookkosten  

Voorschot verwarmingskosten 2014/2015 niet afgerekend of geboekt vorige beheerder

Voorschot verwarmingskosten 2e halfjaar 2021

Depot stookkosten

Waarborgsommen vorige beheerder

Af te rekenen CV vorige beheerder

Gasverbruik

Kosten Techem

Administratiekosten CV

 

In het saldo stookkosten zit nog een voorschot, waarborgsom alsmede een afrekening CV van de vorige beheerder opgenomen. Deze hebben allen
betrekking op het stookjaar 2014/2015. Per saldo is hier een verplichting vanuit de VvE van € 33.519,75. Over de stookperiode 2014/2015 heeft de
VvE dus teveel ontvangen vanuit de eigenaren. Dit staat al enige jaren op de balans. Voorstel van het bestuur is om dit bedrag ten gunste van de
reserve te laten komen ter versterking van het reservefonds. 
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Exploitatieoverzicht 2021

Verdeling algemeen
2021

Resultaat
2021

Begroot
2021

Verschil
2020

Resultaat

Kosten 99.942,40 104.783,00 -4.840,60 98.977,35 

Verzekeringen 16.187,88 15.900,00 287,88 16.080,15 

Opstalverzekering incl. glas 14.846,00 14.500,00 346,00 14.738,28 
W.A. verzekering 0,00 1.000,00 -1.000,00 948,62 
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 1.341,88 400,00 941,88 393,25 

Dagelijks onderhoud 2.822,28 7.813,00 -4.990,72 3.405,78 

Dagelijks onderhoud gebouw incl. dak 2.822,28 5.313,00 -2.490,72 3.405,78 
Onderhoud verlichting 0,00 500,00 -500,00 0,00 
Onderhoud riolering 0,00 2.000,00 -2.000,00 0,00 

Kosten liften 4.697,34 4.900,00 -202,66 4.444,86 

Telefoonkosten (lift) 397,29 400,00 -2,71 309,76 
Serviceabonnement liftinstallatie 4.300,05 4.500,00 -199,95 4.135,10 

Kosten dak 249,72 500,00 -250,28 246,76 

Elektraverbruik 16.771,62 14.900,00 1.871,62 17.037,02 

Waterverbruik 12.966,97 14.000,00 -1.033,03 13.918,42 

Schoonmaakonderhoud 19.579,32 18.500,00 1.079,32 18.823,43 

Schoonmaakkosten 19.579,32 18.500,00 1.079,32 18.823,43 
Verenigingskosten 7.139,65 8.600,00 -1.460,35 5.871,57 

Verenigingskosten 283,66 1.100,00 -816,34 229,67 
Vergaderkosten 997,60 700,00 297,60 171,00 
Tagadministratie 671,87 700,00 -28,13 655,44 
Bankkosten 1.586,52 1.000,00 586,52 1.415,46 
Bestuursvergoeding 3.600,00 5.100,00 -1.500,00 3.400,00 

Administratiekosten 19.170,00 19.170,00 0,00 19.164,98 

Bestuurskosten 0,00 500,00 -500,00 0,00 

VvE-bijdragen 2,75 0,00 2,75 0,00 

Afrondingsverschillen 2,75 0,00 2,75 0,00 
Rentes 354,87 0,00 354,87 -15,62 

Opbrengsten 104.783,00 104.783,00 0,00 98.583,00 

VvE-bijdragen 104.783,00 104.783,00 0,00 98.583,00 

Resultaat Verdeling algemeen 4.840,60 0,00 4.840,60 -394,35 
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Verdeling appartementen
2021

Resultaat
2021

Begroot
2021

Verschil
2020

Resultaat

Kosten 135.978,68 142.577,02 -6.598,34 133.168,46 

Kosten liften 0,00 2.000,00 -2.000,00 677,00 

Onderhoud liften 0,00 1.000,00 -1.000,00 139,76 
Keuring liften 0,00 1.000,00 -1.000,00 537,24 

Kosten automatische deuren 917,90 800,00 117,90 478,90 

Dotatie reserve algemeen 134.997,02 134.977,02 20,00 131.997,07 

Verenigingskosten 63,76 4.800,00 -4.736,24 15,49 

Overige kosten / bijdrage aan VvE Sinnigpolder 63,76 4.800,00 -4.736,24 15,49 

Opbrengsten 142.577,02 142.577,02 0,00 139.197,07 

VvE-bijdragen 142.577,02 142.577,02 0,00 139.197,07 

Resultaat Verdeling appartementen 6.598,34 0,00 6.598,34 6.028,61 

Verdeling garages
2021

Resultaat
2021

Begroot
2021

Verschil
2020

Resultaat

Kosten 3.922,73 3.922,73 0,00 3.299,93 

Dotatie reserve algemeen 3.922,73 3.922,73 0,00 3.299,93 

Opbrengsten 3.922,73 3.922,73 0,00 3.299,93 

VvE-bijdragen 3.922,73 3.922,73 0,00 3.299,93 

Resultaat Verdeling garages 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totaal Resultaat 11.438,94 -0,02 -11.438,96 8.634,26 
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€ 14.500,00 
€ 14.846,00 

€ 14.846,00 

€ 400,00 
€ 948,63 

€ 393,25 

€ 1.341,88 

 

Toelichting op exploitatieoverzicht 2021

Opstalverzekering incl. glas Debet

Begroot
01-01-2021 Brouwer Assurantien premie 2021

Resultaat

 

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Debet

Begroot
01-01-2021 Brouwer Assurantien premie 2021 (WA verzekering)

02-04-2021 Brouwer Assurantien B.V. premie 090421-090422

Resultaat

Het gebouw is via Brouwer Assurantien verzekerd voor een herbouwwaarde van € 15,8 miljoen. Dit bedrag wordt jaarlijks door de verzekeraar
geindexeerd. 
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€ 5.313,00 
€ 38,42 

€ 38,42 

€ 32,66 

€ 38,42 

€ 38,42 

€ 80,77 

€ 80,77 

€ 14,58 

€ 34,41 

€ 270,65 

€ 603,91 

€ 14,58 

€ 748,61 

€ 60,29 

€ 38,42 

€ 167,54 

€ 38,42 

€ 22,08 

€ 38,42 

€ 14,58 

€ -48,63 

€ 22,08 

€ 38,42 

€ 38,42 

€ 81,68 

€ 14,58 

€ 22,08 

€ 14,58 

€ 224,70 

€ 2.822,28 

€ 4.500,00 
€ 4.300,05 

€ 4.300,05 

Dagelijks onderhoud gebouw incl. dak Debet

Begroot
04-01-2021 Aces B.V. levering 2 tags br 401

11-01-2021 Aces B.V. leveren 2 tags voor nummer 527

30-01-2021 Aces B.V. sleutels

09-03-2021 Aces B.V. leveren 2 tags

05-04-2021 Aces B.V. leveren 2 extra tags

10-04-2021 Jan Schouten Timmerbedrijf vervangen bovendeel stopkraan

10-04-2021 Jan Schouten Timmerbedrijf vervangen bovendeel stopkraan

14-04-2021 BBK naamplaatjes

29-05-2021 Van Driel Enorm schroeven, scharnieren, band

16-06-2021 Pover Schilders- en Glasbedrijf afkitten kozijnen noodttrappenhuis

16-06-2021 Pover Schilders- en Glasbedrijf ruitjes nieuw kozijn

29-07-2021 BBK Naamplaat

30-07-2021 Jan Schouten Timmerbedrijf Werkzaamheden

30-07-2021 MEM Geveltechniek BV levering slot

11-08-2021 Aces B.V. leveren 2 tags

11-08-2021 Aces B.V. reparatiekosten Salto cilinder

16-08-2021 Aces B.V. leveren 2 tags

24-08-2021 Aces B.V. leveren tag

31-08-2021 Aces B.V. leveren 2 tags huisnr 465

09-09-2021 BBK naamplaatje

17-09-2021 Brouwer Assurantien verschil uitkering lekkageschade nr 565 2020

11-10-2021 Aces B.V. leveren tag nr 423

12-10-2021 Aces B.V. leveren 2 tags

20-10-2021 Aces B.V. leveren 2 tags

30-10-2021 Aces B.V. 5 sleutels

09-11-2021 BBK naamplaatjes

22-11-2021 Aces B.V. leveren 1 tag

01-12-2021 BBK naamplaatjes

15-12-2021 R.A. Bedeke diverse declaraties namens bestuur

Resultaat

 

Met betrekking tot het leveren van diverse tags uit bovengenoemd overzicht zijn er enkele welke niet voor rekening van de VvE zijn. Deze zullen
alsnog worden doorbelast aan de betreffende eigenaren.

