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1. Inleiding 
 

 De Vereniging van Eigenaars De Rosmolen is een rechtspersoon. 

 Het Huishoudelijk Reglement is opgemaakt ingevolge artikel 28 van het Reglement van 
Splitsing van Eigendom, vastgesteld door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie op 22 
februari 1973. 

 Het Huishoudelijk Reglement vult regelgeving in de Wet (BW, art. 106 t/m 147, Titel 9, Boek 
5), in de Akte van Splitsing en het vorenbedoelde Reglement van Splitsing aan. Bij strijdigheid 
met bepalingen in de Wet, Akte van Splitsing en Reglement van Splitsing prevaleren de 
bepalingen in deze drie regelingen 

 ‘Administrateur’:  sinds het nieuwe BW (1992) is de term ‘Administrateur’ vervangen door de 
term ‘Bestuurder’. 

 Het Huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld door de Vergadering van de Vereniging van 
Eigenaars van het flatgebouw ‘De Rosmolen’, op grond van artikel 28 van het Reglement van 
Splitsing van eigendom,  juncto  artikel 128 van het Burgerlijk Wetboek . 

 Het Huishoudelijk Reglement geldt voor alle eigenaars en gebruikers, ook toekomstige, van 
de privégedeelten in het gebouw. Zij worden geacht dit Reglement te kennen. 

 Bij ingebruikneming van een privégedeelte dient door de eigenaar of gebruiker een 
verklaring te ondertekenen, waaruit blijkt dat hij bekend is met het Reglement van Splitsing 
van Eigendom, de Akte van Splitsing en dit Huishoudelijk Reglement. De verklaring is bij de 
Bestuurder verkrijgbaar. 22 

 
A: Definities 
1.   De in dit Huishoudelijk Reglement gebruikte begrippen komen overeen met die, vervat in artikel 
1 van het Reglement van Splitsing van eigendom,  vastgesteld bij akte, verleden op 22 februari 
1973 voor notaris mr. J. Schrijner te Rotterdam. 
Waar wordt gesproken van ‘Reglement’, wordt vorenbedoeld Reglement van Splitsing bedoeld. 
 
B:  Het Bestuur 
 
1. Het Bestuur van de Vereniging berust, conform artikel 4 van het Reglement van Splitsing, 
     bij de Bestuurder die wordt benoemd door de Vergadering van Eigenaars. 

De Vergadering kan ook een plaatsvervangend Bestuurder benoemen. 
2. Het staat de Bestuurder vrij om de Vergadering een voorstel te doen tot het benoemen 

van medebestuursleden, die hem helpen bij de uitoefening van zijn taak als  Bestuurder. 
 
3. De Vergadering benoemt op voorstel van de Bestuurder deze medebestuursleden voor 

onbepaalde tijd en kan zowel Bestuurder als medebestuursleden te allen tijde ontslaan. 
4. De Bestuurder en zijn medebestuurders bepalen in goed onderling overleg de 

werkverdeling en de wijze van(samen)werken binnen het Bestuur. 
Bestuurder noch de overige bestuursleden zijn verplicht klachten, wensen of opmerkingen, 
anders dan het gemeenschappelijke gebruik of beheer betreffende, in ontvangst te nemen, uit te 
voeren of te doen uitvoeren. 
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5. Bij belet of ontstentenis van het bestuur wordt dit vervangen door de voorzitter van de 
vergadering van eigenaars, tenzij in de statuten of door de vergadering een andere 
voorziening is getroffen. 

6. In gevallen waarin de vereniging of de gezamenlijke appartementseigenaars een belang 
hebben, tegenstrijdig met dat van een Bestuurder, treedt de voorzitter van de vergadering 
van eigenaars bij belet of ontstentenis van andere Bestuurders eveneens in de plaats van het 
bestuur. 
 

C: Financiën 
 

1. Het vermogen van de vereniging wordt gevormd door de bijdragen van de eigenaars, 
verschuldigd overeenkomstig de bepalingen van art. 18 en art. 23 Reglement van 
Splitsing en conform de verdeling als is vastgelegd in de gewijzigde Akte van Splitsing 
56 1989. 

2. De Vereniging van Eigenaars voert het beheer over de gemeenschap, met uitzondering 
van de gedeelten die bestemd zijn als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. De 
Vereniging houdt een reservefonds in stand ter bestrijding van andere dan de gewone 
jaarlijkse kosten. 

3. De vergadering beslist over het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten en de 
gemeenschappelijke zaken, voor zover de beslissing hierover niet aan de Bestuurder is 
opgedragen. 

4. Alle besluiten, waarvoor in dit reglement of krachtens de wet geen afwijkende regeling is 
voorgeschreven, worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. 

5. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 
6. Indien bij stemming over personen geen hunner de volstrekte meerderheid der uitgebrachte 

stemmen verkrijgt, wordt herstemd tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich 
verenigd hebben. Indien meer dan twee personen in dit geval verkeren en een gelijk aantal stemmen 
hebben verkregen, wordt door loting uitgemaakt, welke twee van hen voor herstemming in aanmerking 
komen. Indien het grootste aantal stemmen slechts door één persoon is verkregen, zal worden 
herstemd tussen die persoon en een persoon, die een aantal stemmen verkregen heeft, hetwelk 
het dichtst het grootste aantal stemmen nabijkomt, en indien meer personen in dit laatste geval 
verkeren, zal door het lot worden beslist, wie van hen voor herstemming in aanmerking komt. Bij 
deze tweede stemming is alsdan gekozen hij, die de meeste stemmen op zich verenigd heeft, 
terwijl ingeval bij deze tweede stemming de stemmen staken, het lot beslist. 
Blanco stemmen zijn van onwaarde. 

7. Met een besluit van de vergadering staat gelijk een voorstel, waarmede alle eigenaars schriftelijk 
hun instemming hebben betuigd. 

8. In een vergadering, waarin minder dan de helft van maximum aantal van 11.652 stemmen kan  
worden uitgebracht (=5826), kan geen geldig besluit worden genomen. 
In dat geval zal een nieuwe vergadering worden uitgeschreven, te houden niet vroeger dan twee 
en niet later dan zes weken na de eerste. In de oproeping tot deze vergadering zal mededeling 
worden gedaan, dat de komende vergadering een tweede vergadering is als bedoeld in dit 
artikel. In deze vergadering zal over de aanhangige onderwerpen een besluit kunnen worden 
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genomen ongeacht het aantal stemmen, dat ter vergadering kan worden uitgebracht. 
 

9. De beslissing over het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en de 
gemeenschappelijke zaken berust bij de Bestuurder. Deze kan echter geen 
onderhoudswerkzaamheden opdragen die een bedrag te boven gaan van € 5000,-, indien hij 
daartoe niet vooraf door de vergadering is gemachtigd, tenzij deze uitgave voldoet aan hetgeen 
hieronder is beschreven in lid 12. 

10. De Bestuurder is bevoegd om zonder nadere opdracht van de vergadering verbintenissen aan te 
gaan voor het nemen van spoedeisende maatregelen, voor zover deze verbintenissen het bedrag 
van 4% van de vastgestelde begroting van het lopende boekjaar niet te boven gaat. De 
Bestuurder dient bij het aangaan van dergelijke verbintenissen te beschikken over een 
schriftelijke machtiging (e-mail daaronder begrepen) van de Voorzitter van de Vergadering van 
Eigenaars. Indien van deze bevoegdheid gebruik wordt gemaakt, dient het bestuur de eigenaars 
en/of gebruikers daarvan onverwijld te informeren. 

11. Ieder der eigenaars of gebruikers is verplicht zijn medewerking te verlenen aan de uitvoering van 
de besluiten der vergadering, voor zover dit redelijkerwijze van hem verlangd kan worden. Lijdt 
hij als gevolg hiervan schade dan wordt deze hem door de vereniging vergoed. 

12. Besluiten door de vergadering tot het doen van uitgaven die een bedrag van € 100.000,- te boven 
gaan, kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van het 
aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin een aantal eigenaars tegenwoordig of 
vertegenwoordigd is, dat ten minste twee/derde van het totaal aantal stemmen kan uitbrengen. 
In een vergadering, waarin minder dan twee/derde van het in de vorige zin bedoelde maximum 
aantal stemmen kan worden uitgebracht, kan geen geldig besluit worden genomen. 
In dat geval zal een nieuwe vergadering worden uitgeschreven, te houden niet vroeger dan twee 
en niet later dan zes weken na de eerste. 
In de oproep tot deze vergadering zal mededeling worden gedaan dat de komende vergadering 
een tweede vergadering is als bedoeld in dit artikel. In deze vergadering zal over de aanhangige 
onderwerpen een besluit kunnen worden genomen met een volstrekte meerderheid van 
stemmen,  ongeacht het aantal stemmen, dat ter vergadering kan worden uitgebracht. 

13. Het in de voorgaande leden 4, 5 en 7 bepaalde geldt niet voor uitgaven met betrekking tot 
posten die door de vergadering overeenkomstig artikel 18 lid 1 en artikel 32 lid 2 RvS 1973 op de 
jaarlijkse begroting zijn geplaatst voor zover deze posten met niet meer dan tien procent 
overschreden worden, of voor uitgaven waarvoor een speciale reserve is gevormd. 

14. Indien door de vergadering overeenkomstig het in het lid d bepaalde tot het doen van een 
uitgave wordt besloten, wordt tevens de extra voorschotbijdrage bepaald, die door de 
Bestuurder te dier zake van de eigenaars kan worden gevorderd. De uitvoering van zodanige 
besluiten kan eerst geschieden wanneer de voor de uitvoering benodigde gelden in de kas van de 
vereniging gereserveerd zijn. 

