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2508 EC Den Haag
Telefoon :  070 3223125  
Telefax :   070 3586653 
IBAN:  NL41ABNA0467186936 
Email : info@kleinvvebeheer.nl

Vereniging van Eigenaars  Boerhaavelaan 169 t/m 265

Aan de eigenaren van de VvE 
Boerhaavelaan 169 t/m 265 te Leiden 

 Den Haag, 25 februari 2019 

Betreft: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering VvE 2019 

Geachte leden, 

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van 
Eigenaars Boerhaavelaan 169 t/m 265 te Leiden, welke zal worden gehouden op:   
13 maart 2019 in de Basisschool “De Vlieger” aan de Boerhaavelaan 298 te Leiden
Aanvangstijd van de vergadering is 19:30 uur.  

Uw aanwezigheid is van groot belang. 
Wij verzoeken u vriendelijk op tijd aanwezig te zijn en bij eventuele verhindering gebruik te maken 
van de bijgevoegde volmacht.  

Agenda: 
1. Opening van de vergadering door de voorzitter; 
2. Vaststellen aantal stemmen; 
3. Ingekomen stukken en mededelingen; 
4. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering 2018; 

- Genomen besluiten opnemen in besluitenlijst 
- Doornemen actiepuntenlijst en actualiseren 

5. Financiële jaarstukken 2018, (mondeling) verslag kascontrole commissie; 
6. Bespreken en vaststellen van de financiële jaarstukken 2018; 
7. Dechargeren van de bestuurder over het boekjaar 2018; 
8. Bestemmen exploitatiesaldo 2018; 
9. Benoemen kascontrole commissie 2019; 
10. Bespreken en vaststellen verhuur appartement 
11. Bespreken verduurzamen complex. 
12. Bespreken groot onderhoud MJOB 2019, zie toelichting; 
13. Bespreken en vaststellen begroting 2019; 
14. Bespreken verzekeringen; 
15. Incassoprocedure. Bespreken en vaststellen; 
16. Rondvraag; 
17. Sluiting. 

Met vriendelijke groet, 

Klein VVE Beheer 

Bijlagen:  Exploitatie en balans 2018, begroting 2019, MJOB, machtiging 



Toelichting agendapunten 

Vaststellen aantal stemmen: 
Voor het nemen van besluiten waar een gekwalificeerde meerderheid voor nodig is moeten tenminste 2/3 
van het aantal stemdelen aanwezig zijn. 2/3 van de aanwezigen moet vervolgens akkoord gaan om het 
besluit rechtsgeldig te maken. 

Bespreken en vaststellen verhuur appartement 
Het navolgende is in de vorige vergadering vastgesteld: 
- De verhuur van de appartementen van de VVE is toegestaan zoals in punt 9 van de splitsingsakte en de 
reglementen wordt omschreven, waarbij gesteld wordt dat de eigenaren zich houden aan de in de akte 
beschreven bestemming zijnde particulier woongebruik door de eigenaar/gebruiker al dan niet met zijn 
gezin.  
- Hieruit voortvloeiende wordt er bij verhuur door de eigenaar 1 huurdersverklaring, ondertekend door de 
verantwoordelijke huurder, bij het beheer/bestuur aangeleverd. De huurder geeft hiermee aan kennis te 
hebben genomen van de geldende (leef)regels binnen de VVE zoals in akten en reglementen opgenomen 
en zich hieraan te conformeren. 
- Het afsluiten van kamers/ruimten om verhuur van gedeelten van het appartement mogelijk te maken is niet 
toegestaan. Kamergewijze verhuur is niet toegestaan alsmede andere verhuur methoden zoals Airbnb.  

Gebleken is dat in sommige gevallen de berging niet beschikbaar wordt gesteld aan de huurder. Hierdoor 
worden fietsen in algemene ruimtes of voor/tegen het complex geplaatst. Tijdens de vergadering zal gezocht 
worden naar een oplossing.  
Sommige contacten met huurders verlopen wat moeizaam. Hierdoor ontstaat er oponthoud bij onderhoud 
zoals bijvoorbeeld bij de standleidingen. Buiten de extra kosten die hierdoor ontstaan is er ook sprake van 
overlast voor medebewoners. In de vergadering zal gekeken worden hoe dit beter kan worden afgestemd 
met huurders en verhuurders. 

Verduurzamen VvE 
De drie stappen van de Trias Energetica zijn de vuistregels bij het duurzaam maken van gebouwen. De drie 
stappen zijn:  

1. Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan door isolatie van gevels en daken. 
2. Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen, zoals wind-, water-, en zonne-energie; 

bijvoorbeeld door installatie van een zonneboiler of een zonnepaneel 
3. Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te 

voorzien; bijvoorbeeld door gebruik te maken van een warmtepomp, lage temperatuurverwarming 
(vaak in de vorm van vloerverwarming) of het beperken van leidinglengten van verwarmings- en 
ventilatiesystemen. 