 

Serviceabonnement liftinstallatie Debet

Begroot
25-01-2021 Skylift B.V. contract 2021

Resultaat
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€ 400,00 
€ 397,29 

€ 397,29 

€ 14.900,00 
€ 16.771,62 

€ 16.771,62 

€ 14.000,00 
€ 12.966,97 

€ 12.966,97 

€ 18.500,00 
€ 1.202,94 

€ 1.241,43 

€ 1.241,43 

€ 1.252,01 

€ 1.241,43 

€ 2.218,33 

€ 1.241,43 

€ 1.252,01 

€ 1.241,43 

€ 1.252,01 

€ 2.218,33 

€ 1.241,43 

€ 1.241,43 

€ 1.252,01 

€ 241,67 

€ 19.579,32 

Telefoonkosten (lift) Debet

Begroot
KPN KPN - Mobiel

Resultaat

 

Elektraverbruik Debet

Begroot
Vattenfall

Resultaat

De VvE had tot 31 december 2021 een contract bij Vattenfall. Via VvE Diensten Nederland Arnhem (VDNA) zal er in 2022 worden overgestapt
naar een collectief contract welke VDNA met ca 200 VvE's heeft gesloten bij Eneco. De prijzen van dit contract staan vast tot 31 december 2022.

 

Waterverbruik Debet

Begroot
01-02/21

Resultaat

 

Schoonmaakkosten Debet

Begroot
29-01-2021 Van Lambalgen Schoonmaakbedrijf week 1-4

28-02-2021 Van Lambalgen Schoonmaakbedrijf week 5-8

30-03-2021 Van Lambalgen Schoonmaakbedrijf week 9-12

30-04-2021 Van Lambalgen Schoonmaakbedrijf week 13-17

30-05-2021 Van Lambalgen Schoonmaakbedrijf week 18-21

31-05-2021 De Neven Multidiensten 06-21 glasbewassing trappenhuizen

30-06-2021 Van Lambalgen Schoonmaakbedrijf week 22-25

31-07-2021 Van Lambalgen Schoonmaakbedrijf week 26-30

31-08-2021 Van Lambalgen Schoonmaakbedrijf week 31-34

30-09-2021 Van Lambalgen Schoonmaakbedrijf week 35-39

30-09-2021 De Neven Multidiensten 09-21 glasbewassing trappenhuizen

31-10-2021 Van Lambalgen Schoonmaakbedrijf week 40-43

30-11-2021 Van Lambalgen Schoonmaakbedrijf week 44-47

31-12-2021 Van Lambalgen Schoonmaakbedrijf week 48-50

31-12-2021 Van Lambalgen Schoonmaakbedrijf Van Lambalgen door 10242 betaald

Resultaat
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€ 1.100,00 
€ 15,40 

€ 205,16 

€ 63,10 

€ 283,66 

€ 700,00 
€ 155,00 

€ 677,60 

€ 165,00 

€ 997,60 

€ 19.170,00 
€ 19.170,00 

€ 19.170,00 

Verenigingskosten Debet

Begroot
08-04-2021 Kamer van Koophandel uittreksel KvK

03-05-2021 R.A. Bedeke diverse verenigingskosten

21-05-2021 Verreniging Eigen Huis Vereniging Eigen Huis Contributie Eigen Huis 

Resultaat

 

Vergaderkosten Debet

Begroot
09-11-2021 De Adelaar Verenigingsgebouw zaalhuur/consumpties

22-12-2021 VvE Diensten Nederland Arnhem B.V. kosten 2e vergadering 18-11-2021

28-12-2021 De Adelaar Verenigingsgebouw zaalhuur/consumpties

Resultaat

 

Honorarium beheerder Debet

Begroot
VvE Diensten Nederland Arnhem B.V. Honorarium 2021

Resultaat
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Vaststelling en ondertekening jaarrekening 2021

 

Dze jaarrekening is vastgesteld in de vergadering van ....................................

 

 

Naam:

Functie:
 Handtekening:

Naam:

Functie:
 Handtekening:

Naam:

Functie:
 

Handtekening:
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€ € €

- - -

- - -
- - -
- - -

- - -

- - -
- - -
- - -

- - -

- - -
- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

€ € €

- - -

€ € €

Begroting 2022
 

Verdeling algemeen
2022

Begroting
2021

Resultaat
2021

Begroot

Kosten 104.783,00 99.942,40 104.783,00 

Verzekeringen 15.900,00 16.187,88 15.900,00 

Opstalverzekering incl. glas 14.500,00 14.846,00 14.500,00 
W.A. verzekering 1.000,00 0,00 1.000,00 
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 400,00 1.341,88 400,00 

Dagelijks onderhoud 7.813,00 2.822,28 7.813,00 

Dagelijks onderhoud gebouw incl. dak 5.313,00 2.822,28 5.313,00 
Onderhoud verlichting 500,00 0,00 500,00 
Onderhoud riolering 2.000,00 0,00 2.000,00 

Kosten liften 4.900,00 4.697,34 4.900,00 

Telefoonkosten (lift) 400,00 397,29 400,00 
Serviceabonnement liftinstallatie 4.500,00 4.300,05 4.500,00 

Kosten dak 500,00 249,72 500,00 

Elektraverbruik 14.900,00 16.771,62 14.900,00 

Waterverbruik 14.000,00 12.966,97 14.000,00 

Schoonmaakonderhoud 18.500,00 19.579,32 18.500,00 

Verenigingskosten 8.600,00 7.139,65 8.600,00 

Verenigingskosten 1.100,00 283,66 1.100,00 
Vergaderkosten 700,00 997,60 700,00 
Tagadministratie 700,00 671,87 700,00 
Bankkosten 1.000,00 1.586,52 1.000,00 
Bestuursvergoeding 5.100,00 3.600,00 5.100,00 

Administratiekosten 19.170,00 19.170,00 19.170,00 

Bestuurskosten 500,00 0,00 500,00 

VvE-bijdragen 0,00 2,75 0,00 

Afrondingsverschillen 0,00 2,75 0,00 
Rentes 0,00 354,87 0,00 

Opbrengsten 104.783,00 104.783,00 104.783,00 

VvE-bijdragen 104.783,00 104.783,00 104.783,00 

Resultaat Verdeling algemeen 0,00 4.840,60 0,00 
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€ € €

- - -

- - -
- - -

- - -

- - -

- - -

€ € €

- - -

€ € €

€ € €

- - -

€ € €

€ € €

Verdeling appartementen
2022

Begroting
2021

Resultaat
2021

Begroot

Kosten 142.577,02 135.978,68 142.577,02 

Kosten liften 2.000,00 0,00 2.000,00 

Onderhoud liften 1.000,00 0,00 1.000,00 
Keuring liften 1.000,00 0,00 1.000,00 

Kosten automatische deuren 800,00 917,90 800,00 

Dotatie reserve algemeen 134.977,02 134.997,02 134.977,02 

Verenigingskosten (bijdrage aan VvE Sinnigpolder) 4.800,00 63,76 4.800,00 

Opbrengsten 142.577,02 142.577,02 142.577,02 

VvE-bijdragen 142.577,02 142.577,02 142.577,02 

Resultaat Verdeling appartementen 0,00 6.598,34 0,00 

Verdeling garages
2022

Begroting
2021

Resultaat
2021

Begroot

Kosten 3.922,73 3.922,73 3.922,73 

Dotatie reserve algemeen 3.922,73 3.922,73 3.922,73 

Opbrengsten 3.922,73 3.922,73 3.922,73 

Resultaat Verdeling garages 0,00 0,00 0,00 

 