15. Het in het lid 11 bepaalde geldt eveneens voor besluiten tot verbouwing of voor besluiten tot het 
aanbrengen van nieuwe installaties of tot het wegbreken van bestaande installaties, voor zover 
deze niet als een uitvloeisel van het normale beheer zijn te beschouwen. 
De eigenaar, die van zodanige maatregel geen voordeel trekt, is niet verplicht in de kosten 
hiervan bij te dragen. 

16. Het bestuur is verplicht een onderhoudsplan op te (laten) maken, waarin zijn opgenomen de 
onderhoud- en herstelwerkzaamheden en vernieuwingen die op meer jaren betrekking hebben, 
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met een schatting van de daaraan verbonden kosten en een gelijkmatige toerekening van die 
kosten aan de onderscheiden jaren. 
Dit meerjarenonderhoudsplan dient te worden opgemaakt voor een door de Vergadering vast te 
stellen periode van tenminste 5 jaren. Is die periode langer dan vijf jaren dan moet het plan elke 
vijf jaar worden herzien. Het onderhoudsplan wordt vastgesteld door de Vergadering.  
In het kader van dit meerjarenonderhoudsplan kunnen binnen het reservefonds bestemmingsreserves 
worden gevormd. 

17. Het bestuur beheert de middelen van de Vereniging en draagt zorg voor de 
tenuitvoerlegging van de besluiten van de Vergadering van Eigenaars. 

18. Over gelden van het reservefonds kan slechts door de Voorzitter van de Vergadering van 
Eigenaars en één van de eigenaars, die daarvoor door de Vergadering van Eigenaars wordt 
aangewezen  en na het krijgen van machtiging van de Vergadering van Eigenaars, worden 
beschikt, tenzij de gelden worden gebruikt in overeenstemming met een tevoren vastgestelde 
begrotingspost. 

19. In afwijking van het gestelde onder ‘Reglement’ in de akte van Splitsing 1976, begint het boekjaar 
van de Vereniging van Eigenaars De Rosmolen  op 1 januari en eindigt op 31 december van elk 
jaar. 

20. Jaarlijks binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar zal een Vergadering worden gehouden, 
waarin, in overeenstemming met artikel 18 lid 3, door de Bestuurder de exploitatierekening over 
het afgelopen boekjaar wordt verstrekt, die door de Vergadering moet worden goedgekeurd 
voor de vaststelling van de definitieve bijdrage door iedere eigenaar. In deze of een eerdere 
Vergadering wordt tevens een nieuwe begroting opgesteld voor het aangevangen of komende 

jaar. 
21. Een kascommissie, bestaande uit  twee personen, onderzoekt  jaarlijks  de, in het Reglement van 

Splitsing, art. 18 3e alinea bedoelde,  exploitatierekening met toelichting van het bestuur, 
alsmede de balans en brengt  tegelijk met de overlegging ervan aan de Vergadering van 
Eigenaars verslag uit van zijn bevindingen. De kascommissie wordt steeds voor een periode van 
twee jaar benoemd door de Vergadering van Eigenaars. Behalve de twee gewone leden van de 
kascommissie wordt tevens een buitengewoon lid benoemd, dat als plaatsvervanger voor een 
van de twee gewone leden kan optreden. 

22. Van de, conform artikel 17 Reglement van Splitsing bedoelde  gezamenlijke schulden en kosten 
alsmede van een naar tijdsduur evenredig gedeelte van de kosten verbonden aan het periodiek 
schilderwerk en noodzakelijke vernieuwingen, zoals deze zijn opgenomen in het meerjaren 
onderhoudsplan,  wordt jaarlijks door de Bestuurder een begroting ontworpen en ter vaststelling 
aan de jaarlijkse Vergadering voorgelegd. 
Overschotten, betrekking hebbende op de exploitatierekening van het afgelopen boekjaar zullen, 
tenzij de Vergadering anders beslist,  aan  de Algemene Reserve worden toegevoegd. 

23. Mocht de exploitatierekening een tekort opleveren, dan moeten de eigenaars dit tekort binnen 
een maand na daartoe door de Bestuurder te zijn aangemaand, ieder naar zijn aandeel in het 
geheel, aanzuiveren. 

24. Indien een eigenaar niet binnen 8 dagen na verloop van de in het vorige lid genoemde termijn 
het door hem verschuldigde aan de Bestuurder heeft voldaan, is hij daarover rente verschuldigd. 
Bedoelde rente is gelijk aan de consumentenrente bepaald krachtens de artikelen BW 6:119 en 174 
BW 6:120. 
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25. Indien een eigenaar het bedrag van zijn definitieve bijdragen niet binnen 6 maanden na verloop 
van de termijn  bedoeld in lid 7 heeft voldaan, wordt zijn schuld omgeslagen over de andere 
eigenaars in de verhouding tot ieders aandeel in het geheel, ongeacht de maatregelen die jegens 
de nalatige eigenaar kunnen worden genomen en behoudens het recht van verhaal van  de 
andere eigenaars op de eerstgenoemde. 

