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WE LOKHORST 2/10 & SANTHORST 1/165 TE LEIDERDORP

1, Algemeen

Artikel 26 van de akte van splitsing geeft de Algemene Ledenvergadering als 
besluitvormingsorgaan de mogelijkheid een huishoudelijk reglement vast te stellen, dat 
vervolgens integraal deel uitmaakt van de regelgeving van de Vereniging van Eigenaren 
Waar gesproken wordt van "bewoners", worden steeds eigenaars en huurders bedoeld, 
tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

Verder is van toepassing voor:
Eigenaars: de bepalingen in de splitsingsakte, waaronder het

splitsingsreglement;
Huurders: de algemene huurvoorwaarden en het splitsingsreglement

Dit huishoudelijk reglement is opgesteld ter verduidelijking en aanvulling van de 
splitsingsakte, en

het voor ieder van de bewoners waarborgen van een optimaal woongenot; 
het geven van gedragsregels voor die gevallen waarbij een persoonlijk belang in 
strijd kan zijn met het algemeen belang;
het waarborgen van het aanzien en de waarde van het gebouw en de directe 
omgeving daarvan.

Bovendien schrijft artikel 19 van de akte van splitsing voor dat eigenaren die hun woning 
aan een ander in gebruik geven, ervoor moeten zorgdragen dat hun huurders kennis 
hebben genomen van de inhoud en schriftelijk verklaren dat zij deze reglementen zullen 
naleven.

Iedere bewoner verplicht zich een zodanige zorgvuldigheid in acht te nemen als in het 
maatschappelijk verkeer van hem/haar kan worden verwacht.
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2. Gemeenschappelijke ruimten

1. Het is niet toegestaan in de gemeenschappelijke ruimten geluidsoverlast te 
veroorzaken (gemeenschappelijke ruimten zijn ook geen speelplaats).

2. Roken in de lift en in gemeenschappelijke ruimten (entree, trappenhuis en galerijen) 
is niet toegestaan.

3. Huisdieren mogen niet loslopen in het trappenhuis en op de galerijen.
4. Als u als bewoner (of uw huisdier) de gemeenschappelijke ruimten verontreinigt, dan 

bent u verplicht de sporen hiervan onmiddellijk op te ruimen.
5. Het is niet toegestaan om fietsen en supermarktwagens mee te nemen naar de 

woning, dit ter voorkoming van beschadiging/vervuiling van liftdeuren en 
deurdrempels, alsmede om vrije doorgang te bieden aan bijvoorbeeld de brandweer.

6. Het is niet toegestaan fietsen, bromfietsen of andere voorwerpen te plaatsen in de 
gemeenschappelijke ruimten.

7. De wanden en/of plafonds in de gemeenschappelijke ruimten mogen niet worden 
gebruikt voor het ophangen van schilderijen of andere voorwerpen tenzij de 
vergadering voorafgaand uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

8. Sluit altijd de centrale toegangsdeur, de deuren die toegang geven tot de 
gemeenschappelijke ruimten en de deuren die toegang geven tot de ruimte van de 
kelderboxen.

9. Open niet de centrale toegangsdeur zonder te weten wie er voor staat.
10. Het is niet toegestaan kranten, folders of ander materiaal in de gemeenschappelijke 

ruimten achter te laten.
11. Gebruik de brandtrappen uitsluitend in geval van nood. Het oneigenlijke gebruik van 

de brandtrappen brengt overlast met zich mee voor de andere bewoners.
12. De gemeenschappelijke ruimten worden schoongemaakt door een schoonmaakbedrijf. 

De medewerkers van dit bedrijf hebben een signalerende, controlerende en 
adviserende functie (naar het bestuur van de VvE) als het gaat om het naleven van 
dit reglement.
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1. Het volume van audioapparatuur en muziekinstrumenten dient dusdanig te zijn dat 
hierdoor geen overlast ontstaat voor andere bewoners.

2. Het verrichten van werkzaamheden die geluidsoverlast kunnen veroorzaken (bijv. 
timmeren en boren) is slechts toegestaan op maandag tot en met zaterdag van 08.00 
tot 20.00 uur.
Op zon- en feestdagen zijn deze werkzaamheden verboden.

3. Harde vloerbedekkingen, onder andere dun tapijt, laminaat, linoleum, parket, 
plavuizen en woongrind, zijn verboden, tenzij wordt aangetoond dat de 
contactgeluidsisolatie van kale vloer plus vloerbedekking een waarde bereikt volgens 
NEN 5079 en NEN 1077 van tenminste Ico = +10 dB. Dit betekent dat harde 
vloerbedekking uitsluitend is toegestaan wanneer het aanbrengen op een deskundige 
manier geschiedt en de vloerbedekking niet in verbinding staat met de ondervloer of 
de wanden (zogenaamde "zwevende vloer") en geen hinder kan ontstaan voor de 
andere bewoners.

4. Harde vloerbedekking die niet volgens de voorschriften is aangebracht dient binnen 
één maand na een aangetekend schrijven van de VvE daarover verwijderd dan wel in 
de vereiste staat aangebracht te worden.

5. Vloeren in keukens en sanitaire ruimten zijn uitgesloten van vorengenoemde eis.

3. Geluidsoverlast

4. Vuilnis

1. Het huisvuil dient gedeponeerd te worden in de vuilcontainers bij de ingangen van het 
gebouw. Deze opent u met de sleutel die is uitgegeven door de gemeente Leiderdorp.

