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Huishoudelijk Reglement Langegracht/Zandstraat. 

Artikel 1: Begrippen 
Onder de in dit reglement gebruikte begrippen dient hetzelfde te worden verstaan als onder de gelijkluidende 
begrippen in het reglement van splitsing van eigendom. Met dien verstande dat in het huishoudelijk reglement 
onder het bestuur, het bestuur van de vergadering van eigenaars moet worden verstaan. De administrateurs 
worden aangeduid als de beheerders. 

Artikel 2: Bepalingen omtrent de toegang tot en het gebruik van de gebouwen. 
a. Het gebouw is uitsluitend toegankelijk voor de eigenaars, gebruikers, hun gasten en leveranciers. 
b. De in- en uitgangen van het gebouw worden altijd onder alle omstandigheden vrijgehouden. 
c. Personen die door hun gedrag hiertoe aanleiding geven kunnen op last van het bestuur worden 

verwijderd uit het gebouw. 
d. Iedere eigenaar of gebruiker is verplicht bij het constateren van gedragingen waardoor schade ontstaat, 

deze gedragingen dadelijk te melden bij het bestuur of degene die door het bestuur is aangewezen. 
Daarbij worden de personen die zich aan de gedragingen schuldig hebben gemaakt zo nauwkeurig 
mogelijk omschreven. 

e. Schade, waarvan het ontstaan niet direct duidelijk is, dient eveneens dadelijk op de wijze als hierboven 
onder d. bepaald gemeld te worden. 

f. Het bezit van enige vorm van verbrandingsmotor dan wel enige vorm van brandstof, welke een reëel 
gevaar kunnen vormen voor de veiligheid, waar ook in het gebouw, is ten strengste verboden. 

Artikel 3: Berging. 
a. De fietsenkelder is uitsluitend bedoeld als berging voor fietsen. De fietsen 'dienen niet boven aan de trap 

te worden geplaatst maar in de daartoe bestemde ruimte beneden. 
b. Het is niet toegestaan in de berging permanent stroomverbruikende apparatuur aangesloten te hebben 

op de gemeenschappelijke stroomvoorziening. 
c. De deur die toegang geeft aan de fietsenkelder dient steeds direct na gebruik afgesloten te worden. 
d. Het is niet toegestaan in de fietsenkelder motoren te laten draaien, of op andere wijze geluidsoverlast te 

veroorzaken. 

Artikel 4: Lift. 
a. De eigenaars en/of gebruikers zien er op toe dat de lift niet onnodig worden gebruikt. 
b. Het is niet toegestaan de noodrem nodeloos te gebruiken of de lift boven het maximale gewicht te 

belasten. 
c. De liftdeuren worden niet langer open gehouden dan strikt noodzakelijk voor in- en uitstappen of in- en 

uitladen. 
d. De eigenaars en/of gebruikers melden elke storing direct bij het bestuur of degene die hiertoe door het 

bestuur is aangewezen. 
e. Het is de eigenaars en/of gebruikers niet toegestaan zelf reparaties aan de lift uit te voeren. 

Artikel 5: Het dak en de gevel: tuinen, terrassen en balkons. 
a. Het is de eigenaars en/of gebruikers niet toegestaan zich op het dak of tegen de gevel te bevinden. 
b. Het bestuur geeft regels voor aanzicht, model en kleur van toegestane zonweringen, balkon- en 

tuinafscheidingen, alsmede voor de wijze waarop zij mogen worden aangebracht, en dienen te worden 
onderhouden. 

c. De eigenaars en/of gebruikers dienen terrassen, de daktuin en balkons op zodanige wijze te gebruiken 
en schoon te houden dat afval en andere stoffen niet op andere terrassen, de daktuin of balkons terecht 
kunnen komen. 

d. Het is de eigenaars en/of gebruikers niet toegestaan op eigen gezag de ventilatoren, die zich op de 
terrassen bevinden, uit te schakelen. 

e. Na gebruik dienen de daktuin en de terrassen onverwijld door of namens de gebruiker te worden 
opgeruimd. 
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Artikel 6: De gangen en de trappenhuizen. 
a.  De gangen en trappenhuizen worden door de eigenaars en/of gebruikers, hun gasten en leveranciers 

niet langer gebruikt dan voor het bereiken van hun appartementen noodzakelijk is. 
b.  Voorwerpen in de gangen en de trappenhuizen kunnen door het bestuur op kosten van degene die ze 

achterliet worden verwijderd. 
c.  Het is te allen tijde verboden de tussendeur in de gang tussen de lift en het bellentableau open te laten 

staan. Het is ten strengste verboden iets tussen deze deur en het kozijn te plaatsen, zodat de deur open 
blijft staan. 