26. Incassomandaat en incassoprocedure  
Incassomachtiging 
De vergadering machtigt het bestuur en beheerder tot het nemen en uitvoeren van alle 
incassomaatregelen die zij noodzakelijk acht ter incassering van achterstallige bedragen van wan 
betalende leden. Onder deze maatregelen vallen tevens het uit handen geven van de vordering aan een 
incassobureau dan wel gerechtsdeurwaarder, alsmede het doen starten van gerechtelijke procedures en 
het laten nemen van executiemaatregelen. 
  
De vergadering besluit tevens dat in alle gevallen waarin een vordering ter incassering uit handen wordt 
gegeven, de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten, de gerechtelijke kosten, alsmede de 
executiekosten ten laste van het nalatige lid zullen worden gebracht. 
 
De bestuurder/beheerder zal de vordering van de VVE  niet eerder  aan een gerechtsdeurwaarder of 
advocaat uit handen geven dan, nadat het in gebreke zijnde lid volgens de incassoprocedure van de 
beheerder ingebreke is gesteld.  
 
De procedure is als volgt: 
1. Is  er 15 dagen geen betaling ontvangen, dan zal de beheerder namens de VvE een herinnering 
sturen. 
2. 7 dagen later zal de beheerder namens de VvE een aanmaning (in gebrekestelling), sturen waarbij 
wordt aangekondigd dat er incassokosten volgens de wet normering 
buitengerechtelijke incassokosten in rekening worden gebracht indien er een twee aanmaning 
verzonden wordt. 
3. Na 15 zal de beheerder namens de VvE een tweede aanmaning versturen en worden incassokosten in 
rekening gebracht. Deze zijn 15% van het openstaande bedrag met een 
minimum van € 40,-. 
4. Indien er 14 dagen na dagtekening van de laatste aanmaning geen betaling binnen is, dan zal de 
vordering door de VvE uit handen worden gegeven aan een deurwaarderskantoor of incassobureau. 
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D: Algemene bepalingen 
 
1. Het is een ieder verboden om andere bewoners van de flat op enigerlei wijze hinder toe te 

brengen. Bij onenigheid over de toepasselijkheid van deze bepaling beslist het Bestuur. 
2. Iedere bewoner/gebruiker is verplicht, voor zover dit in zijn/haar vermogen ligt, erop toe te zien 

dat de Gebruiksvoorschriften gemeenschappelijke gedeelten zowel door de eigenaars en 
gebruikers als door anderen in acht wordt genomen. 187 

 
 
E:  Gebruiksvoorschriften gemeenschappelijke gedeelten. 
 
1. Algemene gebruiksregels voor de gemeenschappelijke gedeelten 

a) De vergadering beslist over de kleur van het buitenverfwerk alsmede over de kleur van 
dat gedeelte van het binnen verfwerk dat moet geschieden aan de gemeenschappelijke 
gedeelten en de gemeenschappelijke zaken en aan die zijde van de particuliere voordeur 
die is gekeerd naar de halzijde. 

b) In de gemeenschappelijke gedeelten, die daartoe niet bestemd zijn, mogen geen 
rijwielen, bromfietsen of andere voorwerpen worden geplaatst, ook niet voor korte duur. 

c) Ingeval de gemeenschappelijke gedeelten worden verontreinigd, dient dit zo spoedig 
mogelijk door de veroorzaker of de daarvoor verantwoordelijke bewoner te worden 
schoongemaakt. 

d) Indien het in het vorige artikel genoemde schoonmaken geen of onvoldoende resultaat 
heeft is de veroorzaker van de schade of de daarvoor verantwoordelijke bewoner 
gehouden de schade te vergoeden. Het Bestuur stelt het bedrag van de vergoeding vast. 

e) Het aan of in de gemeenschappelijke gedeelten aanbrengen van borden/affiches al dan 
niet als reclame dienende, is niet toegestaan, behoudens wanneer het gaat om die welke 
krachtens een besluit van het Bestuur voor de regeling van de gemeenschappelijke 
belangen worden aangebracht. 

 
2. Toegang tot het gebouw 

a) Het betreden van het gebouw door derden is niet toegestaan, tenzij met toestemming 
van een individuele eigenaar en/of gebruikers. 

b) Venters, vertegenwoordigers, colporteurs of collectanten mogen niet in het gebouw 
worden toegelaten, tenzij zij zich direct begeven naar het appartement van diegene, die 
hen uitdrukkelijk daartoe hebben uitgenodigd.  Zij dienen het gebouw,  na het bezoek 
aan deze uitnodigende bewoner, direct te verlaten. 

c) Het betreden van daken is niet toegestaan, behalve met toestemming van het Bestuur. 
d) Het gebruik van de brandtrappen is uitsluitend toegestaan indien er sprake is van een 

noodsituatie. De brandtrappen mogen niet  als gewone dagelijkse toe- of uitgang worden gebruikt. 
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3.   Lift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bewoners dienen erop toe te zien, dat de lift niet onnodig wordt gebruikt. Het onnodig lang 
openhouden van de liftdeuren is niet toegestaan. 