2. Die sleutel is eigendom van de gemeente en dient bij verhuizing in de woning achter 
gelaten te worden.

3. Papier, karton en glas kunt u deponeren in de containers bij winkelcentrum 
Santhorst.

4. Bij het transport van vuilniszakken, huisraad, bouwmaterialen en dergelijke dient 
achtergebleven vuil in de lift of de gemeenschappelijke ruimten onmiddellijk te 
worden verwijderd door de veroorzaker.

5. Plaatsing van grofvuil dient te geschieden op de wijze en op de tijden die door de 
gemeente Leiderdorp worden opgegeven.
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1. Het is niet toegestaan een toestel of andere gas- of rook afvoerende apparaten aan te 
sluiten op het ventilatiesysteem.

2. Het is niet toegestaan, zonder toestemming van het bestuur, het collectieve 
verwarmingssysteem uit te breiden met extra radiatoren.

3. Het aanbrengen van een buitenzonwering is toegestaan mits het type en de kleur van 
de zonwering voldoen aan de door de vergadering vastgestelde voorwaarden.

4. Het is niet toegestaan om eigen antenne, schotel of andere zend-, ontvangst- en/of 
communicatieapparatuur op of aan het gebouw te bevestigen.

5. Het is voor bewoners niet toegestaan om aan de buitenzijde van het gebouw of 
balkon reclame-uitingen, uithangborden, spandoeken, schijnwerpers en in het 
algemeen uitstekende voorwerpen aan te brengen. De enige uitzondering hierop is 
het uithangen van de nationale vlag met wimpel op de van overheidswege 
aangegeven dagen.

6. Plantenbakken, wasgoed etc. mogen alleen worden opgehangen aan de binnenkant 
van het balkon.

7. Het is niet toegestaan om plantenbakken bovenop de balkonranden te plaatsen.
8. Om het aantrekken van ongedierte te voorkomen is het niet toegestaan etenswaren 

naar buiten te werpen om dieren te voeren.
9. Het is niet toegestaan vette vloeistoffen, etensresten, koffiedik of andere 

verstoppende substanties door de gootsteen te spoelen; het opheffen van eventuele 
verstoppingen, aantoonbaar hierdoor veroorzaakt, zal geschieden op kosten van de 
veroorzaker.

10. Het is niet toegestaan om gevaarlijke of verontreinigende stoffen, anders dan voor 
huishoudelijk gebruik, op te slaan in de appartementen en/of bergingen.

11. Het is verboden de daken van het gebouw te betreden anders met toestemming van 
het bestuur.

12. Het (opzettelijk) vernielen van eigendom van de VvE (bijvoorbeeld de 
groenvoorziening rondom het gebouw) is verboden.

13. Het parkeren van auto's op de trottoirs voor de garageboxen, door anderen dan de 
eigenaar van die garagebox, is verboden.

5. Overige zaken
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6. Boeteclausule

Als een eigenaar op enigerlei wijze in strijd handelt met de bepalingen van de 
splitsingsakte of het huishoudelijk reglement, wijst de bestuurder, de overtreder 
eenmaal op de overtreding per aangetekende brief. Als de bewoner volhardt, kan de 
bestuurder een boete opleggen.
Het boetebedrag, alle gevolgschade en bijkomende kosten zijn voor rekening van de 
overtreder. De te verbeuren boetes komen ten goede van de vereniging. De 
overtreder betaalt bovenop de boete € 15,00 administratiekosten aan de bestuurder 
voor het incasseren van de boete.

Het boetebedrag is vastgesteld op maximaal € 450,00 per overtreding of het niet 
nakomen van de vastgestelde reglementen.
(€ 50,00 in geval van plaatsen van voertuigen of ander voorwerpen op plaatsen, die 
hiervoor niet bestemd zijn; € 100,00 in geval van geluidshinder/onredelijke 
hinder/vernielingen; € 450,00 voor het leggen van verboden vloerbedekking in 
privégedeelten)

Boetes dienen binnen één maand betaald te worden aan de VvE. Na het verstrijken 
van deze termijn, geldt dezelfde incassoprocedure als voor het incasseren van de 
maandelijkse VvE-bijdrage.

Versie september 2019 6



7. Servicenummers

Grote calamiteiten, bijvoorbeeld brand, inbraak, explosie, vechtpartijen etc., meldt u 
direct bij de politie, brandweer of ambulancedienst via 112.

Storing, verlies of diefstal van de sleutel van de ondergrondse containers meldt u bij 
de gemeente Leiderdorp.

per e-mail: info@leiderdorp.nl
per telefoon: 071-5458500

Eigenaren:

Wilt u een reparatieverzoek indienen? Dat kan op verschillende manieren:

• Servicedesk
U kunt uw reparatieverzoek indienen bij de Servicedesk.
Bel telefoonnummer 088-5454647 of mail naar storingenvve@vbtgroep.nl.

• VvE manager
U kunt uw reparatieverzoek ook aan uw VvE manager doorgeven.
Bel telefoonnummer 070-2190726 of mail naar t.holtrop@vbtgroep.nl.

• vb&t digitaal dossier
U kunt uw reparatieverzoek ook melden via het 'vb&t digitaal dossier', de 
informatiesite van uw eigen vereniging. Om in te loggen heeft u uw inloggegevens 
nodig die u van ons heeft ontvangen.

Huurders:

Storingen en spoedmeldingen kunt u melden
Per telefoon: 070-3615600
Per mail: onderhoud@zeilstra-vbt.nl

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaren 
van 27 juni 2013

In verband met de wisseling naar een andere beheerder, medio 2018, zijn de servicenummers aangepast.

Versie september 2019 7

mailto:info@leiderdorp.nl
mailto:storingenvve@vbtgroep.nl
mailto:t.holtrop@vbtgroep.nl
mailto:onderhoud@zeilstra-vbt.nl

