
HUISHOUDELIJK REGLEMENT VVE ARENA III PER 
31-3-2014 

DOELSTELLING 

Artikel 1 

De bepalingen van dit reglement beogen een waarborg van een 
optimaal woongenot te scheppen voor de eigenaar of gebruiker van een 
appartementsrecht binnen de gemeenschap van de Vereniging van 
Eigenaars Arena III te Alphen aan den Rijn (hierna ook wel: VvE). 

ALGEMENE ZAKEN 

Artikel 2 

1. Alle artikelen van dit Huishoudelijk Reglement waarin van Eigenaars 
wordt gesproken, zijn, indien niet het tegendeel blijkt, ook van 
toepassing op de gebruikers van de appartementen dan wel op 
diegenen die deel uitmaken van de huishouding en of onder diens 
verantwoording aanwezig zijn in of op de eigendommen vallende 
binnen de gemeenschap van de VvE. 

2. Klachten van welke aard ook, dienen schriftelijk bij een bestuurslid te 
worden ingediend. Klachten over onderhoud, gemeenschappelijke 
zaken aangaande, dienen in ieder geval bij de administrateur te 
worden gemeld.  

BESTUUR 

Artikel 3 

1. Het bestuur van de VvE bestaat uit tenminste 2 personen, te weten: 
de voorzitter en de administrateur. Het bestuur wordt door de 
(jaarlijkse) vergadering, al dan niet uit de leden, benoemd voor de 
duur van 2 jaar. De VvE kan echter te allen tijde tijdens een 
vergadering een bestuurder schorsen dan wel ontslaan. 

2. Het bestuur kan worden uitgebreid met een plaatsvervangend 
voorzitter en/of een plaatsvervangend administrateur, welke 
eveneens voor de duur van 2 jaar door de jaarlijkse Vergadering van 



Eigenaars worden aangesteld, overeenkomstig het bepaalde in het 
eerste lid. 

3. In de jaarlijkse Vergadering van Eigenaars, na afloop van een even 
jaar, treedt 
de administrateur af. 

4. In de jaarlijkse Vergadering van Eigenaars, na afloop van een 
oneven jaar, treedt de voorzitter af. 

5. De plaatsvervangend voorzitter treedt gelijktijdig met de 
administrateur af. 

6. De plaatsvervangend administrateur treedt gelijktijdig met de 
voorzitter af. 

7. Allen mogen zich onbeperkt herkiesbaar stellen. 

8. In geval van verhuizing of overlijden van een bestuurslid zal op de 
eerstvolgende Vergadering van Eigenaars, voor zover noodzakelijk, 
een nieuw bestuurslid worden aangesteld.  

VERGADERING 

Artikel 4 

1. Een vergadering verloopt conform een vooraf opgestelde en 
toegezonden agenda. 

2. Voorstellen tot wijziging of aanvulling van dit Huishoudelijk 
Reglement kunnen  
schriftelijk, zo nodig voorzien van een toelichting, bij het bestuur 
worden ingediend. 

3. Uiterlijk 8 dagen vóór de Vergadering van Eigenaars dient het 
bestuur eventuele  
voorstellen tot wijziging of aanvulling van dit Huishoudelijk 
Reglement bekend te maken bij haar leden; dienovereenkomstig 
moet het bestuur tijdig in het bezit gesteld worden van deze 
voorstellen. 

4. Het is de voorzitter toegestaan om tijdens de vergadering de 
volgorde van de behandeling van de agendapunten te wijzigen. 



5. Uitsluitend over de bij de oproep geagendeerde zaken kan door de 
vergadering worden besloten, tenzij alle stemgerechtigde leden ter 
vergadering zijn vertegenwoordigd. 

6. De vergadering is bevoegd commissies aan te stellen met twee tot 
vijf leden ter ondersteuning van het bestuur. 

7. De administrateur/secretaris is belast met het voeren van 
correspondentie en het opstellen van de notulen van de 
ledenvergadering. Zo spoedig mogelijk na een vergadering wordt 
aan de eigenaren een exemplaar van de notulen van die 
vergadering toegezonden, doch uiterlijk binnen een maand na de 
vergadering.  

