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HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN CORANTIJNSTRAAT 2-108 LEIDEN 
KvK nummer 50154575 
 
Onder dit huishoudelijk reglement vallen de volgende reglementen: 
- Model Splitsingsreglement 2006 
- Splitsingsakte d.d. 26 januari 2010 
 
Dit huishoudelijk reglement bevat nadere regels ter aanvulling op bovenstaande reglementen. 
Het huishoudelijk reglement is in rang ondergeschikt hieraan. Eventuele bepalingen uit dit reglement die 
daarmee in strijd zijn, zijn niet verbindend. 
 
INLEIDING 
Artikel 1 
Ten behoeve van informatieoverdracht aan de eigenaren is een online VvE-portal opgesteld. 
Deze is te bezoeken via link: https://www.ndmbeheer.nl/W006/ 
Alle geplaatste documenten en vermelde informatie op de portal als de verstrekte gebruikersnaam en 
het paswoord zijn vertrouwelijk en worden alleen persoonlijk aan de eigenaar verstrekt. 
 
Eigenaren gaan akkoord dat bepaalde informatie alleen via de vve-portal en/of een link door bestuur 
aan de eigenaren wordt verstrekt. De eigenaar kan op de hoogte gebracht worden dat er informatie 
online beschikbaar is en/of via een downloadlink is te verkrijgen. Alleen op specifiek schriftelijk verzoek 
aan bestuur zal informatie tevens op papier of e-mail aan desbetreffende eigenaar worden nagezonden. 
 
Artikel 2 
De volgende procedures zijn voor de VvE aanvullend van toepassing: 
 

PROCEDURE LINK 

Melding interne klachten https://www.ndmbeheer.nl/klachten/ 

Reparatieverzoek (geen spoed) https://www.ndmbeheer.nl/reparatie/ 

Spoed reparaties https://www.ndmbeheer.nl/spoed/corantijnstraat/ 

Aanvraag naamplaatje https://www.ndmbeheer.nl/naamplaatje/ 

Wijze declareren kosten https://www.ndmbeheer.nl/declaratie/ 

Doorgeven wijziging gegevens https://www.ndmbeheer.nl/eigenaar/ 

Verstrekken gebruikersverklaring https://www.ndmbeheer.nl/huurdersverklaring/ 

Doorgeven verzekeringsschade https://www.ndmbeheer.nl/schade/ 

De procedures kunnen gewijzigd worden. 
 
Artikel 3 
Bij overtreding van de regels uit de akte en reglementen zal op aangeven van het bestuur schriftelijk een 
waarschuwing worden gegeven waarna bestuur bevoegd is t.a.v. de eigenaren financiële sancties op te 
leggen, te weten een boete maximaal van: 
€ 250 eenmalig boete per overtreding, of 
€ 100 dagboete bij doorlopende overtreding met een maximum van € 2.500 
De geïnde boetes komen ten gunste van de VvE. 
 
Artikel 4 
Alle in dit reglement vernoemde bedragen zijn met prijspeil 2019 en worden jaarlijks geïndexeerd.  
 
 
 
 

https://www.ndmbeheer.nl/W006/
https://www.ndmbeheer.nl/klachten/
https://www.ndmbeheer.nl/reparatie/
https://www.ndmbeheer.nl/spoed/corantijnstraat/
https://www.ndmbeheer.nl/naamplaatje/
https://www.ndmbeheer.nl/declaratie/
https://www.ndmbeheer.nl/eigenaar/
https://www.ndmbeheer.nl/huurdersverklaring/
https://www.ndmbeheer.nl/schade/
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GELUIDOVERLAST 
Artikel 5 
Het voortbrengen van geluid d.m.v. televisie, internet, geluids- of zendapparatuur etc. mag slechts 
geschieden op zodanige wijze dat dit in een ander appartement of in de gemeenschappelijke ruimten 
niet hinderlijk waarneembaar is. 
Na 24.00 uur dient alle (audio) geluid te worden uitgezet. 
 
Artikel 6 
Alle activiteiten, anders dan in artikel 5 genoemd, die geluidoverlast veroorzaken zijn alleen toegestaan 
tussen de volgende tijden:  
Alle werkdagen + zaterdagen: van 08:00 uur tot 21:00 uur. 
Hiervan uitgezonderd nationale feestdagen. 
 
Artikel 7 
1. Het aanbrengen van harde vloerbedekking in de privé gedeelten, met uitzondering van de 
badkamer(s), de keuken(s), en de toiletruimte(n), is slechts toegestaan indien onder die vloerbedekking 
een dusdanig veerkrachtig materiaal is aangebracht dat een isolatie-index voor contactgeluiden (Ico) 
wordt bereikt van 10 dB(A). De isolatie-index wordt bepaald volgens de norm “NEN5077 geluidswering 
in gebouwen. De vloerconstructie dient als “zwevende” vloer dus geheel vrij van de bestaande 
betonvloer casu quo wandconstructie te worden uitgevoerd.  
 