Tijdens de vergadering zal uitgebreid worden stil gestaan bij de huidige ontwikkeling van de stijgende 
energielasten en de energietransitie (wonen zonder gas). 
Ook zal gesproken worden over financieringsmogelijkheden en subsidies die er voor VvE’s zijn.     

Om woningen gereed te maken voor de energietransitie van de toekomst zal nog veel moeten gebeuren. 
Niet alles kan in een keer maar het is goed om met elkaar na te denken over stappen die we kunnen nemen 
om de gas-, electrakosten te beperken.  
Verduurzamen kan ook leiden tot het verhogen van het woongenot en wellicht een waardestijging van 
woningen als we op een andere manier gaan kijken naar verduurzamen.  

Bespreken MJOB onderhoud 2019: 
De onderdelen zoals beschreven in de MJOB worden tijdens de vergadering doorgenomen. 
Het schilderwerk aan de voorzijde is opgenomen in de planning. Het is mogelijk een deel te verschuiven 
naar een later tijdstip gezien de kwaliteit van het schilderwerk. Om de reserveringen op peil te houden zal 
nagedacht moeten worden over extra bijdrages. 



Incassomandaat 

De vergadering mandateert het bestuur tot het nemen en uitvoeren van alle incassomaatregelen die zij 
noodzakelijk acht ter incassering van achterstallige bedragen van niet-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.  

Onder gerechtelijke procedures vallen ook procedures tegen derden. Hiermee wordt uitdrukkelijk niet 
bedoeld  de gerechtelijke incassoprocedure die leidt tot een rechterlijke uitspraak waarbij het niet 
betalende VvE-lid veroordeeld wordt tot betaling van de achterstallige bedragen, maar derden zoals 
werkgevers die hun medewerking weigeren te verlenen aan een derdenbeslag of hypotheekhouders die 
weigeren tot executie over te gaan in gevallen waarbij ze de executie overnemen. Deze opsomming is 
niet limitatief en betreffen procedures die wél noodzakelijk zijn om (indirect) tot inning van de 
achterstallige bedragen te komen. Voor het geval in een gerechtelijke procedure 
procesvertegenwoordiging door een advocaat bij de wet verplicht is, mandateert de vergadering het 
bestuur daarvoor een advocaat naar haar keuze in te schakelen. 

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." 



VOLMACHT 

Hierbij geeft ondergetekende:  ……………………………………………………….. 

Adres:  ……………………………………………………….. 

Woonplaats:  ……………………………………………………….. 

Eigenaar of  anderszins zakelijk gerechtigde van het appartement : 

Boerhaavelaan: …………., te Leiden en deel uitmakende van de Vereniging van Eigenaars 
Boerhaavelaan 169 t/m 265 te Leiden 

Last en volmacht aan:  ……………………………………………………….. 

Wonende: ……………………………………………………….. 

Woonplaats:  ……………………………………………………….. 

Om voor en namens hem/haar de op 13 maart 2019 te houden Algemene Ledenvergadering van de 
Vereniging van Eigenaars Boerhaavelaan 169 t/m 265 te Leiden bij te wonen en mede te werken aan het 
nemen van besluiten en verder datgene te doen en na te laten wat de gevolmachtigde in het belang van 
eigenaar of anderszins zakelijk gerechtigde acht. 

Aldus gegeven onder belofte van goedkeuring. 

Plaats : ……………………………………………………….. 

Datum : ……………………………………………………….. 

Handtekening:  ……………………………………………………….. 
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______________________________________________________________________________ 

Notulen van de algemene ledenvergadering van VvE Boerhaavelaan 169 t/m 265  

gehouden in Leiden op 17 april 2018 

______________________________________________________________________________________ 

Aanwezig: mevrouw C.C.J.H. Bijleveld, mevrouw L.C. Blok, de heer F.G. Cools, mevrouw H.E. van der 

Geest,  mevrouw H.G. Gerritsen, mevrouw M. Göbel, mevrouw E.M.P. van Laere en de heer G.S. Mulder, 

mevrouw L.H. Maas, mevrouw Z.B. Nikbakht, mevrouw M.H. Noteboom, de heer J.V. Perello Gisbert, 

mevrouw K.F. Prins, mevrouw J.S. Riezebos, mevrouw A.M. Steens (voorzitter), de heer B.J.A. de Vreede, 

de heer C.W.J. Wevers, de heer F.W. Wiering, mevrouw E. Zboray en de heer C. Looijensteijn 

Volmacht: mevrouw E. Bastian-Vaas, mevrouw E.I. Colijn, de heer F.W. Dirkx, mevrouw S.R. van Eck, 

mevrouw M.W. Kerkvliet, de heer P.C.N. Ouwerkerk, Rijsterborgh Vastgoed, mevrouw A.C.M. Rotteveel, 

mevrouw L Stökl, mevrouw N. Verhaart-Boogaard 

______________________________________________________________________________________ 

1. Opening 

Mevrouw Steens opent de vergadering om 19:42 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom.  

2. Vastellen aantal stemmen 

Vanavond zijn 68 stemmen van totaal 88 vertegenwoordigd, in persoon of bij volmacht. Daarmee kan de 

vergadering rechtsgeldige besluiten nemen waarvoor een gekwalificeerde nodig is. 