COMMISSIES 

Artikel 5 BOUWTECHNISCHE COMMISSIE 

1. In de uitoefening van haar taak kan het bestuur, voor zover het 
bouwtechnische zaken betreft, zich laten bijstaan c.q. adviseren 
door een Bouwtechnische commissie, welke uit 1 of 2 personen kan 
bestaan, die ieder voor de duur van 2 
jaar door de Vergadering van Eigenaars worden aangesteld. De VvE 
kan te allen tijde tijdens een vergadering een commissielid schorsen 
dan wel ontslaan. 

2. De leden van de bouwtechnische commissie mogen zich onbeperkt 
herkiesbaar stellen 

Artikel 6 KASCOMMISSIE 

1. De Kascommissie bestaat uit 2 personen bij voorkeur met één 
vertegenwoordiger van de even en één van de oneven nummers, 
die ieder voor de duur van 2 jaar 
worden aangesteld door de jaarlijkse Vergadering van Eigenaars. De 
VvE kan ten allen tijde tijdens een vergadering een bestuurder 
schorsen dan wel ontslaan. 

2. Ieder jaar treedt één van de leden af en dient dan door een nieuw 
aan te stellen lid vervangen te worden. 

3. Het is de taak van de Kascommissie om jaarlijks na afloop van het 
boekjaar de Boekhouding van de Vereniging te controleren en 
hiervan verslag te doen op de Jaarlijkse Vergadering van Eigenaars. 



4. De Kascommissie voert controles uit die zijn gericht op vaststelling 
van het voeren van een juiste, volledige en integere administratie.  

ONKOSTENVERGOEDINGEN BESTUURS- EN COMMISSIELEDEN 

Artikel 7 

1. Voor de bestuurs- en commissieleden is het mogelijk om de 
navolgende onkosten te declareren: 

1. reiskosten 

2. loonderving door werkverzuim 

3. telefoonkosten 

4. portokosten 

5. overige kosten voor zover deze aantoonbaar zijn gemaakt ten 
behoeve van de bestuurs- dan wel commissiefunctie. 

De hoogte van de vergoedingen staat op bijlage 1 gespecificeerd. 

2.  Wanneer de administrateur en technische commissie uit de eigen 
geleding voortkomt, genieten zij een vergoeding elk ter hoogte van de 
geldende contributie; de voorzitter en secretaris genieten een 
vergoeding elk ter hoogte van de helft van de geldende contributie. 

CONTRIBUTIE 

Artikel 8 

1. Betaling van de door jaarlijkse Vergadering van Eigenaars vast te 
stellen bijdrage, dient te geschieden binnen één maand na 
ontvangst van de factuur. 
Het bestuur dringt er bij de eigenaar op aan de jaarlijkse bijdrage via 
automatische incasso te voldoen. 

2. Bij in gebreke blijven is de wettelijke rente verschuldigd. Het verzuim 
treedt in acht dagen na de eerste aanmaning tot betaling van de 
contributie. De administrateur zal alsdan periodiek een aanmaning 
sturen, waarbij tevens € 15,-- administratiekosten (per aanmaning) in 
rekening gebracht zullen worden. 



3. De administrateur is bevoegd om bij gebleken non-betaling een 
deurwaarder ter verdere incasso in te schakelen. 

4. Het lid dat jegens de VvE niet voldoet aan zijn verplichting tot tijdige 
betaling en als zodanig zal moeten worden voorgeleid ter incasso, is 
volledig aansprakelijk voor alle kosten (in en buiten rechte) welke 
door de VvE of haar bestuurders zijn gemaakt om hem of haar tot 
betaling te doen laten komen. 

5. Indien voor een eigenaar betaling ineens problemen oplevert, kan in 
overleg met de administrateur een betalingsregeling getroffen 
worden. 

