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Doelstelling 

Artikel 1 
De bepalingen van dit reglement beogen een waarborg van een optimaal woongenot 
te scheppen voor de eigenaar en of gebruiker van een appartementsrecht binnen de 
gemeenschap van bovengenoemde VVE.  
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Algemene zaken 

Artikel 2  
De definities van dit reglement zijn overeenkomstig die als genoemd in het reglement 
van Splitsing (hierna aan te duiden met RvS).  

Artikel 3  
Alle artikelen van dit Huishoudelijk Reglement (hierna aan te duiden met HR), waarin 
van Eigenaren wordt gesproken, zijn, indien niet het tegendeel blijkt ,ook van 
toepassing op de gebruikers van de appartementen dan wel op diegenen die deel 
uitmaken van zijn huishouding en of onder diens verantwoording aanwezig zijn in of 
op de eigendommen vallende binnen de gemeenschap van de VVE.  

Artikel 4  
Indien in dit HR wordt gesproken van schadelijke handelingen, dan moeten 
daaronder mede worden verstaan: nalatigheid die schade tot gevolg heeft.  

Artikel 5  
Klachten van welke aard ook, dienen zo mogelijk schriftelijk bij het bestuur of 
beheerder te worden ingediend. Klachten over onderhoud, gemeenschappelijke 
zaken aangaande, dienen bij de (technisch) beheerder te worden gemeld. 
 

Artikel 6 
Iedere eigenaar en/of gebruiker wordt geacht het complex te gebruiken als een goed 
huisvader. 
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Gemeenschappelijke gedeelten 

Artikel 7  
Het is niet toegestaan in de gemeenschappelijke ruimten:  

x Fietsen, brommers, autopeds, speelgoed of welke privé-goederen dan ook te 
plaatsen, stallen en/of te houden, behoudens voorzover die ruimtes daartoe 
zijn bestemd.  

x Machines te gebruiken die door geluid, trilling, stof of stank overlast kunnen 
veroorzaken. 

x Voorwerpen “ter verfraaiing” aan te brengen of anderszins wijzigingen te 
plegen aan en in de gemeenschappelijke ruimtes, tenzij daarvoor specifieke 
toestemming van het bestuur of de Algemene Leden Vergadering (hierna aan 
te duiden met ALV) bestaat. 

x Kinderen te laten spelen. 
x Reclame-uitingen aan te brengen, aan of tegen de buitenmuur welke de privé 

gedeelten omsluiten, waarvan zijn appartementrecht het recht op uitsluitend 
gebruik geeft. 

x Honden on aangelijnd mee te voeren 

Artikel 8  
Een ieder die de gemeenschappelijke ruimten, door welke oorzaak dan ook, 
verontreinigt of beschadigt, dient de gevolgen daarvan terstond ongedaan te maken 
dan wel te herstellen. Indien dit nagelaten wordt, kan het bestuur hiertoe aan derden 
de opdracht geven en de hieraan verbonden kosten bij de nalatige eigenaar in 
rekening brengen. 
 

Artikel 9 
Het tijdelijk plaatsen van vuilniszakken op de galerij, in de hal, het trappenhuis, op 
het trottoir rondom het complex of in de berging is niet toegestaan in verband met de 
veiligheid, de hygiëne en vanuit estetisch oogpunt. 
 

Artikel 10 
Het transport van afval (in een goed dicht gebonden stevige plastic zak) dient met de 
nodige zorg naar de containerruimte plaats te vinden, zodat geen vuilsporen worden 
veroorzaakt. 
Voor grof vuil moeten de bewoners zelf de gemeentelijke reinigingsdienst 
inschakelen.  

Artikel 11  
Het is zonder specifieke toestemming van het bestuur niet toegestaan het dak en de 
lifthuizen te betreden of aan gemeenschappelijke installaties enigerlei 
werkzaamheden uit te voeren of uit te doen voeren. 
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Artikel 12  
Het blokkeren van de liften of het belemmeren van de goede werking daarvan is 
verboden. Gebruik voor andere doeleinden dan personenvervoer is niet toegestaan, 
tenzij daarvoor b.v. op grond van verhuizing toestemming voor bestaat van de 
bestuurder.  

Artikel 13 
Overbodig reclamemateriaal, kranten en dergelijke dienen door de eigenaar daarvan 
te worden opgeruimd en mogen niet worden gedeponeerd dan wel achter gelaten in 
de gemeenschappelijke ruimtes. Indien men geen ongeadresseerd drukwerk wenst 
te ontvangen, dient men dit kenbaar te maken via een sticker op de brievenbus. 

Artikel 14 
Iedere eigenaar of gebruiker is er aan gehouden zorg te dragen voor orde en netheid 
in en om het gebouw.  
 

