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Het Huishoudelijk Reglement is vooral bedoeld om in  praktische zin de gemeenschappelijke belangen 

van de eigenaren en gebruikers te behartigen. Niet alleen technisch, administratief en financieel, maar 

ook wat betreft de kwaliteit van bewoning en het aanzien van het complex, zodat daarmee een optimaal 

woongenot voor een ieder kan worden gewaarborgd. 



Huishoudelijk Reglement 
 

Dit reglement is bestemd voor eigenaren,  huurders. bewoners en gebruikers van een appartement 

dat deel uit maakt van appartementencomplex VvE 5 Mei plein 50 t/m 64 te Leiden. 

 

Hierna te noemen VvE 5 Mei plein 50 t/m 64 te Leiden. 
 
 

Waar gesproken wordt van "gebruikers" worden steeds alle eigenaren, huurders, bewoners en 

gebruikers bedoeld, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven 

 

 
 

Artikel 1 

Algemeen 
 

a)   Het appartementencomplex bestaat uit totaal 8 appartementsrechten t.w. woningen; winkels    

b)   De eigenaren van deze appartementsrechten vormen tezamen de leden van de Vereniging 

van Eigenaren 5 Mei plein 50 t/m 64 te Leiden. 

De VvE zal in ieder geval eenmaal per jaar bijeenkomen voor de jaarvergadering. 

c)    U  bent als gebruiker van een appartement dat deel  uit maakt van het 

appartementencomplex, tevens gebruiker van de openbare ruimten van dit 

appartementencomplex. Dit brengt met zich mee dat u niet alleen verantwoordelijk bent 

voor uw eigen appartement, maar dat u ook medeverantwoordelijk bent voor het in goede 

en representatieve staat houden van het gehele gebouw.  De gebruikers van het gebouw 

moeten zich er altijd van bewust zijn dat het dicht op elkaar wonen gemakkelijk aanleiding 

kan geven tot overlast. 
 
 

Artikel 2 

Bestemming appartement 
 

Een appartement is bestemd om te worden gebruikt als woning en mag derhalve alleen voor deze 

bestemming worden gebruikt. 
 

Artikel 3 

Gemeenschappelijke ruimten 
 

a)   De eigenaar van een appartement heeft ais bewoner/gebruiker van het 

appartementencomplex het genot van de gemeenschappelijke gedeelten. Hij/zij 

mag geen inbreuk maken op het recht van medegenot van de overige 

bewoners/gebruikers. De bewoner/gebruiker is verplicht zich te onthouden van 

luidruchtigheid, het onnodig verblijf in de gemeenschappelijke ruimten en het daarin 

plaatsen van fietsen, bromfietsen of  andere roerende goederen. Zulks is eveneens 

van toepassing op de bezoekers van de bewoners/gebruikers.  De betrokken 

bewoner/gebruiker is dan ook verantwoordelijk voor overtredingen door zijn/haar 

bezoekers. 



b)   De wanden en plafonds van de gemeenschappelijke ruimten mogen niet worden gebruikt 

voor het ophangen van schilderijen en of andere voorwerpen, of voor het aanbrengen van 

decoraties en dergelijke zonder toestemming van de algemene ledenvergadering. Tevens 

moeten alle vluchtwegen vrij blijven en mogen er geen objecten in de gemeenschappelijke 

ruimten en fietsen in het trappenhuis geplaatst worden. 

 
c)    Het houden van huisdieren binnen het appartement is toegestaan onder voorbehoud dat dit 

geen overlast voor andere bewoners/gebruikers zal veroorzaken. Mocht als gevolg van het 

houden van huisdieren verontreiniging in de gemeenschappelijke ruimten ontstaan, dan is 

de eigenaar van het betrokken huisdier verplicht de sporen hiervan onmiddellijk en grondig 

op te ruimen. 

 
d)   Het is verboden in de algemene ruimten alcohol of drugs te gebruiken. 

e)   (Brom)(Motor)fietsen/scooters  dienen in de berging van de eigenaren te worden geplaatst. 
 