Woningen op de begane grond zijn vrijgesteld van artikel 7. 
 
2. Indien een van de eigenaren het vermoeden heeft dat een vloer of vloerbedekking van een 
aangrenzend privé gedeelte niet voldoet aan de norm zoals is vermeld in lid a, dan is deze eigenaar 
gerechtigd een geluidonderzoek in te laten stellen.  
 
3. De eigenaar van het appartementsrecht recht gevende op het gebruik van het in lid b bedoelde 
aangrenzend privé gedeelte is gehouden om, zonder enig recht op schadevergoeding, medewerking te 
verlenen aan het laten plaatshebben van bedoeld geluidonderzoek.  
 
4. Het geluidonderzoek dient door een erkend onderzoeksbureau te worden uitgevoerd. Het bestuur 
zal, in overleg met betrokken partijen, het onderzoeksbureau aanwijzen.  
 
5. De kosten van het geluidonderzoek zijn voor rekening van de eigenaren op wiens verzoek het 
geluidonderzoek wordt uitgevoerd, tenzij uit het onderzoek blijkt dat de vloer of de vloerbedekking niet 
voldoet aan de in lid a gestelde norm. Alsdan zijn de kosten van het geluidonderzoek voor rekening van 
de eigenaar van het appartementsrecht recht gevende op het gebruik van het privé gedeelte waarvan 
blijkt dat de vloer of vloerbedekking niet voldoet aan de in lid a gestelde norm.  
 
6. Indien uit het geluidonderzoek mocht blijken dat de vloer of de vloerbedekking niet voldoet aan de in 
lid a gestelde norm, dan is de betreffende eigenaar gehouden om voor eigen rekening en risico 
dusdanige voorzieningen te treffen dat de vloer alsnog aan de bedoelde norm voldoet.  
 
7. Indien het niet mogelijk blijkt om passende voorzieningen te treffen zoals bedoeld onder lid 6, dan is 
de desbetreffende eigenaar gehouden om voor eigen rekening en risico de vloer of vloerbedekking te 
verwijderen.  
 
8. Het bepaalde in dit artikel geldt ten aanzien van harde vloerbedekking die na de vaststelling van dit 
reglement wordt aangebracht. 
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PRIVE GEDEELTEN  
Woongedeelten, bergruimten  
Artikel 8 
De eigenaar en gebruiker zijn niet bevoegd op een van buitenaf zichtbare plaats in- of aan de woning 
(reclame) borden/affiches, letters, naam aanduiding in welke vorm ook, voor zichzelf of derden aan te 
brengen of te laten aanbrengen. 
Uitzondering hierop zijn verkoopaffiches, verstrekt en aangebracht door de makelaar. 
 
Artikel 9 
Het (doen) aanbrengen van zonneschermen, windschermen en afscheidingen is zonder voorafgaande 
goedkeuring Algemene Ledenvergadering niet geoorloofd. 
De Algemene Ledenvergadering kan besluiten om voorwaarden te geven voor goedkeuring, te denken 
aan voorgeschreven systeem, kleur doek, materiaal frame, constructiewijze, afmeting e.d.  
Indien vastgesteld geldt deze toestemming met bepalingen voor alle nadien door overige eigenaren te 
plaatsen voorzieningen. 
 
Balkons 
Artikel 10 
Barbecueën (met open vuur, houtskool, briketten, brandgel en gas), alsmede het gebruik van 
vuurkorven, buitenhaarden of anderszins is op last van de brandweer niet buiten toegestaan. 
 
Artikel 11 
Het is niet toegestaan wasgoed, dekens/kleden, tapijten, etc. op de galerijen en de gemeenschappelijke 
ruimten te hangen c.q. te plaatsen in welke vorm dan ook.  
Wasrekjes ed. op het eigen terras of balkon zijn toegestaan, waarbij het drogen van wasgoed en luchten 
of uitkloppen van textiel alleen aan de binnenzijde van het balkon/terras mag geschieden. 
 
Artikel 12 
De eigenaar en gebruiker zijn verplicht de privé balkons en dakterrassen op hun kosten zo te (laten) 
reinigen dat er geen verstoppingen in de waterafvoer kunnen ontstaan. Alle schade hierdoor ontstaan 
zal op de veroorzakende eigenaar worden verhaald.  
 