Artikel 15  
Indien gebreken aan het gebouw worden geconstateerd, dienen deze ten spoedigst 
te worden gemeld aan de (technische) beheerder.  

Artikel 16  
Alle ingangen en toegangs- en tochtdeuren van het gebouw, inclusief bergingen en 
garage, moeten na gebruik worden gesloten. Iedere bewoner dient erop toe te zien 
dat geen ongewenste personen het gebouw, inclusief bergingen en garage, 
betreden. 

Artikel 17 
Het uithangen en kloppen van wasgoed, kleding, kleden, matten en dergelijke aan de 
buitenzijde van de balustrade van het balkon en uit de ramen is niet toegestaan.  
 

Artikel 18 
Het parkeren van motorrijtuigen en dergelijke dient te geschieden in de 
daartoe aangegeven parkeervakken. Het is niet toegestaan fietsen en bromfietsen 
tegen de gevels van het gebouw of in de algemene ruimten te plaatsen. Het  
meenemen van bromfietsen in de lift is verboden. 
 

Artikel 19 
De VvE beschikt over een algemene garagebox. Bewoners zonder berging of 
garagebox kunnen in overleg met het bestuur, en indien er nog ruimte beschikbaar 
is, een sleutel van deze garagebox krijgen voor het stallen van een (brom)fiets, 
scooter of motor. Het is niet toegestaan een (brom)fiets, scooter, motor op de galerij 
te stallen. 
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Artikel 20 
Iedere gebruiker van de garageruimte is aansprakelijk voor het bevuilen van de vloer 
met olievlekken e.d. en is verplicht tot schoonmaken. 
 

Artikel 21 
Het plaatsen van bloembakken of andersoortige losse voorwerpen “ter verfraaiing” op 
de galerijen is niet toegestaan. Het is slechts toegestaan op de “uitsparingen” op de 
eerste verdieping, mits dit geen hinder of gevaar oplevert voor de andere bewoners. 
 

Artikel 22 
Het is niet toegestaan open vuur te gebruiken, danwel in, op of in de directe 
omgeving van het gebouw. Tevens is het niet toegestaan om milieugevaarlijke 
zaken, in de ruimste zin des woords, op te slaan waaronder stankverspreidende,  
brandgevaarlijke of ontplofbare zaken.  
 

Artikel 23 
De te gebruiken naamplaatjes bij de gemeenschappelijke entree dienen uniform te 
zijn. Ze worden via de (technische) beheerder door de huismeester aangebracht.  
 

Artikel 24 
Het is niet toegestaan om in de algemene binnenruimten en in de lift te roken. 
 

Artikel 25 
Het houden van huisdieren is toegestaan mits deze geen overlast bezorgen aan de 
medebewoners.  
 

Artikel 26 
Het borstelen van huisdieren in het gemeenschappelijke gedeelte is niet toegestaan. 
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Gebruik privé-gedeelten 

Artikel 27 
Het gebruik van muziekinstrumenten (vleugel, piano, orgel en dergelijke) of 
geluidsinstallaties, dient geen overlast te veroorzaken. Bij overlast dienen de 
aangrenzende wanden vloeren en of plafonds voorzien te worden van een 
geluidsisolerende laag. 

Artikel 28  
Gebruikers zijn verplicht bij vorst voorzorgsmaatregelen te treffen tegen het 
bevriezen van waterleidingen en of andere vorstgevoelige installatieonderdelen.  

Artikel 29  
Het hebben of houden van duiven, kippen en dergelijke is niet geoorloofd. Eigenaren 
van huisdieren dienen ervoor zorg te dragen, dat deze op geen enkele wijze overlast 
bezorgen aan medebewoners. Het is ook niet toegestaan vogels op of direct aan het 
gebouw van de VVE te voeren, dan wel op de balkons/galerijen vogelhuisjes te 
plaatsen. 

Artikel 30  
Het veroorzaken van onnodig hinderlijke geluiden in alle ruimten dient te allen tijde 
vermeden te worden. Overlast van geluid dient in eerste instantie door de betrokkene 
zelf te worden opgelost. Daarbij staat de gang via handhavers van de openbare orde 
ten dienste. Een beroep op regelgeving en overtreding van het RvS dan wel het HR 
dient schriftelijk, voorzien van feiten, te worden gemeld aan de beheerder, welke de 
veroorzaker ter zake zal aanspreken.  

Artikel 31  
Iedere eigenaar/gebruiker is verplicht het plaatsen van een steigerwerk en dergelijke 
ten behoeve van reiniging of ander onderhoud aan gevels te gedogen en voor zover 
noodzakelijk balkons en privé-gedeelten vrij en bereikbaar te maken. 