Artikel 4 

Bescherming woongenot 
 

a)   Het is verboden na 22.00 uur geluidsoverlast te veroorzaken, waaronder het doen 

(af)spelen van audio apparatuur of anderszins geluid te produceren dat hinderlijk is 

voor bewoners/gebruikers van de andere appartementen. Tevens is het niet 

toegestaan om de gemeenschappelijke ruimte te gebruiken als speelplaats en 

kinderen hier te laten spelen. 
 

 

b)  Het is verboden, tussen 20.00 uur en 08.00 uur, werkzaamheden te verrichten 

aan de bouwconstructie,  die hinderlijk kunnen zijn voor de andere  bewoners. 

c)   Het aanbrengen van naam- en uithangborden, reclameaanduidingen, spandoeken, 

bloembakken,  schijnwerpers en in het algemeen uitstekende voorwerpen mag, 

voor zover dit een uitzondering is op de voorschriften in de Akte van Splitsing, 

slechts geschieden met toestemming van de Algemene Ledenvergadering. 
 

 

d)  Het aanbrengen van zonweringen dient te geschieden overeenkomstig de door de 

Ledenvergadering vastgestelde kleur, vorm en constructie. 
e) De bewoners/gebruikers mogen geen verandering  in het gebouw aanbrengen. 

waardoor het architectonisch uiterlijk of de constructie wordt gewijzigd. 

f)   Het bevestigen van schotel(antennes) tegen buitengevels of op daken, balkons, 

tuinen en dergelijke is niet toegestaan. 



g)  De vloerbedekking van de privé gedeelten dient van een zodanige samenstelling te 

zijn dat contactgeluiden zo veel mogelijk worden tegengegaan. Behoudens 

toepassing in  sanitaire ruimten, is het niet toegestaan zogenaamde harde 

vloerbedekking (onder andere parket of stenen vloeren) aan te brengen, tenzij dit 

geschiedt op zodanige wijze dat naar het oordeel van het bestuur geen onredelijke 

hinder kan ontstaan voor de overige eigenaars en/of gebruikers. Alleen 

vloerbedekkingen die de isolatie-index voor contactgeluid (lco) met meer dan tien 

decibel (10dB) verbeteren zijn toegestaan. Voor het bepalen van het percentage van 

geluidsoverdracht, zal indien partijen het onderling niet eens worden, door de VvE 

een professioneel bureau worden ingeschakeld, dat op kosten van de in het ongelijk 

gestelde partij, een rapport zal opstellen. De uitslag van dit rapport is bindend voor 

partijen. 

 
h) Het is de bewoners/gebruikers verboden een open vuur te maken of een open haard te 

installeren. Dit geldt tevens voor een kolen barbecue.  Zowel een elektrische als 

gasbarbecue mogen wel op het balkon gebruikt worden. 
 

 
i)    Het huisvuil moet in de containers worden gedeponeerd. het is verboden om  het afval 

(tijdelijk) in de gemeenschappelijke ruimten op te slaan. 

Om stankoverlast te voorkomen dient het afval goed In afgesloten plastic zakken In de 

container te worden gedeponeerd. 

 
j)   De bewoners/gebruikers dienen er voor te zorgen dat de centrale toegangsdeur bij 

binnenkomst en vertrek wordt gesloten. 

 
k)    Het is toegestaan dat een eigenaar buitenschilderwerk laat uitvoeren mits er toestemming is  
         vanuit de algemene ledenvergadering. 

 

 
l)     Het is niet toegestaan om drukwerk/papier/karton in de algemene ruimten te deponeren. 

 

 
m)   Het is niet toegestaan zonder toestemming van het bestuur in de gemeenschappelijke  

ruimten (motor) fietsen, kinderwagen of andere voertuigen/objecten te plaatsen. indien  

voornoemde voorwerpen toch geplaatst worden,  kan het bestuur deze laten verwijderen. 