GEMEENSCHAPPELIJKE GEDEELTEN  

Artikel 9 

1. Iedere eigenaar is er aan gehouden zorg te dragen voor de orde en 
netheid in en om het Arena III-complex. 

2. Een ieder die de gemeenschappelijke ruimten, door welke oorzaak 
dan ook, verontreinigt of beschadigt, dient de gevolgen daarvan 
terstond ongedaan te maken dan wel te herstellen. Deze bepaling 
geldt ondermeer voor het op nieuwjaarsdag opruimen van 
afgestoken vuurwerkresten. 

3. Het is niet toegestaan om in de gemeenschappelijke ruimten fietsen, 
brommers, autopeds, speelgoed of welke privégoederen dan ook te 
plaatsen,stallen en/of te houden, behoudens voor zover de ruimtes 
daartoe zijn bestemd. 

Artikel 10 

1. Het schoonhouden van het loopniveau, hellingbanen en 
toegangstrappen, dient in gezamenlijk overleg door de eigenaars te 
geschieden. 

2. Periodiek organiseert de VvE een gezamenlijke schoonmaakaktie 
waaraan alle eigenaren deelnemen. 
In geval van afwezigheid worden kosten in rekening gebracht. 



Artikel 11 

1. Onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden aan de 
gemeenschappelijke gedeelten mogen alleen in opdracht van het 
bestuur worden verricht. 

2. De bouwtechnische commissie zal jaarlijks een onderhoudscontrole 
verrichten; indien deze commissie niet in staat is de controle te 
doen, dan zal hiervoor een aannemer worden ingeschakeld door de 
administrateur. 

3. Indien de werkzaamheden in een jaar buiten de voorziene 
onderhoudsplanning het bedrag van € 4000,-- te boven gaan, 
behoeft de administrateur de goedkeuring van de Vergadering van 
Eigenaars. 

4. Bij het uitvoeren van onderhoud wordt de volgende verdeelsleutel 
gehanteerd: 

Verdeelsleutel kosten tussen VvE Arena III en individuele 
huiseigenaren. 

Categorie-1: verdeling 100% : 0 

- Alle kosten hierin zijn gezamenlijk voor of TTW of SLW 

Categorie-2: verdeling 50% : 50% 

- TTW en SLW dragen individueel ieder even veel bij 

Categorie-3: verdeling 90% : 10% 

- TTW gezamenlijk draagt 90%, SLW gezamenlijk draagt 10% van het 
absolute faktuurbedrag: 

Categorie-4: Alle kosten hierin zijn voor de individuele huiseigenaren 

Categorie-1: verdeling 100% : 0 

Alle kosten hierin zijn gezamenlijk voor of TTW of SLW: * Platte daken 
van TTW en SLW: 

* Pannendaken van TTW 



* Dakgoten en scheidingsgoten TTW 

* Stalen trapleuning en stalen buisframe TTW 

* Platte daken boven entree inclusief daktrim TTW 

* Schoorstenen m.u.v. rookkanalen open haarden 

* Buitenmuren 

* Deuren meterkasten TTW in pilaren bij parkeerplaatsen 

* Tussenmuurtjes tuinzijde SLW 

* Tuinmuren in het verlengde van de kopgevel nrs. 2 – 28 – 30 – 46 
SLW 

Categorie-2: verdeling 50% : 50% 

TTW en SLW dragen individueel ieder even veel bij: 

* De funderingen, dragende muren en kolommen, het geraamte van het 
gebouw met de 

* ondergrond, de buitengevels alsmede de woonkamervloer TTW 
buitenzijde boven de weg en betonwand parkeervakken. 