Artikel 32  
Het is niet toegestaan om, zonder toestemming van de  ALV, aan het gebouw 
naamborden, zonneschermen, antennes, vlaggen, spandoeken, bloembakken, vaste 
droogrekken, vaste drooglijnen of in het algemeen uitstekende voorwerpen aan te 
brengen. Aan een eventuele toestemming kunnen voorschriften en condities van 
welke aard dan ook worden verbonden.  
 

Artikel 33 
Het is niet toegestaan om een hoog-rendementsketel (HR-ketel) aan te sluiten op de 
afzuiginstallatie in verband met corrosie van het binnenwerk door de hitte 
(condensvorming) van de afvoergassen. Daarnaast mogen de ventilatie- en 
ontluchtingskanalen niet worden gebruikt voor de afvoer van bijv. een 
verwarmingstoestel, afzuigkap e.d. 
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Artikel 34 
Het is niet toegestaan de intercom te ontkoppelen in verband met de algeheel goede 
werking van het systeem voor alle bewoners. 
 

Artikel 35 
Het is niet toegestaan aan de balkons of aan de (buiten)gevel antennes (waaronder 
schotels) te bevestigen. Tevens dienen ze zoveel mogelijk uit het zicht geplaatst te 
worden op het balkon (op een standaard oid). 
 

Artikel 36 
Het is verboden om vuil, afval of water van de balkons of uit de ramen te werpen. 
 

Artikel 37 
De balkons dienen zodanig te worden gebruikt en te worden schoongehouden, dat 
geen afvalstoffen, vuil of ander materiaal op lager gelegen balkons terecht komt. 
 

Artikel 38 
Het is niet toegestaan op balkons wasgoed te hangen buiten de gevellijn, en hoger 
dan de balkonafscheiding. 
 

Artikel 39 
Bewoners dienen de afvoerputjes op het balkon zelf schoon te houden. 
 

Artikel 40 
Het boren, timmeren en het voortbrengen van andere vormen van hard geluid is niet 
toegestaan in de tijd tussen 22.00 u ’s avonds en 08.00 u ’s ochtends. 
 

Artikel 41 
Barbecueën op de balkons  dient zodanig te geschieden dat het geen overlast bij de 
medebewoners veroorzaakt. 
 

Artikel 42 
Bij het uitluiden van visite, met name in de avonduren, dient in het algemeen 
rekening te worden gehouden met aanwonenden/bewoners. 
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Instructies aan het bestuur  

Artikel 43 
Een eens gegeven specifieke toestemming van welk onderwerp dan ook kan door de 
ALV te allen tijde worden ingetrokken. 

Artikel 44  
A. Het maximum bedrag voor het doen van uitgaven waarvoor geen 
gekwalificeerde stemmenmeerderheid in de vergadering nodig is, is anderhalf 
promille van de verzekerde waarde.  
B. Het maximum bedrag tot waarvoor het bestuur voor het aangaan van 
verbintenissen geen machtiging nodig heeft van de vergadering is anderhalf promille 
van de verzekerde waarde.  

Artikel 45 
Ter ondersteuning kan de vergadering commissies aanstellen met twee tot vijf leden. 
De commissies worden gekozen uit de appartementseigenaren.  
 
 
Artikel 46 
Bij de verkoop van een woning is het niet toegestaan om grote verkoopborden te 
plaatsten. Indien de woning is verkocht, dienen de verkoopborden direct verwijderd 
te worden. 

 

Het huishoudelijk reglement is gewijzigd en goed gekeurd tijdens 
de ALV van 26 januari en is toegevoegd met artikel 46 
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Orde van de vergadering 

Artikel 46 
A. Een vergadering verloopt conform een vooraf opgestelde en toegezonden 

agenda.  
B. Het is de voorzitter toegestaan om tijdens de vergadering de volgorde van 

behandeling van agendapunten te wijzigen. 
C. Uitsluitend over bij de oproep geagendeerde zaken kan door de vergadering 

worden besloten, tenzij alle stemgerechtigde leden ter vergadering 
vertegenwoordigd zijn. 

Artikel 47  
A. De beheerder (i.o. van de ALV) draagt zorg voor de incasso van de 
verschuldigde bijdragen van de leden aan de vereniging. 
B. De verschuldigde bedragen moeten bij vooruitbetaling worden voldaan door 
storting op de bankrekening ten name van de Vereniging van Eigenaren.  
C. De beheerder is gemachtigd incassokosten in rekening te brengen bij 
betalingen, welke na herinnering langer dan één maand uitstaan, onverminderd de 
bevoegdheid van de vereniging kosten, rente en boete te verhalen op het betreffend 
lid van de vereniging.  
D. De beheerder is bevoegd om bij gebleken non-betaling een deurwaarder ter 
verdere incasso in te schakelen.  
E. Het lid dat jegens de VVE niet voldoet aan zijn verplichting tot tijdige betaling 
en als zodanig als aangegeven is voorgeleid ter incasso, is volledig aansprakelijk 
voor alle kosten (in en buiten rechte) welke door de VVE of haar bestuurder zijn 
gemaakt om hem of haar tot betaling te doen laten komen. 
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Slotbepalingen  

Artikel 48 
Voor alle gevallen waarin het Reglement van Splitsing of het Huishoudelijk 
Reglement niet voorzien, beslist de Algemene Leden Vergadering. 
 