Artikel 13 
Het is eigenaar en gebruiker niet toegestaan om antennes, schotels of andere zend- of 
ontvangstapparatuur, verlichting, banieren, vlaggen, reclameaanduidingen, zonnepanelen e.d. (anders 
dan reeds bestaand aanwezig ten tijde van ingaan reglement) op balkons, aan gevels op daken/vloeren 
en andere plaatsen aan te brengen zonder voorafgaande toestemming van de Algemene 
Ledenvergadering. 
 
Huisdieren 
Artikel 14 
De gebruikers mogen slechts huisdieren houden die in de woning kunnen worden gehuisvest. Zij dienen 
er voor zorg te dragen dat de dieren op generlei wijze aan andere bewoners overlast of hinder bezorgen 
en hun behoeften niet op het binnenterrein doen. 
Het hebben of houden van duiven, bijen of kippen is niet toegestaan. 
 
Artikel 15 
Het plaatsen van volières of anderszins gekooide buitenruimten voor dieren in alle buitenruimten is niet 
toegestaan. 
 
 
 

http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/1181/
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Artikel 16 
Ter voorkoming van overlast en bevuiling van onder meer de vloeren, gevels, vensterruiten e.d. is het 
niet toegestaan vogels vanaf de balkons en galerijen te voederen of voederbakken te plaatsen. Tevens is 
het niet toegestaan voorwerpen of ander afval over de balustrades en uit de ramen te werpen. 
 
Artikel 17 
Het loslopen zonder aanlijning alsmede borstelen van huisdieren e.d. is in de gemeenschappelijke 
ruimten (buiten en binnen) verboden. 
 
BERGING / ENTREEHAL / TRAPPENHUIS 
Artikel 18 
Er mag in het geheel geen afval, vuil of dies meer zij, in de bergingsgang, entreehal en trappenhuis 
worden gedeponeerd of neergezet. 
 
Artikel 19 
Het is niet toegestaan binnen fietsen, motorfietsen of scooters te wassen. 
 
GEMEENSCHAPPELIJKE GEDEELTEN 
Artikel 20 
Het is de gebruiker niet toegestaan persoonlijke zaken (als schilderijen, kasten, bloempotten, etc.) in de 
gemeenschappelijke ruimten te plaatsen, te stallen (zelfs niet tijdelijk) of op te hangen, tenzij de 
Algemene Ledenvergadering hiermee voorafgaand instemt.  
Te denken valt onder andere aan schilderijen, kasten, bloempotten, kinderwagens, strandkarren, 
loophulpen, scootmobiels, meubilair, etc. 
 
Artikel 21 
Het plaatsen van rijwielen is niet toegestaan in de gemeenschappelijke ruimten binnen als op de stoep 
voor de portiek. Alle rijwielen (fietsen/scooters/etc.) binnen in uw privé berging te stallen. 
Er kunnen maximaal 3 rijwielen tijdelijk gestald worden in de aanwezige fietsenrekken.  
De fietsenrekken zijn bestemd voor:  
- Bezoekers  
- Tijdelijk gebruik gedurende de dag  
In principe staan er dan ´s-nachts geen rijwielen meer voor de deur. 
 
Artikel 22 
De gebruiker dient door middel van bewassing het kozijnwerk (zijnde kozijnen, panelen, ramen en 
deuren aan zowel buiten- als binnenzijde, mits normaal bereikbaar) van hun appartementen in goede 
staat van onderhoud te houden. 
 
Artikel 23 
De gebruiker dient zich te onthouden van het verontreinigen of doen verontreinigen van de algemene 
ruimten en buitenterreinen. Indien een dergelijke plek toch wordt verontreinigd, dient de 
desbetreffende gebruiker deze onmiddellijk voor zijn eigen rekening te reinigen. 
 
Artikel 24 
Het aanbrengen van naambordjes en nummers op het bellentableau en de brievenbussen geschiedt in 
uniforme uitvoering. Het aanbrengen van andere naamborden en nummers is niet toegestaan. Het 
bestuur zal zorgdragen voor de aanschaf van deze naambordjes. De kosten voor aanschaf is voor 
rekening van de Vereniging van Eigenaren. 
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Artikel 25 
Het is niet toegestaan zich op de daken te bevinden. 
Tevens is het plaatsen en/of bevestigen op daken van welke voorwerp dan ook niet toegestaan. 
 
Artikel 26 
Het is verboden ruimtes te betreden welke voor een normaal gebruik van het gebouw niet vrij 
toegankelijk zijn. 
 
