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INLEIDING 
 

Het gebouw is gesplitst in appartementsrecht, bij akte d.d. 22-11-2000, verleden t.o.v. van 
Notaris Mr. H.M.F. Neve, te Leiderdorp, ingeschreven in het register Hypotheken 4 in deel 
16947 nummer 6 van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Zoetermeer, in 
welke akte het hierin vermeld zijnde van toepassing is.  
De volgende regels zijn vastgesteld ingevolge artikel 44 van het Modelreglement bij Splitsing 
in appartementsrechten van de Koninklijke Notariële Broederschap, d.d. 2 januari 1992, als 
Huishoudelijk Reglement. 
 
Iedere eigenaar en/of gebruiker wordt geacht met het bovengenoemde reglement bekend te zijn 
en is hieraan onderworpen. 
 
Waar in dit huishoudelijk reglement wordt gesproken van eigenaar, wordt daaronder tevens 
mede begrepen de gebruiker(s), voorzover uit de tekst niet het tegendeel blijkt.  
 
 

GEMEENSCHAPPELIJKE ZAKEN 
 
1. Waaronder hal, trappenhuis en parkeerterrein mogen in geen geval, voor welke sport of 

welk spel dan ook worden gebruikt.  
 
2. Huishoudelijk afval mag alleen in goed afgesloten plastic zakken in de containers in de 

containerruimte worden gedeponeerd. Grof vuil mag niet in de containerruimte worden 
gedeponeerd. De desbetreffende eigenaar dient in overleg met de gemeente zelf voor 
afvoer zorg te dragen. 

 
3. Privé-eigendommen mogen, zelfs niet tijdelijk, worden opgeslagen in de algemene 

ruimten. 
 
4. Indien een algemene ruimte wordt verontreinigd, dient de desbetreffende verontreiniger 

deze onmiddellijk te reinigen. 
 
5. Het aanbrengen van naambordjes en nummers op het bellen-tableau en de brievenbussen 

geschiedt in uniforme uitvoering. 
De bestuurder zal zorg dragen voor de aanschaf van deze naambordjes en nummers. De 
kosten hiervan zijn voor rekening van de eigenaar en zullen op eerste verzoek worden 
voldaan. 

 
6. Het is verboden liften te belasten met meer dan het aangegeven gewicht, respectievelijk 

het aantal aangegeven personen. Schaden, ontstaan door overtreding hiervan, worden 
verhaald. Tenzij onder geleide van een volwassene mogen kinderen beneden 6 jaar onder 
geen beding van de liften gebruik maken. 

 
7. Het is de eigenaar/gebruiker ten strengste verboden apparatuur ten algemene dienste 

eigenmachtig af te sluiten of te openen, respectievelijk in- of uit te schakelen. 
Eventuele klachten dienen aan de bestuurder van de VvE te worden doorgegeven.  
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8. Auto’s dienen uitsluitend binnen de daarvoor bestemde parkeervakken  te worden 
geparkeerd. Fietsen, bromfietsen en andere voertuigen mogen op de eigen parkeerplaats 
worden geplaatst, mits andere gebruikers geen hinder ondervinden bij het in- en 
uitparkeren van hun auto. 

 
9. Het is niet toegestaan in de parkeergarage auto’s te wassen of werkzaamheden aan 

auto’s/motoren te verrichten. Het een en ander in de breedste zin des woords.  
 
10. Het gebruik van het gebouw dient zodanig te geschieden, dat alle bewoners van het 

gebouw rekening houden met de privacy en de persoonlijke belangen van alle 
medebewoners. 

 
11. Het is niet toegestaan het dak anders te betreden dan voor onderhoud, door de door de 

VvE aangewezen perso(o)nen. 
 
12. Zonder toestemming van de VvE mogen geen wijzigingen van welke aard dan ook in/aan 

de appartementen worden aangebracht, die het aanzien van het gebouw veranderen. 
Hieronder vallen ook de verlichtingen in de algemene ruimten. Mocht in de vergadering 
hieromtrent een ruime meerderheid van stemmen worden verkregen, dan kan een 
bindend advies worden aangevraagd bij de architect. 

 
13. In de algemene ruimten, liften inbegrepen, is het verboden te roken.  
 
14. Iedere eigenaar en/of gebruiker dient er voor zorg te dragen dat de toegangsdeuren tot 

het appartementengebouw steeds worden gesloten. 
Verder wordt men verzocht slechts de entree-deur te openen voor bekende personen, 
zodat ongewenste bezoekers geen toegang tot het gebouw kunnen krijgen.  
Colporteurs, collectanten e.d. mogen niet door de bewoners worden binnengelaten.  
In verband met overlast aan andere eigenaren/bewoners en in verband met 
omstandigheden als inbraak en insluiping, dient de eigenaar/bewoner een zorgvuldig 
beheer te houden van de deursleutel.  