 
 

Artikel 5 

Gemeenschappelijke kanalen en leidingen 
 

Het is niet toegestaan: 
 



a)    Afzuigkappen of wasemkappen voorzien van een motor, alsmede keukenventilators en 

wasdrogers, aan te sluiten op het mechanisch afzuigsysteem en de daarbij behorende 

kanalen. 

b)   Via de afvoerkanalen voorwerpen of stoffen af te voeren, waarvan verwacht kan worden 

dat zij verstoppingen, gevaar voor het milieu of andere overlast kunnen veroorzaken. 

c)   In de vloeren van het appartement te boren of te nagelen, in verband met daarin 

aanwezige leidingen. 
 

De kosten voor het herstellen van storingen, schade e.d. veroorzaakt door strijdig handelen met de 

in dit artikel genoemde bepalingen, zijn voor rekening van de eigenaar van het betreffende 

appartement. 
 

Artikel 6 

Brandveiligheid 
 

Ter voorkoming van brand en ter voldoening aan de algemene veiligheidsvoorschriften is het niet 

toegestaan: 
 

a.     Om brandgevaarlijke of ontplofbare stoffen in de berging of algemene ruimtes te plaatsen en/ 
 

        of te laten staan; 
 

b.     In de bergruimten bezigheden uit te oefenen die hinder of gevaar voor de bewoners kunnen        

opleveren; 

 
 
 
 

Artikel 7 

Buitenruimten 
 

 
 

a.     De privé terrassen en balkons zullen uitsluitend als zodanig mogen worden gebruikt en hierop         

zullen  nimmer zware plantenbakken/bouwseis, aarde en dergelijke mogen worden aangebracht 

welke het draagvermogen van die terrassen,  het onderliggende dak en balkons overtreffen, zulks ter 

voorkoming van schade aan de balkons,  plafonds en daken. Tevens zullen op de terrassen en balkons 

geen beplantingen mogen worden aangebracht, waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat na 

volgroeiing alsnog  het draagvermogen wordt overschreden of dat die beplanting dusdanig uitgroeit 

dat de lichtinval van de overige gedeelten niet meer optimaal is. 
 



b.     Het is evenmin zonder toestemming van de vergadering geoorloofd tegen de muren planten of 

heesters te laten opgroeien tot voorbij vijftig centimeter beneden  het laagste raamkozijn van de 

eerste verdieping van het gebouw. 

 
c.     De eigenaren zijn verplicht om de balkons c.q. hemelwaterafvoeren regelmatig schoon te maken. 
Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven en er gevolgschade door nalatigheid ontstaat, dan zullen 
de kosten worden verhaald bij de eigenaar.  
 
d.     De eigenaren zijn verplicht om de zonwering op de balkons te onderhouden. Indien hier geen 
gehoor aan wordt gegeven en er gevolgschade door nalatigheid ontstaat, dan zullen de kosten 
worden verhaald bij de eigenaar.  
 

 
Artikel 8 

Onderhoud 
 

Onderhoudsklachten aangaande gemeenschappelijke voorzieningen kunnen door de gebruikers 

worden gemeld aan de Technische Commissie via de daarvoor door het bestuur aangegeven kanalen. 
 
 
 

Artikel 9 

Publicatiebord 
 

Belangrijke mededelingen voor de gebruikers zullen uitsluitend via mail communicatie plaatsvinden. 
 

Artikel 10 

Vervreemding appartement 
 

a)   Een eigenaar kan zijn privé gedeelte met inbegrip van de gemeenschappelijke gedeelten 

en/of de gemeenschappelijke zaken en rechten aan een ander in gebruik geven, mits hij er 

voor zorg draagt dat die ander het gebruik slechts verkrijgt na ondertekening van en afgifte 

aan  het bestuur van een in tweevoud opgemaakte en gedagtekende verklaring dat hij de 

bepalingen van het reglement,  het Huishoudelijk Reglement en besluiten zal naleven, 

alsmede toekomstige wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement. 

b)   De gebruiker die zonder de verklaring getekend te hebben of zijn verplichting niet nakomt 

en een privé gedeelte betrokken heeft dan wel in gebruik houdt, kan door het bestuur 

hieruit verwijderd worden en hem kan het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten 

en/of de gemeenschappelijke zaken en rechten worden ontzegd. 
 