Deze begroting is reeds in de jaarvergadering van november 2021 goedgekeurd. De VvE wordt geconfronteerd met een situatie van forse
prijsstijgingen mede als gevolg van geopolitieke omstandigheden alsmede materiaal en personeelsschaarste. De vraag is hoe lang deze trend
stand zal houden. Dit geeft ook onzekerheid naar de toekomst toe ten opzichte van het MJOP. In 2021 zijn de bijdragen voor het laatst verhoogd.
Zowel in 2020 als in 2021 zijn er positieve resultaten behaald. Hoewel de ontwikkelingen scherp in de gaten worden gehouden lijkt een verhoging
voor 2023 op dit moment niet noodzakelijk.    
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Ledenbijdrage

Overzicht van de ledenbijdragen per maand

Eigenaar Index Begroting 2022  Begroting 2021 
Relatie: 126517 31 - Sinnigvelderstraat 385

Relatie: 126632 1 - Sinnigvelderstraat 385-Rood

Relatie: 238323 32 - Sinnigvelderstraat 387

Relatie: 126540 2 - Sinnigvelderstraat 387-Rood

Relatie: 215258 33 - Sinnigvelderstraat 389

Relatie: 126633 3 - Sinnigvelderstraat 389-Rood

Relatie: 126520 34 - Sinnigvelderstraat 391

Relatie: 126521 35 - Sinnigvelderstraat 393

Relatie: 218973 5 - Sinnigvelderstraat 393-Rood

Relatie: 126522 36 - Sinnigvelderstraat 395

Relatie: 126635 6 - Sinnigvelderstraat 395-Rood

Relatie: 126655 37 - Sinnigvelderstraat 397

Relatie: 126636 7 - Sinnigvelderstraat 397-Rood

Relatie: 126524 38 - Sinnigvelderstraat 399

Relatie: 126637 8 - Sinnigvelderstraat 399-Rood

Relatie: 243438 39 - Sinnigvelderstraat 401
Relatie: 126626 9 - Sinnigvelderstraat 401-Rood
 145 - Sinnigvelderstraat 613
 Totaal

Relatie: 126526 40 - Sinnigvelderstraat 403

Relatie: 126638 10 - Sinnigvelderstraat 403-Rood

Relatie: 126527 41 - Sinnigvelderstraat 405

Relatie: 126528 42 - Sinnigvelderstraat 407
Relatie: 126518 12 - Sinnigvelderstraat 407-Rood
 4 - Sinnigvelderstraat 391-Rood
 Totaal

Relatie: 218931 43 - Sinnigvelderstraat 409

Relatie: 126530 44 - Sinnigvelderstraat 411

Relatie: 126640 14 - Sinnigvelderstraat 411-Rood

Relatie: 126531 45 - Sinnigvelderstraat 413

Relatie: 126641 15 - Sinnigvelderstraat 413-Rood

Relatie: 238321 46 - Sinnigvelderstraat 415

Relatie: 126642 16 - Sinnigvelderstraat 415-Rood

Relatie: 126532 47 - Sinnigvelderstraat 417
Relatie: 126551 17 - Sinnigvelderstraat 417-Rood
 66 - Sinnigvelderstraat 455
 Totaal

Relatie: 126533 48 - Sinnigvelderstraat 419

Relatie: 126656 18 - Sinnigvelderstraat 419-Rood

Relatie: 236080 49 - Sinnigvelderstraat 421
Relatie: 126583 19 - Sinnigvelderstraat 421-Rood
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 100 - Sinnigvelderstraat 523
 Totaal

Relatie: 126535 50 - Sinnigvelderstraat 423
 103 - Sinnigvelderstraat 529
 128 - Sinnigvelderstraat 579
 Totaal

Relatie: 126569 20 - Sinnigvelderstraat 423-Rood
 85 - Sinnigvelderstraat 493
 Totaal

Relatie: 126536 51 - Sinnigvelderstraat 425

Relatie: 126644 21 - Sinnigvelderstraat 425-Rood

Relatie: 126537 52 - Sinnigvelderstraat 427

Relatie: 126645 22 - Sinnigvelderstraat 427-Rood

Relatie: 246945 53 - Sinnigvelderstraat 429

Relatie: 126646 23 - Sinnigvelderstraat 429-Rood

Relatie: 248175 54 - Sinnigvelderstraat 431

Relatie: 246052 55 - Sinnigvelderstraat 433

Relatie: 126648 25 - Sinnigvelderstraat 433-Rood

Relatie: 227674 56 - Sinnigvelderstraat 435

Relatie: 126649 26 - Sinnigvelderstraat 435-Rood

Relatie: 126542 57 - Sinnigvelderstraat 437

Relatie: 126650 27 - Sinnigvelderstraat 437-Rood

Relatie: 126543 58 - Sinnigvelderstraat 439

Relatie: 126651 28 - Sinnigvelderstraat 439-Rood

Relatie: 245697 59 - Sinnigvelderstraat 441

Relatie: 126652 29 - Sinnigvelderstraat 441-Rood

Relatie: 126545 60 - Sinnigvelderstraat 443

Relatie: 126653 30 - Sinnigvelderstraat 443-Rood

Relatie: 214026 61 - Sinnigvelderstraat 445

Relatie: 241237 62 - Sinnigvelderstraat 447

Relatie: 126548 63 - Sinnigvelderstraat 449

Relatie: 126549 64 - Sinnigvelderstraat 451

Relatie: 239188 65 - Sinnigvelderstraat 453

Relatie: 242111 67 - Sinnigvelderstraat 457

Relatie: 126553 68 - Sinnigvelderstraat 459

Relatie: 126554 69 - Sinnigvelderstraat 461

Relatie: 126555 70 - Sinnigvelderstraat 463

Relatie: 246748 71 - Sinnigvelderstraat 465

Relatie: 126556 72 - Sinnigvelderstraat 467

Relatie: 232198 73 - Sinnigvelderstraat 469

Relatie: 126558 74 - Sinnigvelderstraat 471

Relatie: 126559 75 - Sinnigvelderstraat 473

Relatie: 126560 76 - Sinnigvelderstraat 475

Relatie: 126561 77 - Sinnigvelderstraat 477

Relatie: 126562 78 - Sinnigvelderstraat 479

Relatie: 126563 79 - Sinnigvelderstraat 481

Relatie: 126564 80 - Sinnigvelderstraat 483
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Relatie: 126565 81 - Sinnigvelderstraat 485

Relatie: 126566 82 - Sinnigvelderstraat 487

Relatie: 221283 83 - Sinnigvelderstraat 489

Relatie: 126568 84 - Sinnigvelderstraat 491

Relatie: 215183 86 - Sinnigvelderstraat 495

Relatie: 126654 87 - Sinnigvelderstraat 497

Relatie: 126572 88 - Sinnigvelderstraat 499

Relatie: 249827 89 - Sinnigvelderstraat 501

Relatie: 126574 90 - Sinnigvelderstraat 503

Relatie: 229889 91 - Sinnigvelderstraat 505

Relatie: 126575 92 - Sinnigvelderstraat 507

Relatie: 126576 93 - Sinnigvelderstraat 509

Relatie: 126577 94 - Sinnigvelderstraat 511
Relatie: 126578 95 - Sinnigvelderstraat 513
 11 - Sinnigvelderstraat 405-Rood
 Totaal

Relatie: 223084 96 - Sinnigvelderstraat 515

Relatie: 126580 97 - Sinnigvelderstraat 517

Relatie: 126581 98 - Sinnigvelderstraat 519

Relatie: 126582 99 - Sinnigvelderstraat 521

Relatie: 126584 101 - Sinnigvelderstraat 525

Relatie: 243937 102 - Sinnigvelderstraat 527
Relatie: 126647 104 - Sinnigvelderstraat 531
 24 - Sinnigvelderstraat 431-Rood
 Totaal