 
 

VERHUUR/VERKOOP VAN APPARTEMENTEN 
 
15. Iedere eigenaar c.q. bewoner dient een eventuele nieuwe koper of nieuwe bewoner op de 

hoogte te stellen van het Huishoudelijk Reglement. De nieuwe gebruiker c.q. bewoner 
dient door ondertekening in te stemmen met het Huishoudelijk Reglement.  

 
 

VERHUIZINGEN EN VERBOUWINGEN 
 
16. Bij verhuizingen en/of verbouwingen dient vooraf overleg te worden gepleegd met de 

bestuurder van de VvE. 
 
17. Alle werkzaamheden die overlast veroorzaken zijn alleen op werkdagen van 08.00 uur 

tot 20.00 uur toegestaan. 
 
18. De bestuurder houdt zich het recht voor bij een verbouwing de eis te stellen dat vervoer 

van bouwmaterialen, afval, etc. buitenom geschiedt en niet via de algemene ruimten en 
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met de liften. De bestuurder behoudt zich het recht voor bij verhuizingen de eis te stellen 
dat vervoer van inboedel buitenom geschiedt, zo nodig door middel van een hoogwerker 
en niet via de algemene ruimten en liften. 

 
19. Schaden, veroorzaakt door verbouwing c.q. verhuizing, worden op de veroorzaker 

verhaald. 
 

PRIVÉ GEDEELTEN 
 
20. Het gebruik van de privé gedeelten dient zodanig te geschieden, dat alle bewoners van de 

privé gedeelten rekening houden met de privacy en persoonlijke belangen van alle 
medebewoners. 

 
21. Het is niet toegestaan in de appartementen harde vloerbedekking aan te brengen zonder 

voorafgaande toestemming van de bestuurder. Onder harde vloerbedekking wordt 
verstaan, hout, steen, doch ook vinyl, linoleum en daarmee vergelijkbare producten.  
Indien omwonenden thans of in de toekomst geluidsoverlast ondervinden ten gevolge van 
de aanwezigheid van de vloer, dient de betreffende eigenaar aanvullende isolerende 
maatregelen te treffen zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van losse kleden, de stoelen en 
tafels te voorzien van vilten noppen of de gehele vloer te bedekken met vloerbedekking. 
Indien deze maatregelen niet voldoen kan de eigenaar van de vloer verplicht worden deze 
uit het appartement te verwijderen. Voor het aanbrengen van een harde vloer in de 
keuken geldt dat voor de typen A1 en A3 maximaal 7 m² harde vloerbedekking mag 
worden aangebracht, voor het type A 2 maximaal 6 m² en voor het type A4 12 m².  De 
keuken moet eveneens aan de in de splitsingsakte genoemde isolatienorm voldoen.  

 
22. Het is verboden privé gedeelten en garages te gebruiken voor het opslaan van gevaarlijke 

stoffen. 
 
23. Tijdens de wintermaanden mag de verwarming niet geheel worden afgesloten. Dit ter 

voorkoming van bevriezing. 
 
24. Als een eigenaar of gebruiker langdurig afwezig is, dan dient de bestuurder hiervan op 

de hoogte te zijn. 
Er dienen maatregelen te worden getroffen dat bij onraad het appartement kan worden 
betreden. 

 
25. Alle meerwaarde, ook die nagelvast is aangebracht in de appartementen boven de 

standaard uitvoering van het complex, dient zelfstandig te worden verzekerd.  
 
 

BALKONS - TERRASSEN EN ALGEMENE RUIMTEN 
 

26. Het gebruik van de balkons en terrassen dient zodanig te geschieden dat de overige 
bewoners van het gebouw geen overlast wordt bezorgd. 
Speciaal wordt benadrukt het barbecuen en het spelen van muziek.  

 
27. Het is niet toegestaan wasgoed, dekens, etc. op balkons en terrassen te hangen. 

Droogrekken mogen niet aan de buiten- en/of binnenzijde van de balkons of terrassen 
worden gehangen of geplaatst.  



5 
 

 
28. Het kloppen of uitslaan van kleedjes, lopers, matten, tafellakens e.d. is niet toegestaan 

buiten de balkons en terrassen. 
 
29. Het spuiten van balkonramen aan de buitenkant van de balustrade is niet toegestaan.  
 
30. De eigenaar/bewoner is verplicht zijn balkons en terrassen zo te reinigen, dat er geen 

verstoppingen in de waterafvoer kunnen ontstaan.  
 
31. Aanbrengen van plantenbakken aan de buitenkant van de balkons en terrassen is niet 

toegestaan. 
 
32. Het eventueel aanbrengen van buiten-zonwering moet uniform zijn. Informatie hierover 

is te verkrijgen bij de bestuurder van de VvE. 
 
33. Het eventueel aanbrengen van buitenverlichting aan de balkonzijde moet uniform zijn. 

Informatie hierover is te verkrijgen bij de bestuurder van de VvE.  
 