3. Ingekomen stukken en bestuursmededelingen 

In de toelichting op de agenda zijn de regels aangaande verhuur van appartementen nog eens opgenomen, 

om onduidelijkheid te voorkomen. Soms blijkt dat bij verhuur van een appartement de berging niet 

meeverhuurd wordt, wat tot gevolg heeft dat fietsen binnen worden gezet in de algemene ruimte, of op het 

trottoir buiten de fietsenrekken. Eigenaren wordt daarom verzocht de berging mee te verhuren, zodat 

huurders hun fietsen daar kunnen stallen. Over het stallen van fietsen zal een briefje worden opgehangen in 

het kastje beneden. (ACTIE)  

4. Notulen algemene ledenvergadering 12 april 2017 

De notulen worden vastgesteld. (BESLUIT) De actiepunten zijn uitgevoerd. Gevraagd wordt naar het 

vervangen van de warmtemeters op de radiatoren. Dat zal na het stookseizoen gebeuren.  

5. Financiële jaarstukken 2017 

Mevrouw Olsthoorn neemt de stukken door met de aanwezige eigenaren. De exploitatie laat zien dat de VvE 

ruim binnen de begroting is gebleven. De kosten voor elektra zijn gedaald dankzij de nieuwe pompen en de 

zuiniger verlichting, het waterverbruik is gestegen. De portokosten zijn gestegen, de eigenaren kunnen geld 

besparen door de vergaderstukken alleen digitaal te ontvangen. Eigenaren die de stukken op papier in de 

bus willen blijven ontvangen, wordt gevraagd  dat kenbaar maken aan Klein VvE Beheer. De post voor klein 

onderhoud is laag dankzij het vele werk dat meneer Looijestein verricht voor de VvE. Er is een batig 

exploitatiesaldo van € 4690,30. Op het overzicht reserveringen is te zien wat is uitgegeven aan groot 

onderhoud onder de verschillende verdeelsleutels.  

De vergadering keurt de financiële jaarstukken 2017 goed. (BESLUIT) 

6. Decharge bestuur 2017 

De vergadering verleent decharge van het bestuur voor het financiële beleid in boekjaar 2017. (BESLUIT) 

7. Bestemming exploitatiesaldo 2017 

De vergadering gaat akkoord met toevoeging van het exploitatiesaldo van € 4690,30 aan de reserveringen 

voor groot onderhoud. (BESLUIT)  

8. Benoeming kascontrolecommissie 2018 

De heer Wevers en de heer Verhaart zijn wederom bereid de kascontrole te doen in 2018. De vergadering 

gaat akkoord met hun benoeming. De vergadering dankt de heren voor hun inspanning voor de 

kascommissie dit jaar. (BESLUIT)
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9. Opwekking zonne-energie voor de algemene delen 

De optie van zonnepanelen op het dak worden besproken. Sinds vorige vergadering zijn er nieuwe panelen 

op de markt, die gemiddeld ongeveer 10% meer rendement leveren. De panelen gaan zo’n vijfentwintig jaar 

mee, het bevestigingsmateriaal moet dus ook zo lang meegaan. Omdat de overheid recentelijk kenbaar 

heeft gemaakt dat Nederland van het gas af moet, is het zinnig om ook te kijken naar mogelijkheden die 

gebruikt kunnen worden voor verwarming. De buur-VvE heeft gezegd dat zij mee willen doen als deze VvE 

voor zonnepanelen kiest, dat drukt de kosten. Naar aanleiding van vragen van eigenaren wordt besloten 

offertes op te vragen van verschillende bedrijven, inclusief de optie van panelen huren bij bijvoorbeeld Nuon. 

Overige aandachtspunten zijn: opslag van een surplus aan opgewekt energie, herkomst van panelen, 

subsidiemogelijkheden. 

10. Groot onderhoud 2018 en in de toekomst 

In aansluiting op het vorige agendapunt wijst mevrouw Olsthoorn op de MJOP, waarin een post voor 2018 is 

opgenomen om vast het deel van het dak te overlagen waar de zonnepanelen komen. De rest van de 

overlagen staat in de planning voor 2020. Voorgesteld wordt om het schilderwerk aan de kozijnen op te 

schuiven, zodat het volgend jaar tegelijk met de andere VvE uitgevoerd kan worden. De vergadering gaat 

akkoord. Naar aanleiding van het schilderwerk wordt gevraagd of het glas vervangen mag worden om een 

hoger energielabel te verkrijgen. Kozijnen zijn des VvE’s en glas is des eigenaars, maar als het glas 

vervangen moet worden, moet men wel denken aan het herstel van het schilderwerk.  