d.  Niet toegestaan in de gangen en de trappenhuizen zijn: 
1. Huisdieren zonder geleide of huisdieren met geleide die niet kort zijn aangelijnd. 
2. Het roepen, het meevoeren van blaffende honden, spelende radio's e.d. 
3. Het aanhechten van (wand)versieringen, mededelingen van welke aard ook, anders dan op 

daarvoor door het bestuur aan te wijzen plaatsen. 
4. Het plaatsen of voor welk doel ook aanwezig hebben van enig object van welke soort 

ook. 
5. Het aanwezig hebben of achterlaten van verontreinigende of riekende zaken van welke aard 

ook. 
6. Het wassen, kammen, voeden, uitlaten of anderszins onderhouden van huisdieren. 
7. In het algemeen het veroorzaken van hinder voor de andere eigenaars en/of gebruikers. 
8. Het plaatsen van fietsen in de hal met de brieven-bussen en het bellentableau, in de hal met de 

lift, in de hal bij de achteringang. 

Artikel 7: Behandeling van huisvuil en afval. 
a.  Het huisvuil wordt aangeboden volgens gemeentevoorschrift en mag alleen op de dag van of de avond 

voor ophalen worden buitengezet. Dit in verband met brandgevaar. 
b.  De zakken huisvuil dienen in de container te worden gedeponeerd. 
c.  Eigenaars en/of gebruikers zorgen ervoor dat plastic zakken goed worden gesloten en losse stukken zo 

worden gebundeld dat zij niet kunnen wegwaaien. 
d.  Eigenaars en/of gebruikers zijn verantwoordelijk voor het afvoeren van al hetgeen in hun brievenbus 

wordt gedeponeerd, ook al stellen zij daarop geen prijs. 
e.  Oud papier dient in de verzamelbak in de hal te worden gedeponeerd. 

Artikel 8: Geluidshinder 
a.  Het is de eigenaars of gebruikers niet toegestaan in het algemeen hinderlijk geluid in welke vorm ook te 

veroorzaken zowel in de privé- als in de gemeenschappelijke gedeelten, waaronder begrepen geluid van 
televisie en/of geluidsinstallatie 

b.  Het is de eigenaars of gebruikers niet toegestaan tussen 20.00 en 8.00 uur geluidshinder veroorzakende 
werkzaamheden te (laten) verrichten, zoals timmeren, boren, zagen, kloppen  etc.  

c.  De eigenaars of gebruikers die een feest willen geven, dienen de buren die hiervan hinder kunnen 
ondervinden tijdig op de hoogte te brengen. Na 22.00 uur dient er geen hinder van geluid meer te zijn. 

Artikel 9: Het bestuur. 
a.  In het bestuur hebben zitting de eigenaren die door de Algemene Ledenvergadering zijn verkozen en de 

grooteigenaar die meerdere woningen verhuurt. 
b.  Het bestuur houdt contact met de beheerders. Hiertoe wordt minimaal tweemaal per jaar een 

vergadering georganiseerd. 
c.  Het bestuur vertegenwoordigt de eigenaren in beslissingen over het onderhoud en noodzakelijke 

reparaties. 
d.  De penningmeester controleert jaarlijks. samen met de door de Algemene Ledenvergadering 

aangestelde kascommissie, de boekhouding. 
e.  Taken van het bestuur: 

- Het bestuur houdt het, in de gang bij de lift geplaatste, mededelingenbord bij. Indien een 
eigenaar of gebruiker een mededeling wil laten ophangen, dient hij of zij deze af te geven bij 
één van de bestuursleden. Deze hebben het recht een mededeling te weigeren. 

- Het bestuur heeft de bevoegdheid op te treden in geval er een overtreding plaatsvindt van het 
huishoudelijk reglement. 

- Het bestuur beslist over toelating tot het gebouw van bepaalde personen indien hiertoe 
aanleiding bestaat (art. 2 lid c). 
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- Het bestuur beslist over te nemen maatregelen indien schade wordt toegebracht aan het 
gebouw (art. 2 lid d en e). 

- Het volgen van de door de Algemene Ledenvergadering aangegeven richtlijnen met betrekking 
tot het aanzicht, model en kleur van toegestane zonweringen, balkon- en tuinafscheidingen, 
alsmede voor de wijze waarop zij mogen worden aangebracht en dienen te worden 
onderhouden (art. 5 lid b). 