Relatie: 126587 105 - Sinnigvelderstraat 533

Relatie: 126588 106 - Sinnigvelderstraat 535

Relatie: 126589 107 - Sinnigvelderstraat 537

Relatie: 126590 108 - Sinnigvelderstraat 539

Relatie: 243720 109 - Sinnigvelderstraat 541

Relatie: 126592 110 - Sinnigvelderstraat 543

Relatie: 126593 111 - Sinnigvelderstraat 545

Relatie: 126594 112 - Sinnigvelderstraat 547

Relatie: 126595 113 - Sinnigvelderstraat 549

Relatie: 126596 114 - Sinnigvelderstraat 551

Relatie: 235491 115 - Sinnigvelderstraat 553

Relatie: 126598 116 - Sinnigvelderstraat 555

Relatie: 126599 117 - Sinnigvelderstraat 557

Relatie: 126600 118 - Sinnigvelderstraat 559

Relatie: 126601 119 - Sinnigvelderstraat 561

Relatie: 126602 120 - Sinnigvelderstraat 563

Relatie: 226382 121 - Sinnigvelderstraat 565

Relatie: 224828 122 - Sinnigvelderstraat 567

Relatie: 219793 123 - Sinnigvelderstraat 569

Relatie: 247859 124 - Sinnigvelderstraat 571

Relatie: 126607 125 - Sinnigvelderstraat 573

Relatie: 224437 126 - Sinnigvelderstraat 575
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€ 20.940,00 € 0,00 € 20.940,00

€ 251.280,00 € 0,00 € 251.280,00

€ 251.282,75 € 0,00 € 251.282,75

€ -2,75 € 0,00 € -2,75

Relatie: 244819 127 - Sinnigvelderstraat 577

Relatie: 126610 129 - Sinnigvelderstraat 581

Relatie: 126611 130 - Sinnigvelderstraat 583
Relatie: 232192 131 - Sinnigvelderstraat 585
 13 - Sinnigvelderstraat 409-Rood
 Totaal

Relatie: 243075 132 - Sinnigvelderstraat 587

Relatie: 126614 133 - Sinnigvelderstraat 589

Relatie: 126615 134 - Sinnigvelderstraat 591

Relatie: 126616 135 - Sinnigvelderstraat 593

Relatie: 235330 136 - Sinnigvelderstraat 595

Relatie: 227689 137 - Sinnigvelderstraat 597

Relatie: 235997 138 - Sinnigvelderstraat 599

Relatie: 126620 139 - Sinnigvelderstraat 601

Relatie: 236888 140 - Sinnigvelderstraat 603

Relatie: 126657 141 - Sinnigvelderstraat 605

Relatie: 126623 142 - Sinnigvelderstraat 607

Relatie: 219097 143 - Sinnigvelderstraat 609

Relatie: 126625 144 - Sinnigvelderstraat 611

Relatie: 126627 146 - Sinnigvelderstraat 615

Relatie: 240265 147 - Sinnigvelderstraat 617

Relatie: 243302 148 - Sinnigvelderstraat 619

Relatie: 126630 149 - Sinnigvelderstraat 621

Relatie: 126631 150 - Sinnigvelderstraat 623

Totaal per maand

Totaal per boekjaar
Totaal verdeeld
Afrondingsverschil
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€ 5.015,15
€ 1.414,76
€ 5.015,15
€ 1.414,76
€ 5.015,15
€ 1.414,76
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 1.414,76
€ 5.015,15
€ 1.414,76
€ 5.015,15
€ 1.414,76
€ 5.015,15
€ 1.414,76
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 1.414,76
€ 5.015,15
€ 1.414,76
€ 5.015,15
€ 6.429,91
€ 5.015,15
€ 1.414,76
€ 1.414,76
€ 2.829,52
€ 5.015,15
€ 1.414,76
€ 5.015,15
€ 6.429,91
€ 5.015,15
€ 1.414,76
€ 5.015,15
€ 1.414,76
€ 5.015,15
€ 1.414,76
€ 5.015,15
€ 1.414,76
€ 5.015,15
€ 6.429,91
€ 5.015,15
€ 1.414,76
€ 5.015,15
€ 1.414,76
€ 5.015,15

Aandelen in de reserves voor belastingjaar 2022

Aandeel per eigenaar  Aandeel
Relatie: 126517 31 - Sinnigvelderstraat 385

Relatie: 126632 1 - Sinnigvelderstraat 385-Rood

Relatie: 238323 32 - Sinnigvelderstraat 387

Relatie: 126540 2 - Sinnigvelderstraat 387-Rood

Relatie: 215258 33 - Sinnigvelderstraat 389

Relatie: 126633 3 - Sinnigvelderstraat 389-Rood

Relatie: 126520 34 - Sinnigvelderstraat 391

Relatie: 126521 35 - Sinnigvelderstraat 393

Relatie: 218973 5 - Sinnigvelderstraat 393-Rood

Relatie: 126522 36 - Sinnigvelderstraat 395

Relatie: 126635 6 - Sinnigvelderstraat 395-Rood

Relatie: 126655 37 - Sinnigvelderstraat 397

Relatie: 126636 7 - Sinnigvelderstraat 397-Rood

Relatie: 126524 38 - Sinnigvelderstraat 399

Relatie: 126637 8 - Sinnigvelderstraat 399-Rood

Relatie: 243438 39 - Sinnigvelderstraat 401

Relatie: 126526 40 - Sinnigvelderstraat 403

Relatie: 126638 10 - Sinnigvelderstraat 403-Rood

Relatie: 126527 41 - Sinnigvelderstraat 405

Relatie: 126578 11 - Sinnigvelderstraat 405-Rood
 95 - Sinnigvelderstraat 513
 Totaal

Relatie: 126528 42 - Sinnigvelderstraat 407

Relatie: 126518 4 - Sinnigvelderstraat 391-Rood
 12 - Sinnigvelderstraat 407-Rood
 Totaal

Relatie: 218931 43 - Sinnigvelderstraat 409

Relatie: 232192 13 - Sinnigvelderstraat 409-Rood
 131 - Sinnigvelderstraat 585
 Totaal

Relatie: 126530 44 - Sinnigvelderstraat 411

Relatie: 126640 14 - Sinnigvelderstraat 411-Rood

Relatie: 126531 45 - Sinnigvelderstraat 413

Relatie: 126641 15 - Sinnigvelderstraat 413-Rood

Relatie: 238321 46 - Sinnigvelderstraat 415

Relatie: 126642 16 - Sinnigvelderstraat 415-Rood

Relatie: 126532 47 - Sinnigvelderstraat 417

Relatie: 126551 17 - Sinnigvelderstraat 417-Rood
 66 - Sinnigvelderstraat 455
 Totaal

Relatie: 126533 48 - Sinnigvelderstraat 419

Relatie: 126656 18 - Sinnigvelderstraat 419-Rood

Relatie: 236080 49 - Sinnigvelderstraat 421

Relatie: 126569 20 - Sinnigvelderstraat 423-Rood
 85 - Sinnigvelderstraat 493
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€ 6.429,91
€ 5.015,15
€ 1.414,76
€ 5.015,15
€ 1.414,76
€ 5.015,15
€ 1.414,76
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 1.414,76
€ 5.015,15
€ 1.414,76
€ 5.015,15
€ 1.414,76
€ 5.015,15
€ 1.414,76
€ 5.015,15

€ 1.414,76
€ 5.015,15
€ 1.414,76
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15