Gevraagd wordt naar de nieuwe balkonhekken bij de buren, kan dat bij deze VvE ook? Mevrouw Olsthoorn 

legt uit dat die VvE de hekken met extra bijdrage heeft gerealiseerd. Voordeel van de nieuwe 

hekken/schermen is dat de privacy-schermen als deur kunnen fungeren, wat onderhoudswerkzaamheden 

vergemakkelijkt en daarmee bereikbaarheidskosten bespaart. Bij deze VvE staat vervanging van het 

hekwerk op de rol voor 2021, er is genoeg tijd om verschillende opties te overwegen. Het schilderen van de 

bergingsgangen wordt doorgeschoven. Het vervangen van de liftaandrijvingen, inclusief de deurcontacten,  

zal samen met de twee andere VvE’s worden uitgevoerd. De liftdeuren kunnen geschilderd worden.  

De warmtemeters zullen vervangen worden, eigenaren krijgen een brief over de planning. Uitvoering alleen 

na een stookseizoen. Er moet nog een standleiding worden vervangen, daar wordt nog een post voor 

opgenomen van €26000. De heer Looijestein vraagt hoe het zit met de tuin, er zijn bolletjes geplant maar er 

komt nog niets op. Mevrouw Olsthoorn zal dit bij de hovenier navragen.  

De vergadering gaat akkoord met het voorgestelde groot onderhoud zoals besproken. (BESLUIT)  

11. Begroting en voorschotbijdragen 2018 

Mevrouw Olsthoorn wijst op de kapitalisatie, waarop te zien is dat verdeelsleutel B de grootste kostenpost is. 

‘Begroting 2017’ moet overigens zijn: ‘begroting 2018’. Er wordt niets gedoteerd bij verdeelsleutel A, iets 

meer bij B, de maandelijkse bijdragen blijven dan nagenoeg gelijk. Bij de huidige stand van zaken komt de 

VvE in 2020 in een lastig parket, de vraag is of je dan extra geld uit moet geven aan de balkonhekken. Dit 

zal in volgende vergadering worden besproken. De vergadering gaat akkoord met de begroting. (BESLUIT) 

De maandelijkse voorschotbijdragen worden gewijzigd volgens het bij de vergaderstukken gevoegde 

overzicht. (BESLUIT) 

12. Verzekeringen 

Het VvE-bestuur krijgt het mandaat van de vergadering om het verzekeringspakket door te lichten via 

Eijgendaal & van Romondt. (BESLUIT)  

13. Incassoprocedure  

De incassoprocedure wordt vastgesteld. (BESLUIT) 

14. Rondvraag 

- Gevraagd wordt of er netten gespannen kunnen worden op de balkons om duiven te weren. Dat kan, 

maar een betere manier is om oude CD’tjes op te hangen aan een dun draadje, de schittering jaagt de 

duiven weg.  

- Mevrouw Gerritsen meldt dat de intercom hapert. Meerdere eigenaren hebben die klacht, mevrouw 

Olsthoorn zal ernaar laten kijken. (ACTIE)  

- Meneer Looijestein meldt dat de politie wijst op inbraken in bergingen. Eigenaren wordt gevraagd de 

bergingsdeuren goed te sluiten, waarbij wordt opgemerkt dat de drangers het wel moeten doen. 
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Eigenaren wordt met klem verzocht de deur niet te openen voor mensen die ze niet kennen, ook niet voor 

collectanten.  

15. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:10 uur en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid.  

BESLUITENLIJST

1 De notulen van 12 april 2017 zijn vastgesteld.  

2 De financiële jaarstukken 2017 zijn vastgesteld.  

3 Het bestuur is gedechargeerd over boekjaar 2017. 

4 Het batig exploitatiesaldo wordt toegevoegd aan de reserveringen.  

5 De heer Wevers en de heer Verhaart vormen de kascontrolecommissie 2018.  

6 De planning voor het groot onderhoud voor 2018 is goedgekeurd. 

7 De begroting 2018 is goedgekeurd, inclusief de gewijzigde maandelijkse voorschotbijdragen.  

8 Het verzekeringspakket wordt doorgelicht via Eijgendaal & van Romondt.  

9 De incassoprocedure is vastgesteld.  

ACTIEPUNTENLIJST

1 briefje ophangen in kastje over het stallen van fietsen Bestuur 

2 intercom laten nakijken  Klein VvE Beheer 



VERENIGING VAN EIGENAARS 

BOERHAAVELAAN 169 tm 265

B A L A N S per 31 december 2018

ABNAMRO rek. courant 14.025,81€           

ABNAMRO Internet spaar 170.907,67€         

Schades in afwikkeling 187,55€                

Debiteuren 7.752,14€             

Gasverbruik 10.701,55€           

Nog te ontvangen rente 11,26€                  

Reservering C 3.691,01€              

Reserve groot onderhoud A 72.053,46€            

Reserve groot onderhoud B 113.304,11€           

Reserve garage D 6.712,70€              

Crediteuren 168,34€                 

Voorschot Stookkosten B 8.018,59€              

Resultaat exploitatie 362,23-€                 

203.585,98€        203.585,98€          

ALV 2019 concept



Exploitatieoverzicht VVE Boerhaavelaan 169 tm 265

Begroting Werkelijk Verschil Begroting 
2018 2018 2019

Kosten
- Verzekeringen A (opstal aansprakelijkheid) 3.780,00€        4.472,77€        692,77-€           4.700,00€        
- Administratie- Vergaderkosten A 317,00€           578,70€           261,70-€           400,00€           
- Bestuursvergoeding / huismeester 500,00€           200,00€           300,00€           500,00€           
- Dotatie reserve groot onderhoud A -€                -€                -€                -€                