De lift mag niet met meer gewicht of personen worden belast dan aangegeven. Schade 
ontstaan door overtreding van deze bepaling zal worden verhaald op degene(n) die 
verantwoordelijk is of zijn voor het overgewicht. 

Verhuizingen en afleveren dan wel ophalen van goederen, waarbij de lift wordt gebruikt, 
dienen tijdig van tevoren gemeld te worden bij de huismeester. 

Deze activiteiten zijn slechts toegestaan op werkdagen tussen 08.00-18.00 uur en op 
zaterdagen tussen 10.00-18.00 uur. Schade aan lift of andere gemeenschappelijke gedeelten en 
gemeenschappelijke zaken als gevolg van deze activiteiten, evenals maatregelen ter 
voorkoming daarvan die het Bestuur nodig acht, zijn voor rekening van de eigenaar of 
gebruiker ten behoeve van wie deze activiteiten plaatsvinden. 

4.   Parkeergarage en fietsenstalling 
  Parkeergarage   

a) De parkeergarage dient overeenkomstig de bestemming te worden gebruikt, dat wil 
zeggen voor het parkeren van auto’s, aanhangers, motoren en (brom)fietsen. 

b) Parkeren mag uitsluitend in de daarvoor bestemde parkeerplaatsen door daarvoor 
bevoegde gebruikers. 

c) Ieder, die gebruiker is van een parkeerplaats moet zijn/haar automobiel of ander 
voertuig zodanig plaatsen, dat geen andere gebruiker van de parkeergarage er hinder 
van ondervindt. 

d) Het opslaan van goederen, anders dan waarvoor de parkeergarage is bestemd,  is niet 
toegestaan. 

e) Het is verboden in de parkeergarage andere dan kleine dagelijkse reparaties uit te 
voeren of te doen uitvoeren aan of in automobielen, motoren, (brom)fietsen of andere 
objecten en voertuigen. 

f)     Het is verboden om in de garage auto’s te wassen  
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          Fietsenstalling 

g)  De fietsenstalling is bedoeld voor het tijdelijk stallen van fietsen die regelmatig worden gebruikt en is 
geen verlengde van uw privé berging. 
Fietsen die niet regelmatig worden gebruikt dienen opgeslagen te worden in uw privé-berging 
Het is niet toegestaan fietsen voor langere tijd onbeheerd/ongebruikt te stallen in de fietsenstalling. 

h)      In verband met de beperkte capaciteit van de fietsenstalling is het slechts toegestaan om per    
appartement maximaal 2 fietsen in de fietsenstalling te plaatsen, met dien verstande, dat als het 
appartement bewoond wordt door slechts één bewoner, deze slechts één fiets in de stalling mag stallen. 
Aan dit artikel kan overigens geen recht op een plaats worden ontleend. Vol is vol. 

i) Jaarlijks zal er een controle plaatsvinden op het gebruik van de gestalde fietsen in de fietsenstalling. 
Fietsen die ervan worden verdacht al langere tijd niet van hun plaats te zijn gekomen worden dan 
voorzien van een label.  
Op dit label staat vermeld dat men de fiets moet verwijderen of zich moet melden bij degene die op het 
label staat vermeld. De fiets wordt vervolgens gefotografeerd. 

j) Als blijkt, dat de fiets binnen 2 weken niet is verwijderd en er ook geen contact is geweest met de 
eigenaar  van de fiets, wordt deze daadwerkelijk verwijderd en door de VvE opgeslagen. 

k) Het is mogelijk om binnen 3 maanden na verwijdering het vervoermiddel terug te krijgen. Hiertoe dient 
een verzoek te worden ingediend bij de beheerder. Na het voldoen van een verwijderingsbijdrage van € 
50,- en het ondertekenen van een overdrachtsdocument ontvangt de eigenaar het vervoermiddel terug. 

l) Indien het vervoermiddel na 3 maanden na verwijdering nog niet is opgehaald wordt deze voor 
definitieve verwijdering voorgedragen aan de Algemene Ledenvergadering en na toestemming van dit 
orgaan vernietigd. 

m) Aan het gebruik van de fietsenstalling kunnen geen rechten worden ontleend. 
n) De VvE is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan gestalde voertuigen in Garage of fietsenstalling. 
o) Bij overlast die wordt veroorzaakt door misbruik ,hierbij moet worden gedacht aan lekkende voertuigen, 

voertuigen dusdanig stallen dat anderen hiervan hinder ondervinden, etc. , is het bestuur gerechtigd om 
het gebruik van de stalling te ontzeggen. 