 Totaal

Relatie: 126536 51 - Sinnigvelderstraat 425

Relatie: 126644 21 - Sinnigvelderstraat 425-Rood

Relatie: 126537 52 - Sinnigvelderstraat 427

Relatie: 126645 22 - Sinnigvelderstraat 427-Rood

Relatie: 246945 53 - Sinnigvelderstraat 429

Relatie: 126646 23 - Sinnigvelderstraat 429-Rood

Relatie: 248175 54 - Sinnigvelderstraat 431

Relatie: 246052 55 - Sinnigvelderstraat 433

Relatie: 126648 25 - Sinnigvelderstraat 433-Rood

Relatie: 227674 56 - Sinnigvelderstraat 435

Relatie: 126649 26 - Sinnigvelderstraat 435-Rood

Relatie: 126542 57 - Sinnigvelderstraat 437

Relatie: 126650 27 - Sinnigvelderstraat 437-Rood

Relatie: 126543 58 - Sinnigvelderstraat 439

Relatie: 126651 28 - Sinnigvelderstraat 439-Rood

Relatie: 245697 59 - Sinnigvelderstraat 441

Relatie: 126652 29 - Sinnigvelderstraat 441-Rood

Relatie: 126545 60 - Sinnigvelderstraat 443

Relatie: 126653 30 - Sinnigvelderstraat 443-Rood

Relatie: 214026 61 - Sinnigvelderstraat 445

Relatie: 241237 62 - Sinnigvelderstraat 447

Relatie: 126548 63 - Sinnigvelderstraat 449

Relatie: 126549 64 - Sinnigvelderstraat 451

Relatie: 239188 65 - Sinnigvelderstraat 453

Relatie: 242111 67 - Sinnigvelderstraat 457

Relatie: 126553 68 - Sinnigvelderstraat 459

Relatie: 126554 69 - Sinnigvelderstraat 461

Relatie: 126555 70 - Sinnigvelderstraat 463

Relatie: 246748 71 - Sinnigvelderstraat 465

Relatie: 126556 72 - Sinnigvelderstraat 467

Relatie: 232198 73 - Sinnigvelderstraat 469

Relatie: 126558 74 - Sinnigvelderstraat 471

Relatie: 126559 75 - Sinnigvelderstraat 473

Relatie: 126560 76 - Sinnigvelderstraat 475

Relatie: 126561 77 - Sinnigvelderstraat 477

Relatie: 126562 78 - Sinnigvelderstraat 479

Relatie: 126563 79 - Sinnigvelderstraat 481

Relatie: 126564 80 - Sinnigvelderstraat 483

Relatie: 126565 81 - Sinnigvelderstraat 485

Relatie: 126566 82 - Sinnigvelderstraat 487

Relatie: 221283 83 - Sinnigvelderstraat 489

Relatie: 126568 84 - Sinnigvelderstraat 491

Relatie: 215183 86 - Sinnigvelderstraat 495

Relatie: 126654 87 - Sinnigvelderstraat 497
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€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 1.414,76
€ 5.015,15
€ 6.429,91
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 15.045,45
€ 1.414,76
€ 5.015,15
€ 6.429,91
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15

€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15

Relatie: 126572 88 - Sinnigvelderstraat 499

Relatie: 126573 89 - Sinnigvelderstraat 501

Relatie: 126574 90 - Sinnigvelderstraat 503

Relatie: 229889 91 - Sinnigvelderstraat 505

Relatie: 126575 92 - Sinnigvelderstraat 507

Relatie: 126576 93 - Sinnigvelderstraat 509

Relatie: 126577 94 - Sinnigvelderstraat 511

Relatie: 223084 96 - Sinnigvelderstraat 515

Relatie: 126580 97 - Sinnigvelderstraat 517

Relatie: 126581 98 - Sinnigvelderstraat 519

Relatie: 126582 99 - Sinnigvelderstraat 521

Relatie: 126583 19 - Sinnigvelderstraat 421-Rood
 100 - Sinnigvelderstraat 523
 Totaal

Relatie: 126584 101 - Sinnigvelderstraat 525

Relatie: 243937 102 - Sinnigvelderstraat 527

Relatie: 126535 50 - Sinnigvelderstraat 423
 103 - Sinnigvelderstraat 529
 128 - Sinnigvelderstraat 579
 Totaal

Relatie: 126647 24 - Sinnigvelderstraat 431-Rood
 104 - Sinnigvelderstraat 531
 Totaal

Relatie: 126587 105 - Sinnigvelderstraat 533

Relatie: 126588 106 - Sinnigvelderstraat 535

Relatie: 126589 107 - Sinnigvelderstraat 537

Relatie: 126590 108 - Sinnigvelderstraat 539

Relatie: 243720 109 - Sinnigvelderstraat 541

Relatie: 126592 110 - Sinnigvelderstraat 543

Relatie: 126593 111 - Sinnigvelderstraat 545

Relatie: 126594 112 - Sinnigvelderstraat 547

Relatie: 126595 113 - Sinnigvelderstraat 549

Relatie: 126596 114 - Sinnigvelderstraat 551

Relatie: 235491 115 - Sinnigvelderstraat 553

Relatie: 126598 116 - Sinnigvelderstraat 555

Relatie: 126599 117 - Sinnigvelderstraat 557

Relatie: 126600 118 - Sinnigvelderstraat 559

Relatie: 126601 119 - Sinnigvelderstraat 561

Relatie: 126602 120 - Sinnigvelderstraat 563

Relatie: 226382 121 - Sinnigvelderstraat 565

Relatie: 224828 122 - Sinnigvelderstraat 567

Relatie: 219793 123 - Sinnigvelderstraat 569

Relatie: 247859 124 - Sinnigvelderstraat 571

Relatie: 126607 125 - Sinnigvelderstraat 573

Relatie: 224437 126 - Sinnigvelderstraat 575

Relatie: 244819 127 - Sinnigvelderstraat 577

Relatie: 126610 129 - Sinnigvelderstraat 581
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€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 1.414,76
€ 5.015,15
€ 6.429,91
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15
€ 5.015,15

€ 644.260,80

Relatie: 126611 130 - Sinnigvelderstraat 583

Relatie: 243075 132 - Sinnigvelderstraat 587

Relatie: 126614 133 - Sinnigvelderstraat 589

Relatie: 126615 134 - Sinnigvelderstraat 591

Relatie: 126616 135 - Sinnigvelderstraat 593

Relatie: 235330 136 - Sinnigvelderstraat 595

Relatie: 227689 137 - Sinnigvelderstraat 597

Relatie: 235997 138 - Sinnigvelderstraat 599

Relatie: 126620 139 - Sinnigvelderstraat 601

Relatie: 236888 140 - Sinnigvelderstraat 603

Relatie: 126657 141 - Sinnigvelderstraat 605

Relatie: 126623 142 - Sinnigvelderstraat 607

Relatie: 219097 143 - Sinnigvelderstraat 609

Relatie: 126625 144 - Sinnigvelderstraat 611

Relatie: 126626 9 - Sinnigvelderstraat 401-Rood
 145 - Sinnigvelderstraat 613
 Totaal

Relatie: 126627 146 - Sinnigvelderstraat 615

Relatie: 240265 147 - Sinnigvelderstraat 617

Relatie: 243302 148 - Sinnigvelderstraat 619

Relatie: 126630 149 - Sinnigvelderstraat 621

Relatie: 126631 150 - Sinnigvelderstraat 623

   

Totaal  
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VvE Sinnigvelderstraat NPR 
Start Cyclus Eenh. Kosten 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1 Gevels

1 Vervangen voegwerk entree 2033 48 48 m2 3.550

2 Herstellen betonwerk inclusief kitvoegen 2017 15 post 57.200 57.200

3 Vervangen gevelstucwerk ISPO achterkant 2033 48 3836 m2 343.500

4 Vervangen aluminium boeiboord 2033 48 211 m2 39.500

5 Vervangen multiplex boeiboord entrees 2033 36 20 m2 2.700

6 Vervangen loodslabben opgaand werk 2033 48 25 m1 2.050

7 Vervangen buitenplafonds hout luifels 2066 48 18 m2 2.900

2 Buitenwandopeningen (deuren, ramen en kozijnen)

1 Vervangen houten buitenkozijnen woningen, bergingen en galerijdeuren 2035 48 2694 m2 1.740.000

2 Vervangen kunststof buitenkozijnen trappenhuizen / overloop galerij 2033 48 198 m2 128.500

3 Reinigen en sealen kunststof buitenkozijnen trappenhuizen / overloop galerij 2017 6 198 m2 1.400 1.400 1.400

4 Vervangen aluminium buitenkozijnen entree / berging 2018 48 35 m2 25.250

5 Vervangen aluminium schuifdeuren 2018 20 2 stuks 26.200

6 Vervangen cilinders Aces 2018 10 15 stuks 3.750 3.750

7 Reinigen en sealen aluminium buitenkozijnen entree / berging 2017 6 35 m2 250 250 250

8 Vervangen aluminium buitendeuren 2033 24 6 st. 5.750

9 Vervangen houten buitendeuren 2031 48 276 st 252.500 252.500

10 Vervangen deuren dak 2015 48 3 st 2.750

11 Vervangen metalen garagedeuren (2500 x 2500 mm) 2027 48 30st. 33.000 33.000

3 Binnenwandopeningen (deuren, ramen en kozijnen)

1 Vervangen binnendeuren honingraat (boxdeuren) 2027 24 139 st. 37.250 37.250

2 Vervangen binnendeuren massief (meterkast deuren) 2033 48 2 st. 1.450

4 Daken

1 Vervangen aluminium boeiboord 2033 48 211 m2 39.500

2 Vervangen bitumen dakbedekking entrees 2021 25 77 m2 13.000

3 Vervangen bitumen dakbedekking liftopbouwen 2021 25 54 m2 12.300

3 Vervangen bitumen dakbedekking hoofddak 2021 25 2687 m2 411.200 22.400

4 Vervangen aluminium dakrand 2046 48 560 m1 43.000

5 Vervangen tegels op dragers 2021 36 96 m2 7.500

6 Vervangen dakveiligheidsvoorzieningen 2017 24 post 17.200

7 Plaatsen aluminium overzetschoorstenen over bestaande betonnen schoorstenen 2021 48 44 st. 36.200

8 Saneren asbest schoorsteenpotten 2035 99 88 st. 30.500

9 Demonteren stalen hijsbalk 2021 99 3 st. 875

10 Vervangen metalen ventilatie dakdoorvoeren 2021 48 22 st. 4.950

Omschrijving



VvE Sinnigvelderstraat NPR 
Start Cyclus Eenh. Kosten 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032Omschrijving