- Het bestuur kan voorwerpen in de gangen en de trappenhuizen op kosten van degene die ze 
achterliet verwijderen (art. 6 lid b). 

f. De sanctionerende bevoegdheid van het bestuur met betrekking tot overtredingen van het huishoudelijke 
reglement bestaat uit: 
Eerste overtreding: mondelinge waarschuwing. 
Tweede overtreding (of herhaling): schriftelijke waarschuwing d.m.v. een aangetekende brief. 
Derde overtreding (of herhaling): opleggen geldboete van tot het in de akte van ondersplitsing genoemde 
bedrag (€ 452,-). 
Bij verdere overtredingen zal het bestuur in overleg treden met de Algemene Ledenvergadering over de 
te nemen maatregelen. 

g. De eigenaren hebben de mogelijkheid bij de Algemene Ledenvergadering in beroep te gaan tegen de 
door het bestuur opgelegde maatregelen en de door het bestuur genomen besluiten. 

h. Bestuursleden hebben gedurende drie jaar zitting in het bestuur. Tijdens de Algemene Ledenvergadering 
zal minimaal éénderde van de bestuursleden zijn lidmaatschap ter beschikking stellen. Hierbij is 
herverkiezing mogelijk. Het ontstaan van vacatures zal in de eerstkomende Algemene Ledenvergadering 
worden gemeld. 

i. Het bestuur doet de Algemene Ledenvergadering voorstellen tot het instellen van commissies. 
j. Het bestuur kan, met toestemming van de algemene vergadering, aan bepaalde personen ontheffing 

verlenen van het bepaalde in dit huishoudelijk reglement. 

Artikel 10: De Kascommissie 
a. De Kascommissie wordt verkozen tijdens de Algemene Ledenvergadering. 
b. De Kascommissie bestaat uit drie personen die bij toerbeurt ieder jaar hun post ter beschikking stellen. 

Hierbij is herverkiezing mogelijk. 
c. De Kascommissie heeft de taak de gevoerde boekhouding over het boekjaar te beoordelen en de 

Algemene Ledenvergadering daarvan verslag te doen. 

Artikel 11: Mandaat inzake de appartementenclausule 
Ingevolge het modelreglement 1983 art. 8.4 en 8.5 verstrekt de vergadering het mandaat aan de 
bestuurder, resp. administratief beheerder om i.o.m. met de benadeelde en/of het bestuur en/of 
gedelegeerde commissie iedere voorkomende schade af te wikkelen overeenkomstig het daarover 
gestelde in het vigerend reglement danwel het daarover gestelde in de splitsingsakte. Verrekening van 
de af te wikkelen schade zal via de boekhouding van de VvE lopen middels een al dan niet (afhankelijk 
van de grote van de schade) aparte bankrekening op naam van de VvE. 

Artikel 12: Fictieve verqaderprocedure 
Ingevolge het animo op de vergaderingen en de met eerste vergadering gepaard gaande kosten voor 
het huren van de zaal en de kosten van de bestuurder stel de vergadering vast dat ter besparing van die 
kosten de eerste vergadering standaard zal worden gehouden volgens de fictieve vergadering 
procedure. Dat wil zeggen dat er wel een agenda met bijlage, een convocatie en een aparte brief aan de 
leden wordt verstuurd, maar dat in die aparte brief nadrukkelijk staat vermeld, dat vanwege de 
historische opkomsten op de vergaderingen de eerste vergadering slechts op papier zal plaatsvinden. 
Dit vooral ter besparing van dubbele kosten en het gemak om in een tweede vergadering gelijk 
beslissingen te kunnen nemen. Uiteraard wordt iedereen zowel de eerste als de tweede vergadering 
uitgenodigd. 

Artikel 13: Verhuur appartementsrecht 
Ten aanzien van verhuur wordt nadrukkelijk aangegeven dat de eigenaren verplicht zijn te melden 
bij de bestuurder dat deze verhuur plegen en de huurder een verklaring dient te ondertekenen 
waarbij die zich akkoord verklaart met de regels van de VvE (Splitsingsakte, model- en huishoudelijk 
reglement). 
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Dit huishoudelijk reglement zal jaarlijks in de algemene ledenvergadering worden vastgesteld. 

Laatst vastgesteld op: 16-05-2019. 

Handtekening voorzitter. Handtekening bestuurder / 
Administr- eheer. 
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