 
 

5.   Afval 
a) Het is niet toegestaan huisvuil of andere afvalstoffen, al dan niet tijdelijk, te bewaren of 

op te slaan in de gemeenschappelijke gedeelten die daarvoor niet bedoeld zijn. 
b)     Het huisvuil dient in gesloten zakken in de daarvoor bestemde containers te worden 

  gedeponeerd.
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c) Papier en karton dienen platgedrukt en samengebonden aangeboden te worden in de 

papiercontainer. 
d) Grof vuil mag niet in de container worden gedeponeerd. Eigenaars of gebruikers dienen 

zelf voor afvoer van grof vuil zorg te dragen of  dienen dit, uitsluitend op de dag waarop 
het grof vuil wordt opgehaald, aan de openbare weg te plaatsen. 
Bij overtreding van deze regel zal een sanctie worden opgelegd van € 25,-. 

e) Ongewenst ontvangen drukwerk enz. mag niet in de hal of in de trappenhuizen worden 
gedeponeerd, noch in enige andere gemeenschappelijke ruimte, met uitzondering van 
de daarvoor bestemde papiercontainer, mits samengebonden, of papierbak in de hal. 290 
 

6.   Beveiliging 
a)  Uit veiligheidsoverwegingen zijn in de gemeenschappelijke gedeelten op een aantal 

plaatsen videocamera’s opgesteld ter registratie op videoband van personen en 
activiteiten in het ‘gezichtsveld’ van de camera’s. 

b) Bij vermoeden van onregelmatigheden of overtredingen en bij ernstige klachten kunnen 
ter beoordeling van de Bestuurder de videobanden bekeken worden door de Bestuurder 
en/of medebestuursleden, de Voorzitter van de Vergadering van Eigenaars, of een door 
het Bestuur daartoe gemachtigde bewoner, telkens met twee personen. 

c) Bevindingen van onregelmatigheden of overtredingen worden schriftelijk vastgelegd. 
d) Videobanden kunnen,  bij specifiek geconstateerde onregelmatigheden of overtredingen, 

door de Bestuurder voor verder onderzoek ter beschikking worden gesteld aan de 
politie. 

 
 
F. Gebruiksvoorschriften privégedeelten 
 
1.    Algemene gebruiksregels voor privégedeelten 

a)  Conform artikel 20 van het Reglement van Splitsing  dient een eigenaar, die zijn 
appartement, berging en of garageplaats aan een ander in gebruik wil geven, 

     daartoe  toestemming van de Vergadering te verkrijgen. Zonder deze toestemming 
       kan de nieuwe gebruiker het appartement, berging en/of garageplaats niet in 

gebruik nemen. 
De nieuwe gebruiker dient zich tegenover eigenaar en Bestuur afdoende te 
legitimeren. Bovendien dient hij, voor ingebruikname een in duplo opgemaakte en 
gedagtekende verklaring te ondertekenen, waarin hij verklaart, dat hij het Reglement 
en het Huishoudelijk Reglement alsmede een besluit als bedoeld in artikel 128 van 
het Burgerlijk Wetboek  (876c BW Oud) , voor zover die op hem betrekking hebben, 
zal naleven.   
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Voor zover van toepassing dient hij een gebruikersverklaring voor  de zender van de parkeergaragedeur te 
tekenen.  Deze verklaringen zijn bij de Bestuurder verkrijgbaar. 
b)   Eigenaars/gebruikers, die in hun appartementen langdurig onderhoud of 

verbouwingen wensen te verrichten, zijn verplicht die aan het Bestuur mede te delen 
onder vermelding van: 

 Aard van de werkzaamheden 

 Aanvangsdatum 

 Voorziene duur van de werkzaamheden 

 Naam van het bedrijf(de bedrijven), dat (die) de opdracht tot uitvoering van 
de werkzaamheden heeft (hebben). 

c)   De aard van de werkzaamheden moet zo gedetailleerd worden omschreven, dat het 
Bestuur hieruit zal kunnen afleiden of er al dan niet een risico bestaat, dat de 
veranderingen in het gebouw de hechtheid daarvan in gevaar zou kunnen brengen of 
het architectonisch uiterlijk of de constructie ervan gewijzigd zou kunnen worden. Is 
dit wel het geval, dan kunnen de werkzaamheden niet eerder plaatsvinden dan 
nadat de benodigde vergunningen hiervoor zijn verleend en de Vergadering heeft 
ingestemd met de wijzigingen, conform artikel 7 van het Reglement. 

d) In overleg met het Bestuur zal worden geregeld, dat medebewoners zo weinig 
mogelijk hinder en overlast zullen ondervinden. 
Het veroorzaken van geluidshinder door het verrichten van werkzaamheden dient 
zoveel mogelijk te worden beperkt, dit betekent, dat het verrichten van 
werkzaamheden die geluidshinder kunnen veroorzaken slechts zijn toegestaan op: 

 werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur  

 zaterdagen tussen 10:00 en 18:00 uur. 
e) De eigenaar of gebruiker is aansprakelijk voor alle schade aan de 

gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken die het gevolg zijn van 
de werkzaamheden en voor de kosten die gemoeid zijn met het nemen van 
beschermende maatregelen die het Bestuur noodzakelijk acht. 