5 Schilderwerk buiten

1 Schilderwerk boxramen achterzijde 2015 6 515 m1 10.000 10.000

2 Schilderwerk woonkamerelementen achterzijde balkons 2015 6 2620 m1 54.700 54.700

3 Schilderwerk betonranden achtergevels 2019 12 793 m1 31.600 31.600

4 Schilderwerk beton -en structuurwanden achtergevels 2015 12 408 m2 9.350 9.350

5 Balkonplafonds achterzijde 2015 12 752 m2 22.000 22.000

6 Schilderwerk gevelisolaties achterzijde en zijgevels incl. op balkons 2019 14 3000 m2 87.500

7 Schilderwerk toegangsdeuren naar lifthallen 2015 6 173 m1 5.300 5.300

8 Schilderwerk keuken- en slaapkamerelementen 2016 8 1420 m1 24.600 24.600 24.600

9 Schilderwerk entreedeuren appartementen 2016 8 258 m2 22.550 22.550 22.550

10 Schilderwerk dagkanten woningen voorpui (voordeur en ramen) 2016 8 2088 m1 10.250 10.250 10.250

11 Schilderwerk boxramen voorzijde 2019 10 94 m1 1.650 1.650

12 Schilderwerk garagedeuren 2019 10 55 m2 2.350 2.350

13 Schilderwerk structuurwanden voorzijde begane grond 2019 10 300 m2 6.050 6.050

14 Schilderwerk betonnen plafonds galerijen 2025 12 1805 m2 36.600 36.600

15 Schilderwerk dragers en pilaren voorzijde 2025 12 1083 m2 27.400 27.400

16 Schilderwerk dagkanten galerijvloeren (betonranden) 2025 12 1277 m1 29.250 29.250

17 Schilderwerk gevelisolatie galerijen tussen N en P 2025 14 156 m2 5.350 5.350

18 Schilderwerk dagkanten ramen trappenhuizen 2017 10 600 m1 12.400 12.400

19 Houtrotherstel + hangbrufginstallatie 2021 99 post 52.500

6 Schilderwerk binnen

1 Schilderwerk hoofdtrappenhuis NPR geheel 2018 10 post 34.000 34.000

2 Schilderwerk noodtrappenhuizen NR geheel 2019 10 post 21.000 21.000

3 Schilderwerk hoofdtrappenhuis t/m 2e verdieping 2024 10 post 14.500 14.500

4 Schilderwerk noodtrappenhuizen NR t/m 2e verdieping 2024 10 post 8.050 8.050

7 Galerij -en balkonvloeren

1 Vervangen coating galerijvloeren 2013 12 1548 m2 140.500 140.500

2 Vervangen dilatatie EPDM slabvoeg 2025 24 354 m1 10.500 10.500

3 Vervangen balustrade balkonzijde (totaal balkon + galerij is 1627 m2) 2019 48 post 209.000

4 Vervangen balustrade galerijzijde 2024 48 post 512.500 512.500

5 Reinigen kunststof doorvoeren 2019 6 248 st. 2.450 2.450 2.450

6 Vervangen kunststof doorvoeren 2033 48 248 st. 40.600

7 Schilderwerk dekkend op beton balkonrand 2019 12 135 m2 5.950 5.950

8 Schilderwerk dekkend op beton galerijrand 2025 12 285 m2 12.500 12.500

9 Schilderwerk  dekkend op beton plafondgalerij 2025 12 1593 m2 64.250 64.250

8 Vloerafwerkingen binnen

1 Vervangen vlokkenvloer entree 2018 12 87 m2 6.250 6.250

2 Vervangen vinyl trappen 2027 12 153 m2 8.350 8.350

3 Vervangen vinyl trappen en lifthallen 2027 12 178 m2 8.600 8.600
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Start Cyclus Eenh. Kosten 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032Omschrijving

4 Aanbrengen vlokkenvloer noodtrappenhuis N 2018 12 220 m2 17.200 17.200

5 Aanbrengen vlokkenvloer noodtrappenhuis R 2018 12 220 m2 17.200 17.200

9 Rioleringen en afvoeren

1 Vervangen pvc hemelwaterafvoeren 2037 24 675 m1 34.400

2 Vervangen hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd 2037 36 84 m1 9.950

10 Installaties

1 Renoveren gasleidingnet per strang 2030 48 22 pst. 80.000 80.000

2 Renoveren waterleidingnet per strang 2030 48 22 pst. 30.000 30.000

3 Renoveren riolering ijzeren standleidingen (indien nodig) 2022 1 post 6.850 6.850 6.850 6.850 6.850 6.850 6.850 6.850 6.850 6.850 6.850 6.850

4 Conditiemeting staat standleidingen (100 % inspectie) 2025 30 44 pst. 4.700 4.700

5 Vervangen groepenkast elektra 2016 48 2 st. 2.700

6 Vervangen armaturen bergingsgangen 2017 36 70 st. 27.500

7 Vervangen armaturen trappenhuizen 2018 36 113 st. 42.000

8 Vervangen armaturen buiten 2020 36 142 st. 19.000

9 Vervangen onderdelen liftinstallaties: conform opgave MJOP Skylift 2022 24 2 st. divers 72.500 39.200 34.500

11 Diversen

1 Vervangen postkasten 2036 18 120 st. 24.500

2 Vervangen zitbanken rvs 2028 36 2 st. 2.050 2.050

3 Ophalen bestratingen 2020 6 325 m2 5.250 5.250 5.250

Planmatig onderhoud totaal 101.750 8.500 638.500 340.350 12.100 242.300 46.650 39.550 157.500 299.350 126.700

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

650.825 685.095 812.615 310.134 105.804 229.724 123.444 212.813 309.283 287.803 124.473

136.020 136.020 136.020 136.020 136.020 136.020 136.020 136.020 136.020 136.020 136.020

BIJ/AF: Exploitatiesaldo

101.750 8.500 638.500 340.350 12.100 242.300 46.650 39.550 157.500 299.350 126.700

685.095 812.615 310.134 105.804 229.724 123.444 212.813 309.283 287.803 124.473 133.792

Let op! Dakrenovatie 2021 reeds in opdracht en gestart. Is voorjaar 2022 gereed gekomen. Betreft nog te factureren gedeelte 2022!

BIJ:       Eenmalige bijdrage conform voorstel

AF:       Conform bovenstaand meerjarenbegroting

AF:       Begeleiding groot onderhoud

Reservefonds einde boekjaar

Opbouw reservefonds

Reservefonds per 1 januari

BIJ:       Dotatie aan reservefonds



Huishoudelijk Reglement 

 

 

 

 

 

Het Huishoudelijk Reglement geeft nadere regels omtrent 

het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten, de 

gemeenschappelijke zaken en de privé gedeelten. 

 

 

 

VvE blok NPR                                           Jaar van uitgifte: 2018 



Inleiding: 
 
Het Huishoudelijke Reglement geeft nadere regels omtrent het gebruik van de 
gemeenschappelijke gedeelten en van de privé gedeelten. 
Anders gezegd, het geeft een gedragscode voor het huishouden dat wordt gevormd door 
alle eigenaren en bewoners. 
Veel van de inhoud is, zij het in andere vorm, terug te vinden in de statuten. 
 