* Leidingruimten inclusief de rioleringen, leidingen en toegangsdeuren 

* Loopvlak galerij inclusief lantaarnpalen 

* Hellingbanen inclusief muur buitenzijde (= niet huismuur) 

* Trapopgangen naar galerij inclusief houten leuningen 

* Muur tussen galerij en speeltuin 

* Muur tussen galerij en tuin van nr 14, staande tussen nr. 14 en nr. 16 

* Muur bij trapopgang bij nr. 19-21-23 staande op galerij (zonder 
aanwezige houten opbouw) 

Categorie-3: verdeling 90% : 10% 

TTW gezamenlijk draagt 90%, SLW gezamenlijk draagt 10% van het 
absolute faktuurbedrag: * Terrasvloer TTW 

* Plantenbakken tussen galerij en terras TTW 



* Trapopgang en bevestiging stalen trapleuningTTW 

* Bevestiging stalen buisframe terrasscheiding TTW 

Categorie-4: Alle kosten hierin zijn voor de individuele huiseigenaren: 

* Dakramen, dakkapellen (dakvlak, voorvlak en zijvlakken inclusief 
loodslabben m.u.v. nr.75) van TTW. 

* Rookkanalen en dakdoorvoeren bovendaks van open haarden 

* Keukenraam en schuifpui TTW 

* Entree van woning (uitbouw) inclusief boeideel TTW 

* Schotten van terrasscheiding TTW 

* Deuren van bergingen en garages incl. wand boven garagedeuren * 
Tegelvloer entree SLW 

* Alle raam- en deurkozijnen (inclusief meterkast) SLW 

* Tuinkasten en daken hiervan behorende bij SLW 

* Schuttingen tuinen SLW aan achterzijde tuinen en tussen de tuinen 

De Algemene Vergadering heeft op 16 december 1981 besloten om 
onderhoud aan de raam- en deurkozijnen voor eigen rekening van de 
eigenaar/bewoner te doen uitvoeren; dit geldt eveneens voor het 
vervangen/vernieuwen van de raam- en deurkozijnen. 
In het verlengde hiervan geldt dit ook voor de gehele constructie van de 
dakkapellen inclusief de loodslabben en dakramen van de 
Tuinterraswoningen. In het Reservefonds zijn hiervoor ook geen 
middelen gereserveerd. 

Toelichting: 

De gelden van de reservefondsen kunnen alleen aangewend worden 
voor onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden aan in de in artikel 11 
genoemde punten. 

Ter vergelijking: 

Eigen woningen zonder appartementsrecht, die deel uit maken van een 
woningblok 
(zgn. rijtjeshuizen), kennen voor wat betreft o.a. daken en muren ook 



geen verhaalrecht, ongeacht of deze daken en muren van het gehele 
blok onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en één geheel vormen. 

5. De eigenaars zijn verplicht, ten behoeve van reiniging en 
eventueel onderhoud van de gevels en ruiten, het plaatsen van 
steigerwerk toe te staan. 

Artikel 12 

1. Aangebrachte schuttingtaal c.q. bekladding op de 
gemeenschappelijke gedeelten dient, voor zover mogelijk, in 
principe door of voor rekening van de eigenaars, ter hoogte van het 
desbetreffende gedeelte, verwijderd te worden. 

2. Indien hier echter aanleiding toe bestaat, zal het bestuur, voor zover 
noodzakelijk, voor rekening van de Vereniging, aangebracht 
schuttingtaal c.q. bekladding laten verwijderen. 

Artikel 13 

1. Het is verboden op, dan wel aan, gemeenschappelijke gedeelten 
posters, affiches, dan wel enigerlei reclame-uitingen op te plakken 
c.q. aan te brengen; m.u.v. bij verkoop van de woning.

Artikel 14 

1. Het houden van huisdieren is toegestaan, indien de huisdieren geen 
overlast bezorgen aan de medebewoners. Elke begeleider van een 
huisdier dient er voor te zorgen, dat wanneer het aan zijn of haar 
zorgen toevertrouwde dier het complex of zijn omgeving bevuilt en/of 
beschadigt, deze bevuiling en/of beschadiging ongedaan wordt 
gemaakt. 