Artikel 27 
Voor zover de faciliteit er is, dient het vuil gescheiden te worden ingezameld. Het is niet toegestaan 
huisvuil of andere afvalstoffen te bewaren of op te slaan in de gemeenschappelijk ruimten. Het huisvuil 
dient in de daarvoor door de gemeente afgegeven containers te worden gedeponeerd. Het aanbieden 
van grofvuil geschiedt conform de normen die door de gemeentelijke reinigingsdienst worden bepaald. 
 
Artikel 28 
In de gemeenschappelijke binnenruimten is het verboden te roken. 
 
Artikel 29 
Het is niet toegestaan de gemeenschappelijke ruimten als speelplaats te gebruiken. 
 
Artikel 30 
Het is eigenaren verboden gemeenschappelijke installaties te bedienen op een andere wijze dan die 
waarvoor zij bestemd zijn. Ook is het niet toegestaan energie af te nemen voor welk doel ook van de 
gemeenschappelijke energievoorzieningen.  
 
Artikel 31 
Iedere eigenaar dient zich bij het plaatsen van een individuele CV-ketel te houden aan de 
installatievoorschriften van het Energiebedrijf. Rookgasafvoer (en eventueel benodigde toevoerlucht) 
van de cv-installatie dient via het bestaande rookgaskanaal te geschieden naar het dak. Aanpassing van 
leidingwerk in kanaal (incl. mantel en dakkap) dient door eigenaar op zijn kosten zelf te worden 
verzorgd bij een gespecialiseerd professioneel installateur die is aangesloten bij Techniek 
Nederland  (voorheen UNETO-VNI). 
 
ORGANISATIE 
Artikel 32 
Het bestuur heeft het recht zich toegang te verschaffen tot een appartement in geval van (dreigende) 
noodsituaties.  
 
Artikel 33 
Indien een eigenaar zijn servicebijdrage, en/of tekort op de exploitatie en/of andere eigenarenbijdragen 
niet of niet tijdig aan de Vereniging van Eigenaren voldoet, zijn bestuur en beheerder, na aanmaning, 
casu quo in gebrekestelling, gerechtigd om de vordering uit handen te geven aan een incassobureau dan 
wel gerechtsdeurwaarder, alsmede het laten doen starten van gerechtelijke procedures en het laten 
nemen van executiemaatregelen. 
De buitengerechtelijke kosten, de gerechtelijke kosten, alsmede de executiekosten komen voor 
rekening van de betreffende nalatige eigenaar.  
De keuze van incassobureau dan wel gerechtsdeurwaarder is aan het bestuur. 
 
Artikel 34 
De namen van in gebreke gebleven debiteuren kunnen bekend worden gemaakt op de Algemene 
Ledenvergadering. 
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Artikel 35 
Zonder schriftelijke opgave van eigenaar aan beheerder wordt er vanuit gegaan dat eigenaar het 
appartement zelf gebruikt (niet verhuurd) en derhalve het postadres van eigenaar gelijk is aan het 
locatieadres. 
 
Artikel 36 
Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk dat hun persoonsgegevens (namen alle eigenaren, postadres, 
telefoonnummer en e-mailadres) correct bekend zijn bij bestuur en beheerder en worden opgenomen 
in het eigenarenregister. 
Onjuistheden en wijzigingen dienen binnen 1 week na ontstaan aan beheerder schriftelijk te worden 
doorgegeven. 
 
Artikel 37 
Als een eigenaar aan beheerder een e-mail stuurt, wordt er van uit gegaan dat de eigenaar vanaf dan 
verder onderling wenst te communiceren per e-mail. In het eigenaarsregister zal vanaf dan als 
contactadres het e-mailadres worden aangehouden. 
 
VERHUUR 
Artikel 38 
Eigenaar (verhuurder) dient alle belanghebbende zaken, zoals reglementen, besluiten en mededelingen 
uit de Algemene Ledenvergaderingen, aan zijn gebruikers (bewoners/huurders) op tijd door te geven. 
 
Artikel 39 
Eigenaar (verhuurder)  draagt volledige zorg dat de persoonsgegevens van zijn huurder (namen alle 
bewoners, telefoonnummer en emailadres) bekend zijn bij bestuur en beheerder en worden 
opgenomen in het huurdersregister. Wijzigingen dienen binnen 1 week na ontstaan door eigenaar aan 
bestuur of beheerder schriftelijk te worden doorgegeven. 
 
Artikel 40 
Eigenaar (verhuurder) is verplicht om een mede door huurder ingevulde en ondertekende gebruikers-
(huurders)verklaring te verstrekken aan bestuur. 
Het te gebruiken model is opvraagbaar. 
 
SLOTBEPALING 
Artikel 41 
Alle voorgaande versies van het Huishoudelijk Reglement zijn hierbij vervallen. 
Aldus vastgesteld in Algemene Ledenvergadering van ……/……/2019 