Wie de in dit reglement genoemde gedragscode naleeft, zorgt niet alleen voor het 
woongenot van zijn medebewoners, maar ook voor dat van zichzelf. 
Bijvoorbeeld:  
Een schone galerij en een schoon trappenhuis zijn een plezier om door heen te lopen, het 
geeft ons flatgebouw een goed aanzien. Hierdoor zal dan ook de waarde van de 
appartementen op peil blijven. 
 
Iedere eigenaar van een appartement is ook deeleigenaar van het totale flatgebouw. 
Dit betekent dat iedere eigenaar meebetaalt aan het herstel van schade, het onderhoud en 
het schoonmaken. 
Het niet opruimen of verwijderen van vuil en het veroorzaken van schade verhoogt dus de 
servicekosten. 
De gebruikers dienen er zowel gezamenlijk als individueel voor zorg te dragen dat de 
gemeenschappelijke ruimten niet worden bevuild en/of beschadigd. Het buitenaanzien van 
het appartementengebouw wordt hieronder mede verstaan. 
 
De beheerder is VvE Diensten Nederland Arnhem B.V. www.vve-nederland.nl   
arnhem@vve-nederland.nl . 
Het bestuur van de Vereniging van Eigenaars bestaat uit een aantal eigenaars, die hun 
bestuurswerk op vrijwillige basis verrichten.  
Het bestuur en beheerder hebben onder meer tot taak: 

1. Zorg voor het onderhoud en schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimten. 
2. Toezien op naleving van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. 
3. Beheer van de gelden. 

Waar het gedrag van de eigenaars/bewoners ten nadele werkt van andere 
eigenaars/bewoners kunnen er maatregelen worden genomen. 
Als schade aangericht wordt kan deze verhaald worden op de veroorzaker. 
Bij een langdurige achterstand in betalingen zal een advocaat en deurwaarder worden 
ingeschakeld. 
De regels in dit reglement kunnen als volgt onderscheiden worden: 

1. Regels ten aanzien van onnodige hinder. 
2. Regels die betrekking hebben op de gemeenschappelijke ruimten en gedeelten. 
3. Regels die vastleggen waar elke appartementsbewoner zich aan te houden heeft. 

 

Advies: 
Neem bij vragen contact op met de beheerder VvE Diensten Nederland Arnhem B.V. 
arnhem@vve-nederland.nl van de vereniging. 
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Gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten . 
 

Genot en medegenot 
Een eigenaar of gebruiker van een appartement heeft het medegebruik van de 
gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken volgens de bestemming 
daarvan. Daarbij mag geen inbreuk worden gemaakt op het recht van medegebruik van de 
andere eigenaars of gebruikers. 
 

Werkzaamheden door derden 
De gebruiker is verplicht het plaatsen van steigerwerk en het betreden van balkons en 
galerijen door personeel belast met reiniging en onderhoud van gevels, daken, puien en 
ruiten toe te staan. 
 

Luidruchtigheid en verblijf 
De eigenaars en gebruikers zijn verplicht zich te onthouden van luidruchtigheid of onnodig 
oponthoud in de gemeenschappelijke gedeelten. 
Het is verboden: 

1. Fietsen, bromfietsen of andere voorwerpen te gebruiken of te stallen in de 
gemeenschappelijke gedeelten. 

2. Dieren te houden of te laten verblijven in de boxen of garages. 
3. Explosiemotoren of aggregaten te gebruiken in de gemeenschappelijke ruimten. 
4. Zich op te houden en zich te begeven op de daken. 
5. Te roken in de gemeenschappelijke gedeelten. (bijvoorbeeld liften, trappenhuizen, 

boxgangen) 
 

Energie 
Het is verboden energie af te tappen van de leidingen in de gemeenschappelijke ruimten. 
In de garages kan een elektriciteitsvoorziening worden toegestaan door het bestuur. De 
eigenaar of gebruiker dient dan op zijn kosten een door het Energiebedrijf goedgekeurde 
energiemeter te laten aanbrengen. Deze dient op het elektriciteitsnet van het 
appartementencomplex aangesloten te  worden. 
 

Water. 
Het is verboden: 

1. Water af te tappen van de leidingen in de gemeenschappelijke ruimten. 
2. Wijzigingen aan te brengen in de gemeenschappelijke waterleidingen in de privé 

gedeelten. 
 

Personenliften 
Het is verboden: 

1. Een lift te betreden met meer dan het toegestane aantal personen of te belasten met 
meer dan het toegestane gewicht. 

2. Een lift zonder noodzaak van het gemeenschappelijk gebruik te onttrekken. 
In geval van verhuizing en dergelijke mag de lift voor goederenvervoer worden gebruikt, mits 
in redelijkheid en met inachtneming van de belangen van medebewoners. 
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Luchtkanalen 
Op de luchtkanalen mag niets worden aangesloten. De openbare nutsbedrijven verbieden 
geisers op luchtkanalen aan te sluiten. 
 

Afvalcontainers 
Al het huisvuil dient in de daarvoor bestemde afvalcontainers gestort te worden.  Bouwafval 
zoals stenen of betonblokken, chemisch afval  en ander groot vuil kunt u gratis storten bij 
het GAD-scheidingsstation. U kunt ook de gemeente bellen om grof vuil te laten ophalen. 
Het is verboden: 

Vuilnis en afval achter te laten in de gemeenschappelijke gedeelten, op de galerij of 
bij de gebouwen. 

 

Hal en trappenhuizen 
De wanden en plafonds van de hal en van de trappenhuizen mogen niet worden gebruikt 
voor het ophangen van schilderijen of andere voorwerpen en het aanbrengen van decoraties 
en dergelijke. Het plaatsen van voorwerpen in de hal en op de vloeren van de trappenhuizen 
is niet toegestaan. Slechts als het bestuur toestemming verleend heeft, is dit mogelijk. In de 
brievenbussen aangetroffen kranten, reclame- en/of drukwerk mogen niet in de 
trappenhuizen of hal worden gedeponeerd.  
Gebruikers dienen zich bewust te zijn van hun medeverantwoordelijkheid voor de veiligheid 
en instandhouding van lijf en goed in en rondom het appartementengebouw. 
Zij dienen derhalve ondermeer: 

1. Ongewenste personen te signaleren. 
2. Ongewenste of gevaarlijke situaties te signaleren. 
3. Te controleren of de algemene toegangsdeuren gesloten zijn. 
4. Geen toegang aan onbekenden te verlenen, met andere woorden niet op het eerste 

signaal, zonder informatie, de haldeur te openen. 
5. Geen toegang te verlenen aan colporteurs. 
6. Beschadigingen of gebreken aan gemeenschappelijke zaken of ruimten te melden bij 

de beheerder. 
Gebruikers blijven volledig verantwoordelijk voor de gevolgen van aan derden uit handen 
gegeven of verloren sleutels van appartementen, centrale voordeuren en van 
toegangsdeuren tot de gangen naar de bergruimten. 
 

Bouwen en veranderingen 
De eigenaars en gebruikers mogen zonder toestemming van de ledenvergadering geen 
verandering in het gebouw aanbrengen waardoor het architectonisch uiterlijk of constructie 
ervan gewijzigd zou worden. 
Wijzigingen aan of vervangingen van deuren, ramen en puien, kunnen alleen uitgevoerd 
worden nadat het bestuur toestemming heeft verleend. 
Bij het plaatsen van een (nieuwe) keuken dient u de afvoer tot in de standleiding te 
vervangen. 
Toestemming kan niet worden verleend: 

1. Indien de hechtheid van het gebouw door de verandering in gevaar zou worden 
gebracht. 

2. Voor doorvoeren ten behoeve van droogmachines. 
-3- / NPR 2018 



3. Zelfstandig reparaties of andere werkzaamheden aan de leidingen of ornamenten 
van de trappenhuis- en/of galerijverlichting te verrichten. 

Vooraf dient toestemming aan het bestuur gevraagd te worden voor: 
1. Het maken van een doorvoer voor een afzuigkap. 
2. Vervangen van deurkozijnen en raamkozijnen. 

 

Gevelisolatie 
Iedere handeling die de gevelisolatie beschadigt of aantast is verboden. 
Daarom is het niet toegestaan om in en op de gevelisolatie: 

1. Gaten te boren. 
2. Spijkers en schroeven aan te brengen. 
3. Voorwerpen met lijm te bevestigen. 
4. Verf aan te brengen. 
5. Agressieve schoonmaakmiddelen te gebruiken. 