34. In beginsel is het ophangen van schilderijen etc. en het plaatsen van voorwerpen in de 

hallen en trapportalen niet toegestaan. Hiervan kan worden afgeweken, mits de bewoners 
van de betreffende etage geen bezwaren hebben, er geen blijvende schade ontstaat (door 
bijvoorbeeld boorgaten), de brandveiligheid niet het geding komt en mits hulpverleners 
(brandweer, ambulancepersoneel e.a.) geen hinder ondervinden bij hun werk. Voor de 
begane grond is bij afwijking van de algemene regel ook de toestemming van de 
bestuurder vereist.  

 
 

HUISDIEREN EN VOGELS 
 
 

35. Het houden van huisdieren is toegestaan. De bewoners zorgen er voor dat de dieren op 
generlei wijze aan andere bewoners overlast of hinder bezorgen.  
Honden, katten e.d. dienen niet te worden uitgelaten in of rondom het gebouw en 
parkeerterrein. Zij dienen zonder uitzondering op bovengenoemde plaatsen aan de lijn te 
worden gehouden. Het is niet toegestaan huisdieren buiten te sluiten op balkons of 
terrassen zonder toezicht.  

 
36. Brood, etenswaren e.d. mogen niet naar buiten worden gegooid. Ook het plaatsen van 

voederbakken of het los uitstrooien van voer op de balkons, de terrassen, de 
parkeerplaatsen en op de daken is niet toegestaan.  

 
 

DE KOSTEN 
 
37. De begrote exploitatiekosten dienen per maand te worden voldaan. De verschuldigde 

bedragen dienen uiterlijk op de aangegeven tijd in het bezit van de Vereniging te zijn. 
Indien een eigenaar in gebreke is zal hij, onverminderd de inningskosten, de wettelijke 
rente verschuldigd zijn. De bestuurder is gemachtigd om alle stappen te ondernemen, het 
instellen van rechtsvorderingen daaronder begrepen, tot inning van een geldvordering ten 
laste van de eigenaar.  
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38. Kosten, voortkomend uit buitenlands betalingsverkeer met de bestuurder, zullen aan de 

eigenaar in rekening worden gebracht. In geval van wanbetaling komen tevens de door 
de wanprestatie van de eigenaar veroorzaakte kosten, zowel gerechtelijke als 
buitengerechtelijke (incasso)kosten, te zijnen laste. Ter voldoening aan het gestelde in 
artikel 41.5 Algemeen Reglement, wordt dit bedrag bepaald op € 500,-  

 
39. Bestuurder is bevoegd op niet tijdig betaalde voorschotten een boete te heffen van 1% 

per maand, alsmede een bedrag ad. € 10,- aanmaningskosten. Zowel gerechtelijke als 
buitenrechtelijke (incasso)kosten komen voor rekening van de wanbetaler.
De bestuurder en/of voorzitter is gemachtigd moeilijk inbare vorderingen via de 
gerechtelijke weg te incasseren. Een maximum wordt aan dit bedrag niet gegeven. 

 
40. Naast de bij het Reglement van Splitsing opgedragen taken is de bestuurder belast met de 

uitvoering van dit Huishoudelijk Reglement. 
 
 

COMMISSARISSEN/KASCOMMISSIE 
 

41. De VvE kan uit de eigenaren commissarissen benoemen tot ten hoogste drie leden. De 
commissarissen zijn belast met het toezicht op het bestuur. De commissarissen adviseren 
het bestuur op verzoek danwel op eigen gezag. De commissarissen vergaderen tenminste 
 2 x per jaar en nemen hun besluiten met gewone meerderheid van stemmen.  
Een commissaris heeft zitting voor de duur van drie jaar en kan aan het einde van de 
zittingsperiode telkens voor een nieuwe zittingsperiode van drie jaar worden 
herbenoemd. Ter voorkoming van gelijktijdig aftreden van alle commissarissen zal een 
rooster van aftreden worden opgesteld.  

 
42. Jaarlijks wordt in de vergadering van eigenaars een kascommissie benoemd bestaande uit 

twee leden en een reservelid.  
Deze leden dienen eigenaar te zijn op het moment van de kascontrole. De leden van de 
kascommissie kunnen telkenmale worden herbenoemd. 

 
 

SLOTBEPALINGEN 
 

43. Het Huishoudelijk Reglement is niet alleen bestemd voor alle eigenaren doch ook voor 
alle gebruikers. Voor alle gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement, het Reglement 
van Splitsing of het Algemeen Reglement niet voorziet, besluit de vergadering van 
eigenaars. Bij twijfel of ontheffende bepalingen dient overleg plaats te vinden met de 
bestuurder. 

 
44. Bij overtreding van de artikelen in dit huishoudelijk reglement is eigenaar c.q. gebruiker 
 een boete van € 25,- per overtreding verschuldigd, welk bedrag ten bate van de kas van 
 de vereniging komt. 
 
 
 
 
Leiden, 25 november 2013  