2. Indien een eigenaar van een huisdier nalaat de bevuiling dan wel 
schade veroorzaakt door zijn huisdier te verhelpen, zal het bestuur 
van de VvE hiertoe opdracht verlenen. Deze extra kosten van 
schoonmaken of reparatie van de gemeenschappelijke ruimten 
zullen alsdan in rekening worden gebracht bij de betreffende 
eigenaar van het huisdier.  



Artikel 15 

1. Het loopniveau en de 2 hellingbanen zijn voetgangersgebied. Het is 
dan ook verboden in dit gebied met een fiets, bromfiets, scooter, 
motorfiets of een ander voertuig te rijden. 

Artikel 16 

1. Conform het bepaalde in de APV art. 5.1.2 lid 1.b (bijlage 2) is het 
niet toegestaan op de weg en parkeerplaatsen onder de 
tuinterraswoningen, hobby- en herstelwerkzaamheden te verrichten 
aan motorvoertuigen, bromfietsen en scooters. 

2. Caravans, aanhangwagens en andere kampeervoertuigen (boot-
trailer) mogen in de parkeervakken uitsluitend worden geplaatst ter 
voorbereiding van een reis 
(met een maximum duur van 24 uur) en ten behoeve van direct in- 
en uitladen. 

3. Het is verboden motoren, werktuigen, gereedschappen of dergelijke, 
welke door geluid, trilling of stank, overlast bezorgen langdurig te 
gebruiken. Het proef- of warmdraaien van auto’s, motorfietsen, 
scooters en bromfietsen is niet toegestaan. 

Artikel 17 

1. Het is te allen tijde verboden overlast of hinder te bezorgen aan de 
medebewoners. Op alle dagen tussen 22.00 uur en 8.00 uur dient 
de rust van de medebewoners gerespecteerd te worden. Indien er 
binnen of buiten hak- en/of breekwerkzaamheden verricht gaan 
worden, dienen de directe buren hiervan vooraf geïnformeerd te 
worden. 

2. Het is verboden muziek of andere geluiden te maken, waaronder 
wordt verstaan: het doen spelen van een radio, televisietoestel en 
dergelijke, op zodanige wijze dat dit hinderlijk is voor omwonenden. 

3. Overlast van geluid dient in eerste instantie door de betrokkene zelf 
te worden opgelost. Daarbij staat de gang via de handhavers van de 
openbare orde (politie) ten dienste. 

4. Volgens de voorschriften van de brandweer en sociale hygiëne is het 
verboden: 



- om een voorwerp, zoals vuilniszakken, reclamedrukwerk en kratten 
etc. te plaatsen voor garage- en bergingsdeuren, trapopgangen, op 
terrassen en in tuinen. 

- het in voorraad hebben van benzine, petroleum, spiritus, butagas, verf 
en andere licht ontvlambare stoffen, zowel in de woningen als in de 
bergingen en garages in hoeveelheden groter dan benodigd is voor 
normaal huishoudelijk gebruik. 

5. De groene en bruine minicontainers dienen vòòr 07.30 uur worden 
aangeboden; niet de avond van tevoren, althans niet vòòr 22.00 uur. 
Los vuil dat naast de minicontainer is geplaatst, wordt in principe niet 
meegenomen. De minicontainers mogen alleen tijdens de ophaaldag 
(maandag) bij de opstelplaatsen langs de weg staan; buiten de 
ophaaldag is het niet toegestaan de minicontainers voor garages, 
schuren of op het loopniveau te stallen. 

6. Voor grof vuil moeten de bewoners zelf de gemeentelijke 
reinigingsdienst inschakelen.

GEBRUIK PRIVE-GEDEELTEN

De Vergadering van Eigenaars stelt merk en kleur van de te gebruiken 
verf vast voor wat betreft het buitenschilderwerk aan appartementen 
alsmede aan bergingen, garages en meterkasten. 