Iedere beschadiging van de gevelisolatie zal op kosten van de eigenaar of gebruiker hersteld 
worden. 
 
 

Galerijzijde en balkonzijde 
1. Naamplaatjes met een maximale afmeting van 15 x 5 cm mogen alleen op de 

voordeur worden geschroefd of gespijkerd. 
2. Het aanbrengen van naamborden, reclameaanduidingen, uithangborden of dergelijke 

mag slechts geschieden met schriftelijke toestemming van het bestuur. Het is 
toegestaan zonneschermen aan te brengen, mits ophanging volgens de geldende 
voorschriften van de Vereniging van Eigenaars gebeurt. 

3. Het is zonder schriftelijke toestemming van het bestuur verboden buiten de 
flatwoning antennes (bijv. schotels), draden en dergelijke aan te brengen of op te 
hangen. 

4. Droogrekken voor wasgoed en dekens mogen uitsluitend aan het balkonhek 
gehangen worden. De lichtinval in de onderliggende woning mag niet worden 
gehinderd. 

5. Bloembakken mogen alleen door middel van losse kunststof of geplastificeerde 
beugels aan de binnenzijde van de balkon- of galerijhekken worden opgehangen.  

6. De bewoner is verplicht om het gemeenschappelijke galerijgedeelte voor zijn 
appartement schoon te houden, zowel vloer als muur en plafond. Indien dit niet 
wordt gedaan wordt het schoongemaakt op kosten van de eigenaar. 

7. Ter voorkoming van overlast en bevuiling van onder andere de gevels, 
vensterbanken, daken e.d. mogen geen vogels op balkons worden gevoerd en mag 
geen voedsel worden geworpen naar vogels en andere dieren. 
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Regeling omtrent gebruik van de privégedeelten 
 
Het verhuren van het appartement. 
Wanneer u  uw appartement wilt gaan verhuren dan moet dit vooraf schriftelijk bij het 
bestuur aangevraagd worden. Er dient dan een huurovereenkomst ingevuld te worden. 

 
Centrale verwarming 

1. De eigenaar of gebruiker zal maatregelen moeten nemen om bevriezing van het 
water in de leidingen en radiatoren te voorkomen. 

2. Een eigenaar of gebruiker is verplicht gelegenheid te geven tot het doen opnemen en 
vervangen van de warmtemeters op de radiatoren. 

3. Het uitbreiden of wijzigen van de CV-installatie is niet toegestaan. 
4. Radiatoren mogen niet vervangen worden door radiatoren van een grotere 

capaciteit. Deze beperking houdt verband met de capaciteit van de centrale 
stookinrichting. 

 

Riolering 
Ter voorkoming van verstopping is het niet toegestaan gesmolten vet en ander verstoppend 
materiaal ( cementresten etc.) via de gootsteen en andere afvoer weg te spoelen. 
 
Eveneens is het verboden de volgende stoffen via de afvoer weg te spoelen: 

1. Ontvlambare stoffen. 
2. Chemische stoffen die de leidingen kunnen aantasten. 
3. Giftige stoffen. 

 

Uitoefenen van bedrijf 
Het uitoefenen van een bedrijf of het aanhouden van een kantoor in welke vorm ook, is 
zonder toestemming van de ledenvergadering niet toegestaan. 
 

Onredelijke hinder 
Het is verboden: 

1. Parketvloeren, plavuizen of andere vloeren van doorklinkend materiaal aan te leggen 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur. Deze kan 
voorzieningen voorschrijven voor een deugdelijke geluidisolatie. 

2. Met radio, televisie, muziekinstrumenten of andere geluidsweergaventoestellen 
dermate sterke geluiden te produceren, dat zij in andere woningen op storende wijze 
hoorbaar zijn. 

3. Niet of onvoldoende voor radio en televisie ontstoorde apparatuur te gebruiken. 
4. Luidsprekers te plaatsen, piano (vleugel), elektronisch orgel of dergelijke te bespelen 

als niet een deugdelijke isolatie ter vermijding van contactgeluiden aangebracht is. 
5. Werkzaamheden met (klop)boormachines, zaagmachines, handzagen, hamers en 

dergelijke te verrichten in de periode tussen zaterdag 18.00 uur en maandag 08.00 
uur, op andere dagen tussen 19.00 uur en 08.00 uur en op algemeen erkende 
feestdagen. 
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6. Explosiemotoren of aggregaten in de woningen en boxen te laten draaien. 
 
Overlast door dieren en dierengeluiden dient te worden voorkomen. In het bijzonder geldt 
dit voor het alleen laten van dieren, waardoor langdurige overlast kan ontstaan. 
 
 

Betaling voorschotbijdrage en servicekosten 
 
Voorschotbijdrage en servicekosten. 
De eigenaars zijn verplicht maandelijks bij vooruitbetaling een twaalfde van de jaarlijkse 
voorschotbijdrage aan de vereniging te voldoen. De eigenaars worden verzocht om voor de 
betaling een machtiging voor periodieke overboeking aan hun bankrelatie te verstrekken 
danwel voor zover mogelijk een incassomachtiging aan de beheerder te verstrekken. 
 
Indien bij één van de eigenaars een betalingsachterstand in de verplichtingen wordt 
geconstateerd en de vereniging daardoor aanleiding ziet om haar vordering uit handen te 
geven, is de eigenaar die dit betreft gehouden conform ij het modelreglement uit 1992  
artikel 4,5,6    
 
alle daaruit ontstane rentekosten, de wettelijke rente, buitengerechtelijke kosten, gesteld op 
15 % van de hoofdsom met een minimum van  bedrag ter hoogte van 2 voorschot bijdragen 
minus de voorschot stookkosten, evenals de eventueel te maken gerechtelijke kosten te 
voldoen. 
 
Voorstellen tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement kunnen schriftelijk worden 
ingediend door het bestuur of door minimaal drie eigenaars. 
 
Vastgesteld in de vergadering van eigenaars van de Vereniging van Eigenaars……. d.d….. 
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Toevoegen als bijlagen bij het Huishoudelijk Reglement  
 
PROTOCOL BEHEER TAGS VOOR TOEGANG TOT ALGEMENE RUIMTEN  
VVE NPR TE WEESP  
 
oktober 2018  
 
CONTEXT  
• Alle toegangen tot de algemene ruimten op de begane grond van de 

gebouwen van VvE NPR te Weesp zijn voorzien van elektronische sloten.  

• Deze sloten zijn slechts te bedienen met een zogenaamde 'tag'.  

• Alleen leden van VvE NPR kunnen rechtmatig over een tag beschikken.  

• Voor deze wijze van afsluiting is gekozen vanuit veiligheidsoverwegingen, 
omdat de toegangen hiermee slechts zijn te gebruiken door daartoe 
gemachtigden.  

• Het beheer (uitgifte, activering en de-activering) van de tags is een 
verantwoordelijkheid van het bestuur van de VvE.  

 
UITGANGSPUNTEN  
• Alleen leden van de VvE kunnen beschikken over een tag.  

• Ieder lid van de VvE heeft bij de elektronische afsluiting in 2018 kosteloos 
twee tags ontvangen.  

• Nieuwe eigenaren ontvangen kosteloos twee tags.  

• Vervangende en/of aanvullende tags zijn, alleen door eigenaren, tegen 
betaling aan te vragen via de beheerder van de VvE, te weten VDNA.  

 
PROCEDURE UITREIKING EN INGEBRUIKNAME NIEUWE TAGS EN  
DE-ACTIVERING OUDE TAGS  
• Voorafgaand aan of op het moment van overdracht van appartementsrecht 

of garagerecht ontvangt de koper van de beheerder VDNA een schriftelijke 
mededeling dat na de overdracht hij als nieuwe eigenaar twee tags 
ontvangt op kosten van de VvE.  

• Alle op naam van de voormalige eigenaar uitgegeven tags vervallen  

• De nieuwe eigenaar ontvangt twee eigen nieuwe tags per post in de 
brievenbus bij de entrees.  

• Op het moment dat de nieuwe tag wordt gebruikt, worden alle tags die op 
naam van de voormalige eigenaar stonden gedeactiveerd.  
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