f) Het is de eigenaar of gebruiker van een appartement niet toegestaan vloerbedekking 
van hout, steen of ander materiaal aan te brengen, als door het gebruik daarvan aan 
andere eigenaars of gebruikers onredelijke hinder zou kunnen worden toegebracht, 
tenzij voorzieningen worden aangebracht in de vorm van geluidswerende 
ondervloeren. 
Alleen vloerbedekkingen die de isolatie-index voor contactgeluid (Ico) met meer dan 
10 dB verbeteren zijn toegestaan. De verbetering moet zijn beoordeeld op basis van 
de norm NEN 1070 of NEN 5077, en uitgedrukt in een verbetering van de isolatie- 
index voor contactgeluid (Ico) door een betonvloer met de desbetreffende 
vloerbedekking te beleggen. 
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Indien, ondanks genomen voorzieningen en/ of maatregelen als er toch sprake is van onredelijke hinder, 
berust op de eigenaar de betreffende vloerbedekking uit het appartement te verwijderen. Voor alle 
typen harde vloerafwerking geldt, dat deze geen contact mag hebben met het opgaande werk 
(wanden). De afstand tussen vloerafwerking en de wand moet tenminste 10 mm bedragen.  

g) Het voortbrengen van geluid en/ of beeld, door gebruikmaking van beeldapparatuur in welke vorm dan 
ook, mag slechts geschieden op dat dit in een ander appartement of in de gemeenschappelijke ruimten 
hinderlijk waarneembaar is.  

h) De eigenaar draagt er zorg voor, dat de tot zijn appartement tijdig wordt geleegd. 
i) Bij langere afwezigheid, bijvoorbeeld tijdens vakantie, verdient het bestuur mededeling te doen van het 

tijdelijk adres en daarbij te wie is aangewezen om in noodgevallen zich toegang tot het appartement 
verschaffen. Indien de eigenaar nalaat aan het hier vermelde te voldoen kosten voor het verschaffen 
van toegang in noodgevallen en eventuele schade tengevolge hiervan niet op de VvE te verhalen. De 
kosten zijn voor rekening van de eigenaar/ gebruiker.  

j) Het is strikt verboden in privé- of algemene ruimten gewassen te kweken, anders dan bloem- of 
plantenstekjes voor siergebruik op het terras of in huis. 

k) Glasschade in of aan een privé gedeelte komt voor rekening van de betrokken eigenaar of gebruiker. Om 
te garanderen dat eenzelfde type ramen in het complex wordt toegepast, dient de opdracht via de 
beheerder te worden gegeven. De kosten zullen, indien deze niet onder de dekking van de verzekering 
vallen, aan de betreffende eigenaar worden doorbelast. 

l) Zelf Aangebrachte Verbeteringen (ZAV) zijn aanpassingen tot het vermeerderen van het woongenot van 
een of meerdere appartementseigenaar (en). De akte van splitsing, alsmede het modelreglement 1973 
bepalen wanneer er toestemming vereist is voor het aanbrengen van dergelijke verbeteringen. Hierbij 
moet worden gedacht aan zonneschermen, op- of aanbouwen etc.. 

m) Eigenaren zijn bij het aanbrengen van Zelf Aangebrachte Verbeteringen (ZAV) zelf verantwoordelijk voor 
de kosten van het onderhoud en vervanging van deze verbeteringen. Een ZAV mag uitsluitend worden 
aangebracht na toestemming van het bestuur en conform de voorwaarden zoals vastgelegd in het 
huishoudelijk reglement of bij besluit van de Vergadering van Eigenaars. 

n) Eigenaren zijn bij het aanbrengen van Zelf Aangebrachte Verbeteringen (ZAV) zelf verantwoordelijk voor 
het verwijderen van deze verbeteringen indien dit nodig is voor het uitvoeren van onderhoud. Het 
besluit tot verwijderen ligt bij het bestuur. Indien een eigenaar niet meewerkt is het bestuur gerechtigd 
de toestemming voor de ZAV in te trekken en de kosten voor verwijdering op de eigenaar te verhalen. 