De toegestane kleuren zijn: 
Sigma S2 U gloss RAL 9001 (crêmewit) en RAL 8017 (chocolade bruin) 
De eigenaar is verplicht het houtwerk van zijn woning, berging/garage 
en - voor zover van toepassing – de tuinkast regelmatig te (laten) 
schilderen. De eigenaars zijn vrij om de in lid 1. genoemde kleuren naar 
eigen keuze en in iedere gewenste combinatie aan te brengen. 
Het is niet toegestaan de stenen gevels te schilderen. 
De bergingen, garages, c.q. hobbyruimtes en meterkasten (beneden op 
straatniveau) dienen te worden geschilderd in RAL 9001 (crêmewit) 
De deurposten (kozijn) van de berging mogen in de kleur RAL 8017 
(chocolade bruin). Bij vervanging van het houtwerk aan de buitenzijde 
door (niet geïmpregneerd) hardhout is het, in tegenstelling tot het 
gestelde in lid 1. van dit artikel, toegestaan om deze met een blanke lak 
te bewerken. (terrasafscheidingen / schuttingen). Bij vervanging van het 
houtwerk aan de buitenzijde (kozijnhout / ramen / deuren) door kunststof 
of aluminium dient dit te geschieden in dan wel de kleur RAL 9001 
(crêmewit) dan wel de kleur RAL 8017 (chocolade bruin). 



Artikel 19 

1. Extra trapleuningen op, dan wel aan, gemeenschappelijke 
gedeelten, deel uitmakend van een opstal van één van de 
eigenaars, mogen worden aangebracht. 

2. Het is niet toegestaan de oorspronkelijke aangebrachte stalen 
trapleuningen op de toegangstrappen tot de tuinterraswoningen te 
verwijderen. 

3. De in lid 1. en 2. genoemde trapleuningen mogen geverfd worden in 
de kleur RAL 9001 (crêmewit) of RAL 8019 (chocoladebruin). 

Artikel 20 

De inrichting van de tuinen van de splitlevelwoningen, is voor rekening 
en verantwoording van de desbetreffende eigenaar, waarbij naast dit 
reglement en de splitsingsakte de gemeentelijke verordeningen in acht 
genomen dienen te worden. 

1. Het gedeelte dat volgens de tekening bij de splitsingsakte is 
bestemd als: 

- tuin van de splitlevelwoning; 

- terras van de tuinterraswoning; 

- plantenbakken in het trapsgewijze terras van de tuinterraswoning; 
mag als zodanig worden ingericht 
De terrasvloer van de tuinterraswoning mag tot aan de rand van de 
bovenste plantenbak worden uitgebreid; de terrasvloer mag niet 
voorbij de rand van de bovenste bak uitsteken De palen voor het 
benodigde hekwerk mogen tegen de buitenkant van de bovenste 
plantenbak worden bevestigd; deze constructie dient te voldoen aan 
de eisen zoals gesteld in het vigerende Bouwbesluit. Dit hekwerk mag 
ten hoogste 100cm boven de plantenbak uitsteken en moet voor het 
merendeel door beplanting aan het oog vanaf het openbare looppad 
worden onttrokken (besluit Algemene Vergadering d.d. 27 februari 
1980 was 90 cm, huidige wet- en regelgeving schrijft 100cm voor). 

Ter verduidelijking zijn als bijlage 3 van dit huishoudelijk reglement 
tekeningen toegevoegd waarin de toegestane constructie wordt 
weergegeven. 

 2. De inrichting en het onderhoud van tuin, terras en plantenbakken 
in het trapsgewijze terras, komt voor rekening en verantwoording 



van de bewoner, waarbij naast de bepalingen van dit reglement de 
gemeentelijke verordeningen in acht dienen te worden genomen.  

 3. In afwijking van het bepaalde van lid 2 kan de vergadering 
richtlijnen geven voor 
de wijze waarop de plantenbakken in het trapsgewijs terras zullen 
worden ingericht.  

Artikel 21 

Het is de eigenaars c.q. gebruikers van de splitlevelwoningen met de 
huisnummers 2, 14, 28, 30 en 46 toegestaan de buitenmuur, ter plaatse 
van de tuin, het houtwerk maximaal 50 centimeter te verhogen. 

