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Bij akte, verleden voor notaris mr J.G. Brummelhuis, werd gesplitst in appartementsrechten het 
gebouw, bij welke akte tevens werd opgericht de Vereniging van eigenaars Boerhaavelaan 169 t/m 
265 te Leiden en vastgesteld het splitsingsreglement van de vereniging. Bij deze zal naast 
bovenomschreven splitsingsreglement, van toepassing zijn en wordt bij deze vastgesteld het 
navolgende Huishoudelijk Reglement als bedoeld in artikel 44 van voormeld splitsingsreglement: 
 
Artikel 1. 

1. De vergadering van eigenaars als bedoeld in artikel 5:112 BW lid 2 van het Burgerlijk 
Wetboek dient te worden gehouden te Leiden of directe omgeving. 

2. De bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd.  
 

Artikel 2. 
Wat betreft bet gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken: De vergadering van 
eigenaars is conform het bepaalde in artikel 11 van het splitsingsreglement bevoegd regels te stellen 
betreffende het gebruik van de gedeelten die niet bestemd zijn als afzonderlijk geheel te worden 
gebruikt, voor zo ver het reglement daarover geen bepalingen bevat. Het bestuur is bevoegd om 
regels uit dit reglement te handhaven alsmede in individuele gevallen ontheffing te verlenen voor het 
bepaalde in de hierna volgende artikelen van het reglement. De ontheffingen die bestuur verleent, 
worden terstond gemeld aan de voorzitter van de vergadering en behoeven de goedkeuring van de 
eerstvolgende vergadering van eigenaars. 
 
Artikel 3. 

1. Aanvulling of wijziging van dit reglement kan geschieden door de vergadering van eigenaars 
met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen, in een 
vergadering waarin een aantal eigenaars tegenwoordig of vertegenwoordigd is dat tenminste 
twee/derde van het totaal aantal stemmen kan uitbrengen. 

2. Bij vervreemding van een appartementsrecht is de verkrijger, die het privé-gedeelte zelf in 
gebruik wil nemen, verplicht een verklaring te tekenen dat hij de bepaling van het 
huishoudelijk reglement zal naleven. Deze verklaring wordt de nieuwe eigenaar toegezonden 
door de administrateur van de VvE. Indien een eigenaar een flat aan een niet-eigenaar in 
gebruik geeft met inbegrip van de gemeenschappelijke gedeelten, dient de gebruiker, zijnde 
niet eigenaar, een verklaring te onderteken waarin wordt vastgelegd dat de bepalingen uit het 
Reglement van Splitsing van eigendom en het Huishoudelijk Reglement nageleefd zullen 
worden. 

 
Artikel 4. 

1. De eigenaars zijn verplicht voor of op de eerste van elke maand een/twaalfde van het 
bedoelde aandeel aan de vereniging te voldoen.  

 
Artikel 5 
Het is niet toegestaan in de gemeenschappelijke ruimten: 

1. Fietsen, bromfietsen, speelgoed en soortgelijke voorwerpen alsmede vuilniszakken, 
vuilnisbakken, wasgoed en overige zaken te plaatsen; 

2. Plaats in het kader van veiligheid en in verband met de toegankelijkheid voor 
ambulancediensten en brandweer geen goederen in de algemene ruimtes en voorkom 
belemmeringen van toegangen en brandblusapparatuur.  

3. Boormachines, voertuigen, werktuigen, gereedschappen of andere werktuigen, welke door 
geluid, trilling, vervuiling of stank overlast kunnen veroorzaken te gebruiken of te repareren; 

4. Het is niet toegestaan in de gemeenschappelijke ruimten en de lift kinderen te laten spelen, 
zoals voetballen, rolschaatsen enz; ouders zien toe -voor zover hun wettelijke 
verantwoordelijkheid betreft- op de naleving door hun kinderen van het in dit lid en 
voorgaande leden bepaalde; 

5. Het is niet toegestaan in de gemeenschappelijke ruimten te roken; 
6. Het blokkeren van de lift of de goede werking daarvan is verboden, het gebruik voor andere 

doeleinden dan personenvervoer is niet toegestaan, zulks met uitzondering van huisraad en 
klein materiaal. Het in de lift aangegeven toegestane maximale gewicht mag niet worden 
overschreden; 