 
2.   Terrassen 
a)     Het aanbrengen van zonneschermen is slechts toegestaan, voorzover deze zijn 

uitgevoerd in de door het Bestuur  vastgestelde kleur en constructie. 
b)    Het aanbrengen van windschermen is slechts toegestaan, voorzover deze voldoen 

aan de door het Bestuur vastgestelde constructie. Een constructietekening is 
verkrijgbaar bij de Bestuurder. 

c) Het aanbrengen van buiten de gevels en/of terrassen uitstekende voorwerpen is niet 
toegestaan. 

d) Slechts met schriftelijke toestemming van het Bestuur en onder daaraan verbonden 
voorwaarden is het afdichten van de balustrade  op de terrassen toegestaan. 

e)     Het permanent houden van vogels en/of huisdieren op de terrassen of in bergingen 
is verboden. 
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f) Het van buitenaf zichtbaar ophangen of plaatsen van wasgoed, dekens en andere (huishoudelijke) zaken 
wordt als onredelijk hinderlijk aangemerkt en is daarom niet 
toegestaan. 

g) Het is niet toegestaan om antenneschotels van welke aard dan ook van buitenaf zichtbaar op of aan de 

terrassen of puien te plaatsen . 

h)   Het is verboden voorwerpen vanaf de terrassen of de hek- en plaatwerken te werpen of te laten glijden.  

i) Veroorzaken van rook- en stankoverlast wordt aangemerkt als onredelijke hinder en is daarom niet 

toegestaan. Barbecueën  en grillen op de terrassen is dus uitsluitend toegestaan onder de voorwaarde 

dat er elektrisch of op gas wordt gebarbecued, dit op een veilige wijze gebeurt en er ook overigens door 

medebewoners hiervan geen onredelijke hinder wordt ondervonden. 

j) Het is verboden om vuurwerk op de terrassen af te steken  of vanaf de terrassen naar beneden te gooien. 
k) Het is verboden om de betontegels van terrassen te verwijderen. 
l) Iedere eigenaar is verplicht om de afvoeren op de terrassen periodiek te reinigen om een goede afvoer 

van het water te garanderen. 
m) Het aanbrengen van een extra afwerklaag op de betontegels is toegestaan, zolang deze geen schade 

toebrengt aan de dakafwerkingen en een goede afvoer van het hemelwater niet belemmert. Het 
aanbrengen is slechts toegestaan na toestemming van het bestuur. 

 
3. Het gebruik van de berging 

a)  Het is verboden om in bergingen regelmatig of permanent een of meer elektrische 
stroom verbruikende apparaten op de daar aanwezige elektrische installatie aan te 
sluiten, tenzij de Vergadering  toestemming heeft verleend. 

b) Indien deze toestemming wordt verleend, dient in de betreffende berging een 
tussenmeter voor het elektriciteitsverbruik te worden geïnstalleerd. 

c) Alle appartementseigenaars en bewoners zijn verplicht om ter controle op de naleving 
van deze bepaling Bestuursleden op daartoe strekkend verzoek toegang tot de hun 
toebehorende, respectievelijk de door hen gebruikte bergingen te verlenen. 

d)  Het is verboden om (brand- of ontploffing-)gevaarlijke, dan wel verontreinigende stoffen 
en/of materialen in de gezamenlijke en/of privégedeelten op te slaan anders dan in 
beperkte hoeveelheden voor normaal huishoudelijk gebruik. 

e) Het is niet toegestaan de bergruimten een andere bestemming te geven dan voor het 
opslaan van de gebruikelijke huishoudelijke goederen. 

 
G:  Bijzondere bepalingen  
 
1.    Het in artikel 25a, lid 2 van het Akte van Splitsing 1976 vermelde bedrag ter bestrijding van 
onkosten bedraagt €  50,00  (zegge:  vijftig Euro). Dit bedrag wordt, met ingang van 2015, jaarlijks 
verhoogd aan de hand van de prijsindexcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
2.   Onverminderd het bepaalde in artikel 25 a van het Reglement van Splitsing dient bij wisseling van 
eigenaar of gebruiker (zo spoedig mogelijk) de nieuwe eigenaar of gebruiker zijn naam schriftelijk 
aan het Bestuur op te geven. 
3.    Dit Huishoudelijk Reglement wordt aan alle leden toegezonden. 
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4.   De eigenaars en gebruikers zijn in het belang van de Vereniging verplicht zich in te spannen voor 
een goede naleving van dit reglement. Zij dragen er tevens zorg voor, dat de tijdelijk of 
permanent bij hen inwonende gezins- en/of familieleden en gasten zich strikt aan dit reglement 
houden.  
 
 
H:  Inwerkingtreding 
 
Dit Huishoudelijk Reglement treedt in werking met ingang van 08 juni 2017. 
Alsdan vervalt het tot die datum geldende Huishoudelijk Reglement 15 december 2015.  
Alle bepalingen in het huishoudelijk reglement zijn ook van toepassing op bestaande situaties. 
Het Bestuur houdt een register bij van de wijzigingen, die na de vaststelling van het Huishoudelijk Reglement 
op 08 juni 2017 zullen worden aangebracht door de Vergadering van Eigenaars. 
Minimaal eenmaal in de vijf jaar zal het Bestuur het Huishoudelijk Reglement in zijn geheel aanpassen in een 
doorlopende tekst waarin alle wijzigingen/aanpassingen en/of aanvullingen zijn verwerkt. 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