Artikel 22 

Het aanbrengen van vlaggenstokken en zonneschermen op, dan wel 
aan, gemeenschappelijke gedeelten, deel uit makend van uw opstal, is 
toegestaan, mits de bevestiging ervan op deugdelijke wijze geschiedt. 

Artikel 23 

Afscheidingen tussen de terrassen van de tuinterraswoningen, anders 
dan behorende bij de woning, mogen slechts na beoordeling door en 
met goedkeuring van het bestuur en/of de Vergadering van eigenaars 
worden aangebracht. 

Artikel 24 

Het is slechts de eigenaars van een tuinterraswoning aan de zijde van 
de parkeervakken toegestaan om een ventilatiekanaal t.b.v. de 
afzuigkap aan te brengen in de buitenmuur. 

Artikel 25 

Het is toegestaan de voordeur te vervangen, eventueel voorzien van 
sierstrippen en/of glazen gedeelten, met in achtneming van het gestelde 
in artikel 18. 

Artikel 26 

1. Verbouwingen anders dan binnenshuis dienen vooraf schriftelijk te 
worden aangevraagd bij het bestuur. Het bestuur zal zo nodig advies 
vragen van de Bouwtechnische commissie en/of bouw- en 
woningtoezicht van de gemeente Alphen aan den Rijn. Afhankelijk 



van de aard van de voorgestelde verbouwing kan het bestuur 
besluiten het verzoek voor te leggen aan de Vergadering van 
Eigenaars. Aanpassing, renovatie of vervanging van de afscheiding 
tussen de terrassen van de Tuinterraswoningen dient gezamenlijk 
met de betrokken buren schriftelijk te worden aangevraagd bij het 
bestuur. Een afscheiding tussen de voordeuren tegen de 
uitgebouwde entree van de Tuinterraswoningen is niet toegestaan. 

2. Verbouwingen van constructieve aard binnenshuis, dienen vooraf 
schriftelijk te worden aangevraagd bij het bestuur.  

VERVREEMDING / VERHUUR 

Artikel 27 

1. Bij vervreemding van appartementsrecht zijn de eigenaar(s) of zijn 
rechtsopvolger(s) verplicht, overeenkomstig de bepalingen in het 
Reglement van Splitsing van Eigendom, het bestuur, bij voorkeur 
gericht aan de administrateur, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 
veertien dagen vóór de overdracht, in kennis te stellen van de naam 
en laatst bekende adresgegevens van de nieuwe eigenaar. 

2. Bij verhuur van (een gedeelte van) het privé-gedeelte is de eigenaar 
verplicht, overeenkomstig de bepalingen in het Reglement van 
Splitsing van Eigendom, de gebruiker minimaal veertien dagen vóór 
aanvang van de huur een verklaring te laten ondertekenen, waarin 
de gebruiker stelt het Reglement van Splitsing van Eigendom 
alsmede het Huishoudelijk Reglement te zullen naleven. Een kopie 
van deze verklaring dient in het bezit gesteld te worden van de 
administrateur. 

3. Indien de eigenaar voornemens is zijn huis/appartementsrecht in de 
verkoop te stellen, dient de eigenaar dit zo spoedig mogelijk aan het 
bestuur mede te delen. 

4. De VvE heeft het volledige risico van schade aan opstal en glas 
ondergebracht in een opstal- en glasverzekering. 
Het uit te keren bedrag wordt op basis van de 
verzekeringsvoorwaarden door de Verzekeringsmaatschappij 
vastgesteld en vormt daarmee voor de eigenaar de maximale 
uitkering per schadegeval.  
De VvE streeft ernaar dat in de verzekeringsvoorwaarden geen 
hiaten, zoals eigen risico, ontstaan. 



In gevallen dat er toch een eigen risico (per schadegeval) geldend 
is, kan dat niet worden verhaald op de VvE.  