7. Reclamemateriaal, kranten en dergelijke dienen door de eigenaar / gebruiker te worden 
meegenomen naar zijn/haar privé-gedeelte en mogen niet worden achtergelaten in de 
gemeenschappelijke ruimten. Voor verwijdering van reclamemateriaal kan men gebruik 
maken van de daarvoor bestemde bakken in het portaal; 
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8. De eigenaar / gebruiker van een appartement is niet toegestaan reclame aanduidingen en 
dergelijke aan te brengen in de gemeenschappelijke ruimten en aan of tegen de buitenmuur, 
welke de privé-gedeelten omsluiten, waarvan zijn appartementsrecht het recht op uitsluitend 
gebruik geeft. Het is wel toegestaan om zonneschermen aan de gevels aan te brengen, mits 
wordt voldaan aan de door de vereniging gestelde eisen, zie artikel 12 van dit huishoudelijk 
reglement 

9. Het is niet toegestaan om energie te betrekken van de gemeenschappelijke 
energievoorziening, voor niet gemeenschappelijk gebruik; 

10. Het is niet toegestaan om buiten de gevel en de balkons schotels/antennes, wasgoed en 
bloembakken op te hangen en kleden uit te kloppen. Rookoverlast dient te worden 
voorkomen, wanneer men op het balkon gaat barbecueën. Uitsluitend elektrisch barbecueën 
is toegestaan; 

11. Iedere eigenaar / gebruiker is verantwoordelijk voor de personen die men toegang verschaft 
tot  het appartement. Tevens is een ieder verplicht er zorg voor te dragen dat de buitendeur 
goed in het slot valt en er geen toegang wordt verleend aan onbekende personen bij het 
binnenkomen of verlaten van het complex. Bij aangebeld worden dient men zich er van te 
verzekeren dat dit gebeurt door bekende of te goeder trouw beoordeelde personen, alvorens 
er wordt opengedaan. 

12. Het is verboden het dak van het gebouw te betreden en voorwerpen te plaatsen of te doen 
plaatsen, zonder toestemming van de A.L.V. 

 
Artikel 6 

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 13, lid 1 van vorenbedoeld splitsingsreglement zijn 
verbouwingen door de eigenaar / gebruiker van hun privé-gedeelten slechts toegestaan met 
schriftelijke toestemming van de administratief beheerder en het voltallige bestuur van de 
vereniging van eigenaars. Zij zijn gerechtigd vooraf, en op kosten van de aanvrager 
bouwtechnisch advies in te winnen. Het bedoelde in dit artikel betreft uitsluitend 
werkzaamheden aan vloeren en het uitbreken van buitenmuren, woningscheidende muren, 
draagmuren en kozijnen. 

2. Met betrekking tot het plaatsen van harde vloerbedekking wordt verwezen naar artikel 10 van 
het Splitsingsreglement (artikel 17 lid 5 van het modelreglement vervalt en wordt vervangen 
door een nieuw lid). Dit betekent dat harde vloerbedekking, met uitzondering van de sanitaire 
ruimten, uitsluitend zal zijn toegestaan wanneer het aanbrengen op deskundige wijze zal 
geschieden met een zogenaamde “zwevende” vloer zodat deze vloerbedekking niet in 
rechtstreeks contact staat met de ondervloer of de wanden en geen hinder kan ontstaan voor 
de overige eigenaren en/of gebruikers van het gebouw. De eigenaar dient bij plaatsing van 
harde vloerbedekking aan te tonen dat de contactgeluidsisolatie van de kale vloer inclusief de 
vloerbedekking een waarde bereikt van Ico= + 10 db of meer. De eigenaar draagt bij 
overdracht van het appartementsrecht deze gegevens over aan de nieuwe eigenaar. 

3. Het is verboden om vanaf de balkons en ramen beesten te voederen. 
4. Eigenaren van huisdieren dienen er zorg voor te dragen dat deze op geen enkele wijze 

overlast en schade bezorgen aan medebewoners en dat huisdieren in de algemene ruimten 
aangelijnd dienen te zijn. 

5. Het is niet toegestaan om een afzuigkap met motor op de mechanische/natuurlijke ventilatie 
aan te sluiten. 

6. Het is niet toegestaan een openhaard of een openhaard-kanaal aan te leggen. 
7. Om storingen in het gemeenschappelijke centrale verwarmingssysteem  en of schade aan het 

systeem te voorkomen is vernieuwing en of verplaatsing van radiatoren in een privé gedeelte 
slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van de VvE. 

8. Voorkom schade aan gemeenschappelijke leidingen. Ontstoppingsmiddelen zijn niet 
toegestaan want dat tast de leidingen van binnenuit aan en kan leiden tot verstoppingen. Het 
gebruik van warm water met soda is toegestaan. 