- Elektra B 6.000,00€        6.440,85€        440,85-€           7.000,00€        
- Waterverbruik B 7.800,00€        8.160,21€        360,21-€           8.300,00€        
- Glasverzekering B 500,00€           333,88€           166,12€           500,00€           
- Schoonmaak B 5.500,00€        5.886,89€        386,89-€           5.900,00€        
- Klein onderhoud B 3.959,00€        1.445,38€        2.513,62€        2.500,00€        
- Lift onderhoud 6.900,00€        7.091,49€        191,49-€           6.900,00€        
- Installaties cv hydrofoor 1.840,00€        2.579,22€        739,22-€           2.000,00€        
- Dotatie reserve groot onderhoud B 49.668,00€      49.668,00€      -€                49.668,00€      
- Dotatie reserve groot onderhoud B extra -€                -€                -€                -€                
Afschrijvingen 0,01€               

- Beheer C 6.550,00€        6.757,73€        207,73-€           6.750,00€        
- Groenvoorziening C 6.128,00€        6.972,52€        844,52-€           6.300,00€        
- Tuinplan incl verbeteren grond -€                -€                -€                

- Beheer garages D 470,00€           470,00€           -€                470,00€           
-  Dotatie groot onderhoud D 1.087,00€        1.087,00€        -€                1.087,00€        

102.144,65€    1.145,64-€        

Opbrengsten
- Voorschotbijdragen app. Garage A 4.597,00€        4.596,36€        5.600,00€        
- Voorschotbijdragen appartementen B 82.167,00€      82.890,53€      82.768,00€      
- Voorschotbijdragen appartementen C 12.678,00€      12.676,80€      13.050,00€      
- Voorschotbijdragen garages D 1.557,00€        1.557,12€        1.557,00€        
- Afschrijvingen -€                
- Rente 61,61€             

101.782,42€    

Totaal resultaat (362,23)€          

ALV 2019 concept



VERENIGING VAN EIGENAARS 

BOERHAAVELAAN 169 tm 265

Overzicht opbouw reserve groot onderhoud.

Appartementen & Garages A
Saldo per 1 januari 2018 67.363,16€             

Toevoeging positief exploitatiesaldo 2017 4.690,30€               

-€                        

72.053,46€             
Uitgaven

-€                        

72.053,46€             

Toevoeging dotatie aan reserve -€                        

Saldo 31 december 2018 72.053,46€             

Appartementen B
Saldo per 1 januari 2018 81.312,07€             

Toevoeging positief exploitatiesaldo 2017 -€                        

81.312,07€             
Uitgaven
Rendon 3 plafonds liftmachinekamer 7.303,20€       
R Andre: aanbrengen nieuwe standleiding 5.777,75€       
Schouten : Standleiding vervangen 4.595,01€       

17.675,96€            

63.636,11€            

Toevoeging dotatie aan reserve 49.668,00€            

Saldo 31 december 2018 113.304,11€           

Appartementen C
Saldo per 1 januari 2018 3.691,01€               

Toevoeging exploitatiesaldo 2017 -€                        

3.691,01€               
Uitgaven

-€                        

3.691,01€               

Toevoeging dotatie aan reserve -€                        

Saldo 31 december 2018 3.691,01€               

1 van 2 ALV 2019 concept



Garages D
Saldo per 1 januari 2018 5.625,70€               

Toevoeging exploitatiesaldo 2017 -€                        

5.625,70€               
Uitgaven

-€               
-€                        

5.625,70€               

Toevoeging dotatie aan reserve 1.087,00€               

Saldo 31 december 2018 6.712,70€               

2 van 2 ALV 2019 concept



MJOP van 2014 - 2044 voor vereniging: Indexering:

VvE Boerhaavelaan 169 tm 265 3
Postbus 82132 Opgesteld d.d.

2508 EC Den Haag 12-3-2014

CODE / OMSCHRIJVING PLAATS BEWERKING CYCLUS START RT 2019 2020 2021 2022 2023

Verdeelsleutel A

2. BOVENBOUW

2.27. Daken

Dakbedekking hoofddak Plat dak Normale veroudering, Vervangen 20 2018 >  <  €     36.000 
Reiniging en inspectie Plat dak Geen gebreken, Controleren 2 2015 €          280 €        297 €       315 

5. MECHANISCHE INSTALLATIES

5.52. Rioleringsinstallaties

HWA's verouderd voor en achtergevel Algemeen Vervangen 20 2015

Nazien doorvoeren HWA en bolrooster, reinigen dak rondom doorvoeren Plat dak Controleren 2 2014  €          217  €        230 

Totaal  €          280  €     36.217  €        297  €        230  €       315 
Verdeelsleutel B