 
 

Artikel 11 

Betalingen 
 

a)   De betaling van de servicekosten geschiedt maandelijks per handmatige overboeking. 

b)   indien een eigenaar niet binnen een maand nadat het bedrag opeisbaar is geworden,  de 

verschuldigde voorschotbijdragen aan de vereniging heeft voldaan, is over dat bedrag,  van 

datum opeisbaarheid af, een rente verschuldigd,  berekend op basis van de wettelijke rente 

ten tijde van de dag van opeisbaarheid, met een minimum van € 12,50 of zoveel meer als de 

vergadering jaarlijks mocht vaststellen. Het bestuur is bevoegd dit bedrag te matigen. 

c)    De vergadering van eigenaars machtigt het bestuur en de administrateur om  na verzending 

van twee vergeefse herinneringsbrieven/aanmaningen de vorderingen uit hoofde van niet 

betaalde (voorschot-)bijdragen ter incasso aan een incassobureau over te dragen en die 



buitengerechtelijke en gerechtelijke stappen ter incasso van die vorderingen te zetten, die 

het bestuur en de administrateur naar hun oordeel nodig achten. 

d)   Kosten die aan de vereniging in rekening worden gebracht, veroorzaakt door misbruik van de 

gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen worden op de veroorzaker verhaald. 

e)   Een eigenaar is verplicht alle door de vereniging gemaakte kosten, die van rechtskundige 

bijstand daaronder begrepen,  voor het verhalen van het door die eigenaar aan de 

vereniging verschuldigde, zowel in als buiten rechte, aan de vereniging te vergoeden. 

Bovendien zal de beheerder een standaard bedrag voor de aanvullende incassokosten 

rekenen. 

f) indien de vereniging ter zake de eigendomsovergang een financiële bijdrage verschuldigd is 

aan de beheerder, komt deze ten laste van de oude eigenaar en wordt dit bedrag via de 

notaris verrekend. 

g)   De eventuele informatiekosten en toetredingskosten die slechts mogen dienen ter dekking 

van de gemaakte kosten, komen ten laste van de nieuwe eigenaar. 
 

Artikel 12 

Slotbepaling 
 

Bij overtreding van een der bepalingen van: 
 

 

1.   de Akte van Splitsing in appartementsrechten gepasseerd op 7 april 1972 bij notariskantoor 

W.J Scheltens te Den Haag. 

          2.   het Reglement op 7 april 1972 

3.   Huishoudelijk Reglement van de VvE 5 Mei Plein 50 t/m 64 te Leiden. 
 

door een eigenaar en/of bewoner zal de administrateur de betrokkene per aangetekende brief 

een schriftelijke waarschuwing doen toekomen en hem/haar op de overtreding wijzen. 
 
 

Voor het aanbrengen van verandering waarin voorgaande richtlijnen niet voorzien, dient vooraf een 

schriftelijk verzoek ingediend te worden bij het bestuur. 

 

Voor alle gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet,  beslist het bestuur na overleg 

met de leden. 
 

Dit Huishoudelijk Reglement voor eigenaren/bewoners van een appartement in het 

appartementencomplex aan de 5 Mei plein 50 t/m 64 te Leiden,  is vastgesteld in overleg 

met de Vereniging van Eigenaren van het desbetreffende appartementencomplex. 

 

 

 

Vastgesteld  tijdens de Algemene Ledenvergadering VvE 5 Mei plein 50 t/m 64 te Leiden  

 

 

Leiden, d.d. ………… 

 

Voor akkoord   