 
SLOTBEPALINGEN 

Artikel 28 

Het is het bestuur toegestaan om een eigenaar een boete, als bedoeld 
in artikel 27 lid 2 van het Reglement van Splitsing van Eigendom, op te 
leggen en daarvoor pas achteraf de goedkeuring van de Vergadering 
van Eigenaars te vragen. 
Indien de Vergadering van Eigenaars niet, of niet geheel, akkoord gaat 
met de opgelegde boete, zal het teveel betaalde, vermeerderd met de 
wettelijke rente, aan betreffende eigenaar worden terugbetaald. 

Artikel 29 

Bij overtredingen van één der bepalingen van dit Huishoudelijk 
Reglement kunnen tegen de betrokkenen maatregelen genomen 
worden als genoemd in artikel 27 van het Reglement van Splitsing van 
Eigendom en in artikel 28 van dit Huishoudelijk Reglement, 
onverminderd het gestelde in dit Huishoudelijke Reglement. 

Artikel 30 

De vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor, door een 
eigenaar, verzuimd noodzakelijk onderhoud. 

Artikel 31 

1. Schaden aan gemeenschappelijke gedeelten, deel uitmakend van 
een opstal van één van de eigenaars, dienen door de betreffende 
eigenaars bij de administrateur gemeld te worden. 

2. Schaden aan het privé-gedeelte welke door de opstalverzekering 
gedekt zijn, dienen zelf geclaimd te worden, echter met mede-
ondertekening van de administrateur. 

Verrekening van de uitbetaalde schaden geschiedt via de Vereniging.  

Artikel 32 



De regels als bepaald in artikel 128 van het Burgerlijk Wetboek (boek 5, 
titel 9 afd. 2) worden geacht in dit Huishoudelijk Reglement te zijn 
opgenomen en hiermee niet in strijd te zijn. Zie bijlage 4. 

Artikel 33 

In alle gevallen waarin het Reglement van Splitsing van Eigendom en/of 
dit Huishoudelijke Reglement niet voorziet, beslist de Vergadering van 
Eigenaars. Aldus vastgesteld in de Vergadering van Eigenaars d.d. 31 
maart 2014. 



BIJLAGEN BIJ HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Bijlage 1: 

Onkostenvergoedingen: 
Voor telefoon- en portokosten is bepaald dat de werkelijk gemaakte 
kosten vergoed worden.

Vergoedingen wegens loonderving zijn voor het jaar 2014 vastgesteld 
op € 40,00 voor een halve dag, respectievelijk € 75,00 voor een hele 
dag; deze bedragen zullen jaarlijks worden aangepast aan de hand van 
prijsindexcijfer van het CBS.  

De reiskostenvergoeding bedraagt € 0,35 per kilometer. 

Bijlage 2: 

Artikel 5.1.2 Parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d. 

1. Het is degene die er zijn bedrijf, nevenbedrijf dan wel een gewoonte 
van maakt voertuigen te stallen, te herstellen, te slopen, te verhuren of 
te verhandelen, verboden: 
a. drie of meer voertuigen die hem toebehoren of zijn toevertrouwd, op 
de weg te parkeren binnen een cirkel met een straal van 50 meter met 
als middelpunt een dezer voertuigen; dan wel 

b. de weg als werkplaats voor voertuigen te gebruiken. 



Bijlage 3: 



Bijlage 4: 

Tekst artikel 128 van het Burgerlijk Wetboek: 

1. De vergadering van eigenaars is bevoegd regels te stellen 
betreffende het gebruik van de  
gedeelten die niet bestemd zijn als afzonderlijk geheel te worden 
gebruikt, voor zover het reglement daarover geen bepalingen bevat. 

2. Iedere appartementseigenaar kan een gebruiker vragen te verklaren 
of hij bereid is een in het vorige lid bedoelde regel na te leven. Is de 
gebruiker daartoe niet bereid of verklaart hij zich niet, dan kan de 
kantonrechter binnen wiens rechtsgebied het gebouw of het grootste 
gedeelte daarvan is gelegen, op verzoek van iedere 
appartementseigenaar beslissen dat de regel ten aanzien van de 
gebruiker komt te gelden. 