2. BOVENBOUW

2.21. Buitenwanden

Kopgevels voegwerk spoelt uit ANKERS TOEVOEGEN Kopevel Loszittend, onsamenhangend, Vervangen 25 2016
Voegwerk liftopbouwen metselwerk gevel verzanden uitspoelen Algemeen Loszittend, onsamenhangend, Vervangen 25 2014

3. AFBOUW

3.31. Wandopeningen, buiten

Daktoegang kozijnen en deuren liftopbouwen schilderwerk en houtrot Plat dak Afbladeren kale delen, Herstellen plaatselijk 5 2014  €          830 

Deuren en ramen kozijnen buitengevels normale veroudering schilderwerk Algemeen Normale veroudering, Schilderen grote beurt 6 2015  €     23.000  >  >  €  49.539 

3.32. Wandopeningen, binnen

Schilderwerk bergingsdeuren en toegangsdeuren verouderd en lichte beschadigingen Gem.ruimte Lichte beschadigingen, Schilderen 15 2014  €       6.300 

3.34. Balustrades e.d.

Balkonhekken voor en achterzijde Algemeen Aantasting afwerklaag, Vervangen 35 2016 >  >  €   130.000 

Privacyschermen balkons voor- en achterzijde Algemeen Normale veroudering, Vervangen 35 2016 >  >  €     32.000 
Roestvorming balustrades (negatieve invloed treinverkeer), behandelen gecorrodeerde plekken Achtergevel Aantasting afwerklaag, Herstellen plaatselijk 2 2014

4. AFWERKINGEN

4.40. Afwerkingen

Totale schilderwerk intérieur trappenuis en entrée (deuren/wanden/kozijnen/hek) Algemeen Normale veroudering, Schilderen 15 2026

4.42. Binnenwandafwerkingen

Bergingsgangen wanden beplating en gevelfronten Gem.ruimte Normale veroudering, Schilderen grote beurt 15 2015  €       4.300 

4.45. Plafondafwerkingen

Sanering asbesthoudende plafonds Lifkamers en CV-ruimte incl. aanbrengen nieuw plafond sanering stelpost
Plafonds bergingsgangen licht vervuil met vernieuwen armaturen schilderen Gem.ruimte Normale veroudering, Schilderen grote beurt 15 2015

5. MECHANISCHE INSTALLATIES

5.50. Mechanische installaties

Liften deurcontacten en grendels vervangen bij storingen Algemeen Normale veroudering, Vervangen 15 2017  €     12.693 

Liften vervangen aandrijving Algemeen Normale veroudering, Vervangen 15 2016  €     45.000 

5.52. Rioleringsinstallaties

Reinigen riolering, liggende leidingen berging Gem.ruimte Vuil, aanslag, verkleuring, Doorspuiten 5 2015  €          867 

Vernieuwen standleiding, standleidingen verouderd en vervuild Algemeen Normale veroudering, Vernieuwen 40 2018

Vernieuwen standleiding, standleidingen verouderd en vervuild Algemeen Normale veroudering, Vernieuwen 40 2017

Vernieuwen standleiding, standleidingen verouderd en vervuild Algemeen Normale veroudering, Vernieuwen 40 2016

Vernieuwen standleiding, standleidingen verouderd en vervuild Algemeen Normale veroudering, Vernieuwen 40 2015

Vernieuwen standleiding, standleidingen verouderd en vervuild Algemeen Normale veroudering, Vervangen 40 2014  €       6.000 

Vervangen liggende leidingen bergingsgangen Gem.ruimte Geen gebreken, Vernieuwen 35 2035

5.53. Waterinstallaties

Hydrofoor, normale veroudering Algemeen Normale veroudering, Vernieuwen 18 2014  €       5.000 

5.54. Gasinstallaties

Gasleiding ( middelste portiek) SCIOS keuring Gem.ruimte Geen (gekeurd), Keuring 4 2017  €        595 
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5.56. Warmtedistributie-installaties

Afsluiters CV-leidingen in bergingsgang verouderd, vernieuwen en afstellen strangafsluiters Gem.ruimte Vernieuwen restand 25 2014

vernieuwen warmtemeters technische levensduur voorbij  €       6.100 

Afstellen strangafsluiters CV-leidingen in bergingsgangen Gem.ruimte Afstellen 5 2020  €       1.300 

Bij vernieuwing CV-ketels energiebesparende maatregelen treffen Algemeen Reservering 50 2015  €     18.695 

Plaatsen zonnepanelen t.b.v stroomverbruik algemene delen/ isolatie Algemeen nieuwe installatie 25 2015  €     20.000 

5.59. Mechanische installaties

Besturing vernieuwen (gepland) laatste portiek Gem.ruimte Normale veroudering, Vervangen 15 2014

5.57. Luchtbehandelingsinstallaties ventilatiesystee
ventilatie woningen Gem.ruimte functioneerd niet goed, aanpassen en reinigen 15 2014

