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Voorlopig 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

van de Vereniging van Eigenaars “Poortershof / Buitenhoflaan / Nievaartpad 
te Leiderdorp 

A. Inleidende bepalingen: 
a. Dit reglement geldt voor alle eigenaren en gebruikers (waaronder huurders) 

van privé gedeelten en gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw, 
verder aan- en toebehoren en terreinen. Waar in dit reglement van eigenaar 
(-s) wordt gesproken, wordt daaronder mede verstaan de gebruiker krachtens 
welke titel ook. 

b. De termen die in dit huishoudelijk reglement worden gebruikt hebben 
dezelfde betekenis als die, welke in het splitsingsreglement worden 
gehanteerd 

c. Eigenaren en gebruikers van het gebouw worden geacht met de inhoud van 
dit huishoudelijk reglement op de hoogte te zijn. 

d. Dit reglement is in rang ondergeschikt aan het splitsingsreglement, de akte 
van splitsing en de splitsingstekeningen.  

B. Het gebruik van gemeenschappelijke ruimten 

a. De gemeenschappelijke ruimten dienen ten allen tijde schoon, veilig en 

volledig vrij te worden gehouden. Het is niet toegestaan zonder toestemming 

van de vergadering daar zaken van welke aard ook te plaatsen, te stallen, op 

te slaan of op te hangen, zoals meubilair, (brom-)fietsen, scootmobiels, 

rollators, kasten, planten, kranten, apparaten, (airco-)installaties, geluid- en 

beeldregistratieapparatuur, kunstvoorwerpen, winkelwagentjes en dergelijke. 

b. Het is niet toegestaan aan of tegen de buitengevels/balustrades verlichting, 

banieren, vlaggen, reclame-aanduidingen, antennes, schotels en/of 

schotelantennes, zonnepanelen en andere apparatuur of voorwerpen aan te 

brengen.  
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Vlaggen op officiële feestdagen is toegestaan mits dit op een verantwoorde 

wijze ( bijv. vlaggenmasthouder) geschied. De eigenaar is verantwoordelijk 

voor eventuele schade aan derden. 

c. Het ophangen van wasgoed aan de buitenzijde van de balkons is niet 

toegestaan. 

C. Het gebruikt van privé ruimten 

a. Commerciële exploitatie van een appartement met de bestemming “woning” 

is niet toegestaan. Onder commerciële exploitatie wordt onder meer verstaan 

gebruik ten behoeve van bedrijfsdoeleinden, het bieden van short stay, bed 

en breakfast en logiesverblijf. 

b. Het gebruiken of doen gebruiken van een appartement in strijd met de goede 

zeden of openbare orde, onder meer door het bieden van gelegenheid tot het 

gokspel, de productie, verwerking en/of handel in (soft-)drugs en/of 

prostitutie is niet toegestaan. 

c. Het is verboden in privé gedeelten brandgevaarlijke en/of explosieve stoffen, 

grote hoeveelheden vuurwerk en andere zaken te hebben welke een gevaar 

kunnen vormen voor de veiligheid van personen en goederen in en om het 

gebouw. 

d. Het is verboden op onoordeelkundige wijze wijzigingen in de elektrische 

installatie in het privé gedeelte aan te brengen. 

e. Open vuur is niet toegestaan in de privé gedeeltes. In privé gedeeltes en op 

balkons is uitsluitend het gebruik van elektrische barbecues toegestaan.  

f. Het voorbrengen van lawaai veroorzakende activiteiten zoals boren, 

timmeren en zagen, en het storend gebruik van geluidsapparatuur, tv’s en 

muziekinstrumenten is slechts toegestaan op de volgende tijden, zulks 

onverlet de plicht van elke eigenaar om ook buiten die tijdstippen het 

veroorzaken van lawaai dat tot overlast leidt te voorkomen: 

i. Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 21.00 uur 

ii. Zaterdag 09.00 tot 17.00 uur 

iii. Zondag en erkende feestdagen geheel niet. 

g. Het schoonmaken van kleden , lopers en dergelijke op de balkons en /of 

galerijen mag nimmer tot overlast zijn voor de overige bewoners. 

h. Huisdieren  

i. Eigenaren van huisdieren dienen er voor te zorgen dat deze geen 

overlast veroorzaken. Het hebben of houden van duiven, bijen of 

kippen is niet toegestaan. 

ii. Indien  een huisdier overlast bezorgt, kan het bestuur uit eigener 

beweging of op verzoek de eigenaar verplichten om maatregelen te 

nemen, waaronder een (gedeeltelijk) verbod. 

Een dergelijke maatregel wordt schriftelijk door het bestuur aan de 

eigenaar bekend gemaakt en treed na vier weken in werking. De 
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eigenaar kan gedurende vier weken na de dag waar op de eigenaar 

van de maatregel kennis heeft genomen of heeft kunnen nemen 

beroep tegen de maatregel in te stellen bij de vergadering. Het 

instellen van beroep geschiedt door middel van een schriftelijk 

beroepschrift gericht aan de vergadering, in te dienen bij het bestuur. 

Het instellen van beroep schorst de maatregel totdat de vergadering 

op het beroep heeft beslist. De maatregel treedt in werking voor deze 

door de vergadering bij volstrekt meerderheidsbesluit wordt 

bekrachtigd. De vergadering  bevoegd aan haar besluit nadere 

voorwaarden te verbinden. 

D. Instructie aan het bestuur 

a. Het verslag van de vergadering zal door het bestuur worden verzorgd. 

E. Overige 

a. Het schoonmaken van het portiek, de arcade , het trappenhuis en 

bergingsgang(en) wordt vanuit de VVE verzorgt. 

b. Het is verboden daken en overige ruimtes te betreden welke voor een 

normaal gebruik van het gebouw niet vrij toegankelijk zijn, behoudens 

voorafgaande toestemming van het bestuur. 

c. Iedere eigenaar is verplicht het bestuur tijdig en schriftelijk te informeren 

ingebruikgeving of verhuur van een privé-gedeelte. De huurdersverklaring als 

bedoeld in het modelreglement dient voor of bij het sluiten van de 

huurovereenkomst gebruiker te worden ondertekend en dient door de 

eigenaar onverwijld aan het bestuur te worden overhandigd. 

F. Alle andere gevallen 

a. In alle gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement of het reglement van 

splitsing niet voorziet, beslist de vergadering van eigenaren. 

G. Vaststelling Huishoudelijk Reglement 

Aldus vastgesteld in de vergadering van eigenaren. 

Leiderdorp      Datum     

 

De Voorzitter 
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