Artikel 49 
Bij overtreding van een verbodsbepaling of het niet nakomen van een 
voorgeschreven verplichting, zoals omschreven in dit HR of RvS, is het bestuur door 
de ALV gemachtigd tot het opleggen van een boete en het vaststellen van de hoogte 
maximaal € 2.500,00 per gebeurtenis (zie artikel 57, voor een groot aantal op te 
leggen boetes), die aan de eigenaar door de beheerder in rekening wordt gebracht. 
Het bestuur informeert de leden op de eerstvolgende ALV. 
 

Artikel 50 
Tegen een opgelegde boete kan schriftelijk beroep worden aangetekend bij de ALV, 
echter dit ontslaat de eigenaar niet van de betalingsverplichting. 
 

Artikel 51 
In alle gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur. 
 

Artikel 52 
Voorstellen tot wijziging van het HR dienen schriftelijk bij het bestuur te worden 
ingediend en dienen door de ALV te worden goedgekeurd. 
 

Artikel 53 
Eventuele tekortkomingen/fouten en/of interpretatieproblemen in dit HR kunnen te 
allen tijde door het bestuur met terugwerkende kracht worden gecorrigeerd. 
 

Artikel 54 
Verleende toestemmingen, mogelijk gemaakt door dit HR, kunnen door de ALV te 
allen tijde worden herroepen. In deze gevallen kunnen de kosten van deze 
herroeping ter beoordeling van de ALV aan de eigenaar vergoed worden. 
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Artikel 55 
 
“Gezien artikel 29 lid 2 van het Splitsingsreglement is het bestuur bevoegd de volgende 
maximale boetes voor zodanige overtredingen of niet-nakomingen op te leggen: 
 

1) € 100,-- in geval van onredelijke hinder, als bedoeld in artikel 17 lid 1 MR 
1992 

2) € 100,-- in geval van geluidshinder, als bedoeld in artikel 20 MR 1992 
3) € 150,-- in geval van het plaatsen van voertuigen of andere voorwerpen op 

plaatsen, die hiervoor niet zijn bestemd, als bedoeld in artikel 12 lid 1 MR 
1992 

4) €  50,-- in geval van het aanbrengen van decoraties in de 
gemeenschappelijke gedeelten, als bedoeld in artikel 12 lid 2 MR 1992 

5) € 1.000,-- in geval van verboden op-, aan- of onderbouw aan het 
appartementencomplex, als bedoeld in artikel 13 lid 2 MR 1992 

6) € 1.500,-- voor het aanbrengen van veranderingen in de 
gemeenschappelijke gedeelten en zaken, als bedoeld in artikel 9 lid 2 MR 
1992 

7) € 2.500,-- in geval van afwijkend gebruik van het privé-gedeelte ten 
opzichte van de in de akte van splitsing opgenomen bestemming, als 
bedoeld in artikel 17 lid 4 MR 1992 

8) €  500,-- voor het leggen van een verboden vloerbedekking in het privé-
gedeelte, als bedoeld in artikel 17 lid 5 MR 1992. 

9) € 1.000,-- voor het aanleggen van een open vuur/haardinstallatie, als 
bedoeld in artikel 17 lid 6 MR 1992 

10) € 500,-- voor het weigeren toestemming te verlenen tot toegang tot of het   
      gebruik van een privé-gedeelte in het geval van noodzakelijk (planmatig)  
      onderhoud aan de gemeenschappelijke gedeelten en zaken, als bedoeld in  
      artikel 18 lid 3 MR 1992 

      11) € 500,-- in  geval van weigering tot afgifte van een ondertekende  
      gebruikersverklaring, als bedoeld in artikel 24 lid 1 MR 1992 
12) € 250,-- in het geval van ernstige verstoring van de Vergadering van  
      Eigenaars, als bedoeld in artikel 17 lid 1 MR 1992 

 
 
 
De in dit artikel opgesomde boetes zullen slechts na het verzenden van tweemaal (waarvan de 
laatste aangetekend) een schriftelijke waarschuwing aan de betrokkene kunnen worden 
opgelegd. Beroep ten aanzien van deze oplegging van boetes staat open bij de Vergadering 
van Eigenaars. 