6. ELECTRISCHE INSTALLATIES

6.63. Verlichtingsinstallaties

toepassen Algemeen Normale veroudering, Vervangen 25 2014

Armaturen luifels in goede staat, bij vernieuwing energiebesparende maatregelen toepassen Voorgevel Geen gebreken, Vervangen 18 2027

Armaturen portieken verouderd, bij vernieuwing energiebesparende maatregelen toepassen Gem.ruimte Normale veroudering, Vervangen 25 2014

Armaturen zijgevel treinbaan-zijde in goede staat, controleren Kopevel Geen gebreken, Controleren 3 2014  €            22  €         24 

Vernieuwen armaturen buitenzijde, zijgevel treinbaanzijde Kopevel Geen gebreken, Vernieuwen 15 2027

6.64. Communicatie installaties

Intercom zonder camerafunctie, staat van onderhoud goed Algemeen Geen gebreken, Post voor reservering 15 2026

Onderzoek constructieberekening dak  €          600 

6.65. Beveiliging installaties

Aanbrengen rookmelders (aangesloten op lichtnet, advies thermische rookmelder) Gem.ruimte Geen gebreken, Aanbrengen 10 2014

Controle gasdetectiesysteem in schacht gasleiding Gem.ruimte Geen gebreken, Controleren 2 2015  €            41  €          43  €         46 

Gasdetectiesysteem in schacht gasleiding aanbrengen Gem.ruimte Geen (gekeurd), Aanbrengen 10 2014
Rookmelders controle Gem.ruimte Geen gebreken, Controleren 2 2015 €          210 €        223 €       237 

7. VASTE INRICHTINGEN

7.74. Vaste sanitaire voorzieningen
Grondig reinigen sanitaire voorziening schoonmaakhok Algemeen Vuil, aanslag, verkleuring, Reinigen 1 2014 €          100 €          103 €        106 €        109 €       112 

8. LOSSE INVENTARIS

8.82. Losse inventaris voor gebruiksruimten

Controle en keuring brandblusapparatuur bergingsgangen Gem.ruimte Geen (gekeurd), Keuring 1 2014  €          126  €          130  €        134  €        138  €       142 

Totaal  €   148.995  €   164.422  €     1.101  €        247  €  50.100 
Verdeelsleutel C

9. TERREIN

9.90. Terrein

Controle bomen op losse takken en gezondheid Algemeen Controleren 1 2014  €          211  €          217  €        224  €        231  €       238 

Kappen / vernieuwen bomen Algemeen 1 2014

9.91. Grondvoorzieningen

Nazien drainage en controleren doorvoeren waterafvoeren tuin Algemeen Controleren 1 2014  €          225  €          232  €        239  €        246  €       253 

Totaal  €          436  €          449  €        463  €        477  €       491 
Verdeelsleutel D

3. AFBOUW

3.31. Wandopeningen, buiten

Garagedeuren afwerklaag aangetast, deuren verouderd Voorgevel Aantasting afwerklaag, Vernieuwen 25 2014

Garagedeuren plint Voorgevel Normale veroudering, Vervangen 25 2014

Totaal  €              -  €               -  €             -  €             -  €            - 
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Kapitalisatie 10 jaar

Jaar

Reserves A (dak / 

hemelwater)

Reserves B 

(appartement)

Reserves C 

(appartement)

Reserves 

Garage D Exploitatie A Exploitatie B Exploitatie C Exploitatie D

2014 51.505€                 207.655€                    -4.809€             11.631€             5.600€           82.768€         13.050€           1.557€          

2015 61.330€                 225.759€                    3.691€              12.676€             5.600€           78.917€         13.050€           1.557€          

2016 61.081€                 177.457€                    1.504€              3.963€               5.712€           80.495€         13.311€           1.588€          

2017 61.330€                 211.501€                    3.691€              4.539€               4.597€           82.167€         12.678€           1.557€          

2018 55.066€                 17.554-€                      3.280€              5.670€               5.943€            83.747€         13.849€           1.652€          

2019 72.053€                 113.304€                    3.691€              6.713€               5.600€            82.768€         13.050€           1.557€          

2020 71.773€                 13.903€                      3.255€              7.800€               5.712€            84.423€         13.311€           1.588€          

2021 35.556€                 99.933-€                      2.806€              8.908€               5.826€            86.112€         13.577€           1.620€          

2022 35.259€                 49.437-€                      2.343€              10.039€              5.943€            87.834€         13.849€           1.652€          

2023 35.029€                 2.945€                        1.866€              11.193€              6.062€            89.591€         14.126€           1.685€          

2024 aanvang 34.714€                 6.527€                        1.375€              12.369€              

Vaste lasten

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Appartement / Garages A 5.600€                   5.600€                        5.712€              5.826€               5.943€            5.600€           5.712€             5.826€          5.943€        6.062€            

Appartement B 33.100€                 33.100€                      33.762€            34.437€              35.126€          33.100€         33.762€           34.437€         35.126€      35.829€          

Appartement C 13.050€                 13.050€                      13.311€            13.577€              13.849€          13.050€         13.311€           13.577€         13.849€      14.126€          