9. Het is niet toegestaan bakvet, olie, bouwmaterialen, aquariumzand, kattenbakkorrels e.d. via 
de wc, gootsteen of andere afvoerpijpen te lozen 

 
Artikel 7 

1. Iedere eigenaar of gebruiker is gehouden zorg te dragen voor de rust in het gebouw. Ter 
bevordering daarvan is het tussen tweeëntwintig  (22.00) uur en acht (08.00) uur niet 
toegestaan werkzaamheden te verrichten, die door geluid of trilling overlast kunnen 
veroorzaken, zoals boren, timmeren zagen enz. 
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2. De eigenaar / gebruiker heeft de plicht zorg te dragen voor rust in het gebouw en voorts ten 
allen tijde geen overlast van geluidsapparatuur en/of muziekinstrumenten te geven. In 
bijzondere gevallen dient men de medebewoners schriftelijk op de hoogte te stellen. 

3. Iedere eigenaar of gebruiker is tevens gehouden zorg te dragen voor orde en netheid in en 
om het gebouw, vervuiling veroorzaakt door eigenaar/gebruiker, gasten en personeel, dient zo 
spoedig mogelijk verwijderd en ongedaan gemaakt te worden. 

4. De bewoners zijn verplicht om de temperatuur in het appartement te handhaven op minimaal 
5 graden Celcius. 

 
Artikel 8 
Indien gebreken aan het gebouw geconstateerd worden dienen deze zo spoedig mogelijk te worden 
gemeld bij de beheerder/huismeester of bestuur/voorzitter. 
 
Artikel 9 

1. Voor zover dit reglement voorziet in regels betreffende het gebruik van die gedeelten van het 
gebouw, die niet bestemd zijn als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, gelden deze zowel 
voor eigenaar als gebruiker. 

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 24 lid 4 van vorenbedoeld splitsingsreglement kan 
iedere appartementseigenaar een gebruiker vragen te verklaren of hij bereid is de in lid 1 
bedoelde regel na te leven. Is de gebruiker daartoe niet bereid of verklaart hij zich niet bereid, 
dan kan de kantonrechter op verzoek van iedere appartementseigenaar beslissen dat de regel 
ten aanzien van de gebruiker komt te gelden, conform het bepaalde in artikel 5: 120 BW lid 3. 

3. Verhuren van de woning dient gemeld te worden bij het beheer/bestuur. De huurder dient zich 
te conformeren met het huishoudelijk reglement. 

 
Artikel 10 
In alle gevallen waarin dit reglement of het reglement van splitsing niet voorzien beslist de vergadering 
van eigenaars. 
 
Artikel 11 
De eigenaar / gebruiker is verplicht het plaatsen van steigerwerk en/of ladders t.b.v. reiniging en/of 
onderhoud van de gevels en ruiten toe te staan. 
 
Artikel 12 
De eigenaars/gebruiker dient voorafgaand aan het plaatsen van een zonnescherm of windscherm 
overleg te plegen met het bestuur. Aan een eventuele toestemming kunnen voorschriften omtrent 
kleur, vorm, omvang, te plegen onderhoud en wijze van aanbrengen zijn verbonden. 
De eigenaar is verantwoordelijk voor eventuele schade van of door (het plaatsen van ) een 
zonnescherm / windscherm. 
 
Artikel 13 
Bij langere afwezigheid moet een eigenaar/gebruiker aan de beheerder/bestuurder –zo mogelijk- z`n 
verblijfadres meedelen en daarbij opgeven wie is aangewezen om zich eventueel toegang tot het 
appartement te verschaffen, mocht daartoe de noodzaak ontstaan in gevallen van brand, bevriezing, 
lekkage enz. 
 
Artikel 14  
Het zelfstandig aanbrengen van een verf / kleurlaag / beschermingslaag op gemeenschappelijke 
delen is niet toegestaan.  
 
Artikel 15 
In verband met de uniformiteit is het de eigenaar / gebruiker niet toegestaan andere naamplaatjes bij 
de intercom/brievenbussen te plaatsen dan het type dat door de VvE wordt bepaald. Via uw 
beheerder, kunt u een naamplaatje regelen. 
 
Artikel 16 
De eigenaar/gebruiker dient er voor te zorgen dat bij activiteiten op het balkon zoals bijvoorbeeld het 
water geven en of verpotten van de planten de beneden buren in de ruimste zin des woord op generlei 
wijze hiervan hinder dienen te ondervinden. 
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Artikel 17  

- 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.  

 
 
 
12 april 2017 