Garage D 470€                      470€                           479€                 489€                  499€               470€              479€                489€             499€           509€               

Groot onderhoud

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Appartement / Garage A 182€                      249€                           14.871€            6.264€               205€               280€              36.217€           297€             230€           315€               

Appartement B 32.083€                 94.119€                      230.609€          276.723€            56.214€          148.995€       164.422€         1.101€          247€           50.100€          

Appartement C 376€                      2.187€                        399€                 411€                  423€               436€              449€                463€             477€           491€               

Garage D 9.132€                   9.800€                        -€                     -€                       -€                   -€                  -€                    -€                  -€                -€                   

Dotaties

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Appartement / Garage A -€                           -€                                -€                     -€                       -€                   -€                  -€                    -€                  -€                -€                   

Appartement B 49.668€                 45.817€                      46.733€            47.668€              48.621€          49.594€         50.586€           51.597€         52.629€      53.682€          

Appartement C -€                           -€                                -€                     -€                       -€                   -€                  -€                    -€                  -€                -€                   

Garage D 1.087€                   1.087€                        1.109€              1.131€               1.154€            1.087€           1.109€             1.131€          1.154€        1.177€            
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Vereniging van Eigenaars  Boerhaavelaan 169 tm 265

Overzicht voorschotbijdrage 2019

Appartementsrecht Voorschotbijdrage excl stookkosten Stookkosten maandelijks Voorschotbijdrage inclusief stookkosten
Boerhaavelaan 169 € 249,66 € 84,96 € 334,62
Boerhaavelaan 171 € 138,66 € 18,05 € 156,71
Boerhaavelaan 173 € 297,23 € 82,41 € 379,64
Boerhaavelaan 175 € 249,66 € 95,21 € 344,87
Boerhaavelaan 177 € 138,66 € 15,00 € 153,66
Boerhaavelaan 179 € 297,23 € 29,50 € 326,73
Boerhaavelaan 181 € 249,66 € 46,71 € 296,37
Boerhaavelaan 183 € 138,66 € 18,05 € 156,71
Boerhaavelaan 185 € 297,23 € 55,00 € 352,23
Boerhaavelaan 187 € 249,66 € 63,22 € 312,88
Boerhaavelaan 189 € 138,66 € 34,09 € 172,75
Boerhaavelaan 191 € 297,23 € 65,41 € 362,64
Boerhaavelaan 193 € 249,66 € 53,74 € 303,40
Boerhaavelaan 195 € 138,66 € 50,25 € 188,91
Boerhaavelaan 197 € 297,23 € 101,04 € 398,27
Boerhaavelaan 199 € 17,63 € 0,00 € 17,63
Boerhaavelaan 201 € 17,63 € 0,00 € 17,63
Boerhaavelaan 203 € 17,63 € 0,00 € 17,63
Boerhaavelaan 205 € 17,63 € 0,00 € 17,63
Boerhaavelaan 209 € 249,66 € 99,25 € 348,91
Boerhaavelaan 211 € 138,66 € 10,73 € 149,39
Boerhaavelaan 213 € 297,23 € 28,25 € 325,48
Boerhaavelaan 215 € 249,66 € 45,50 € 295,16
Boerhaavelaan 217 € 138,66 € 62,96 € 201,62
Boerhaavelaan 219 € 297,23 € 74,34 € 371,57
Boerhaavelaan 221 € 249,66 € 49,18 € 298,84
Boerhaavelaan 223 € 138,66 € 16,89 € 155,55
Boerhaavelaan 225 € 297,23 € 94,88 € 392,11
Boerhaavelaan 227 € 249,66 € 45,51 € 295,17
Boerhaavelaan 229 € 138,66 € 32,59 € 171,25
Boerhaavelaan 231 € 297,23 € 66,53 € 363,76
Boerhaavelaan 233 € 249,66 € 54,77 € 304,43
Boerhaavelaan 235 € 138,66 € 34,62 € 173,28
Boerhaavelaan 237 € 297,23 € 78,31 € 375,54
Boerhaavelaan 239 € 17,63 € 0,00 € 17,63
Boerhaavelaan 241 € 17,63 € 0,00 € 17,63
Boerhaavelaan 243 € 17,63 € 0,00 € 17,63
Boerhaavelaan 245 € 162,44 € 29,41 € 191,85
Boerhaavelaan 247 € 154,51 € 18,05 € 172,56
Boerhaavelaan 249 € 162,44 € 33,68 € 196,12
Boerhaavelaan 251 € 154,51 € 21,90 € 176,41
Boerhaavelaan 253 € 162,44 € 12,95 € 175,39
Boerhaavelaan 255 € 154,51 € 40,00 € 194,51
Boerhaavelaan 257 € 162,44 € 17,86 € 180,30
Boerhaavelaan 259 € 154,51 € 45,41 € 199,92
Boerhaavelaan 261 € 162,44 € 28,20 € 190,64
Boerhaavelaan 263 € 154,51 € 28,98 € 183,49
Boerhaavelaan 265 € 17,63 € 0,00 € 17,63
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