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ARTIKEL 1 -  DOEL 

De bepal ingen van dit  huishoudel i jk  reglement beogen voor iedere bewoner van een appar tement een waarborg 
te scheppen voor een opt imaal  leef-  en woonkl imaat.  Eveneens zodanige omstandigheden te scheppen om te 
voorkomen dat  tengevolge van handel ingen of  nalat igheden van bewoners de leefbaarheid in  en het  aanzien van 
het  appar tementencomplex aangetast  zouden kunnen worden. 

De bepal ingen van dit  huishoudel i jk  reglement z i jn  b indend voor a l le  bewoners. 

De bewoners dienen er  voor te  zorgen,  dat  hun bezoekers de bepal ingen van dit  huishoudel i jk  reglement naleven. 

Al le  door eerdere e igenaren van het  complex aan u ui tgereikte reglementen en of  regels a ls  aanvul l ing op 
uw huurovereenkomst komen hiermede te verval len. 

ARTIKEL 2- HINDERBEPALINGEN 

2.1 Ongestoord woongenot 

Het is  iedere bewoner verboden last  of  h inder  te  veroorzaken aan de andere bewoners. 

2.2 Voorkomen Geluidshinder 

ledere bewoner is  verpl icht  z ich te onthouden van lu idrucht igheid ,  opdat er  geen over last  ontstaat  en er  geen 
verstor ing van de rust  kan optreden.  In  di t  verband is  onder ongewenst geluid in  e lk  geval  te  verstaan:

•  het  geluid dat  wordt  voor tgebracht  door het  verr ichten van bepaalde werkzaamheden,  zoals t immeren,  boren, 
 schuren en knutselen;  noodzakel i jke werkzaamheden mogen al leen verr icht  worden op werkdagen tussen 
 08.00 uur  en 21.00 uur  en op zaterdag tussen 10.00 uur  tot  18.00 uur.  Dus op zon-  en feestdagen is  het  n iet 
 toegestaan te boren,  t immeren e.d. 
•  het  geluid dat  wordt  veroorzaakt  door het  verr ichten van handel ingen,  zoals k lussen,  hard dicht  s laan van 
 deuren,  onrust ig gebruik  van de gemeenschappel i jke ruimten,  lu id afstel len van geluidsapparatuur en storend 
 gebruik  van muziekinstrumenten. 
•  a l le  over ige lucht-  en contactgeluiden,  d ie  voor bewoners in  a lgemene z in onredel i jke hinder  veroorzaken. 

2.3 Vloeren 

De vloerbedekking van de pr ivé gedeelten dient  van een zodanige samenstel l ing te z i jn ,  dat  contact  geluiden zo 
veel  mogel i jk  worden tegengegaan.  Met name is  het  NIET TOEGESTAAN LAMINAAT,  PARKET OF STENEN VLOEREN 
AAN TE BRENGEN, met ui tzonder ing van keuken,  b i jkeuken en sanita ire ru imten waar wel  tegelv loeren mogen 
worden aangelegd.  Deze tegelv loeren moeten dan wel  vr i j  van de wanden gelegd worden. 

Onder de volgende voorwaarden is  het  leggen van een parket-  c .q.  laminaatvloer  in  de woonkamer,  hal ,  gang en/of 
s laapkamer(s)  toegestaan: 

•  de v loer  moet zwevend worden gelegd,  d.w.z.  v i i i  van de wanden en voorzien van een isolerende onder laag, 
 deze dient  te  worden doorgezet  tegen de opgaande wanden;  het  leggen dient  te  geschieden met de garant ie 
 dat  er  een verbeter ing van de isolat ie- index voor contactgeluid ( lco)   wordt  bereikt  van tenminste 10 DB, 
 beoordeeld op basis van de norm NEN 1070/NEN 5077 dan wel  de meest  recente norm op dit  terre in ; 
•  de bewoner bl i j f t  er  voor verantwoordel i jk ,  dat  aan de vereiste isolat iewaarde wordt  voldaan,  tevens dient  de 
 bewoner het  garant iecer t i f icaat  te  kunnen over leggen aan de VVE danwel ,  in  geval  van huur,  aan de e igenaar ; 
 voor het  aanbrengen van tegelv loeren,  parketv loeren en laminaatvloeren dient  vooraf  schr i f te l i jk  goedkeur ing 
 te  worden aangevraagd bi j  de bestuurder. 

Mocht de VVE klachten over  geluidshinder tengevolge van contactgeluiden bereiken,  dan kan de VVE een 
onafhankel i jk  akoest isch adviesbureau inschakelen om geluidsmetingen te laten verr ichten.  De bevindingen van 
dit  bureau z i jn  b indend voor a l le  betrokken par t i jen ,  z i jnde de geluidsveroorzakers en een of  meerdere k lagers 
terwi j I  de kosten van de meting voor rekening komen van de in  het  ongel i jk  gestelde par t i j . 

2.4 Kinderen 

De bewoners en bezoekende ouders met k inderen z ien er  op toe,  dat  hun k inderen de gemeenschappel i jke ruimten 
in het  gebouw inclusief  de l i f t instal lat ie  n iet  a ls  speelplaats gebruiken. 
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2.5 Huisdieren 

Het houden van huisdieren is  a l leen toegestaan zolang deze geen over last  bezorgen.  Huisdieren dienen buiten de 
pr ivé gedeelten te a l len t i jde aangel i jnd te z i jn . 

ARTIKEL 3- GEBRUIK VAN GEMEENSCHAPPELIJKE GEDEELTEN EN ZAKEN 

3.1 Orde en netheid 

De bewoners dragen er  gezamenl i jk  toe bi j ,  dat  zowel  de gemeenschappel i jke gedeelten in  het 
appar tementsgebouw als de onmiddel l i jke omgeving buiten het  complex schoon en net jes worden gehouden. 
Het  deponeren van vui ln iszakken,  oud papier,  reclamefolders etc.  in  de gemeenschappel i jke gedeelten is 
verboden. 

Het  is  verboden afval  vanuit  het  complex naar buiten te werpen en dieren (vogels)  vanaf het  balkon te voeren.  Vui l 
en restanten voer  t rekt  ongedier te aan b.v. :  ratten,  a lsmede duiven (ui twerpselen) . 

Het  aanbrengen van posters ,  aff iches,  reclameaanduidingen,  borden,  v laggen en spandoeken etc.  is  verboden, 
zowel  op of  aan de ramen en/of  gevels van de appar tementen als  in  de gemeenschappel i jke gedeelten,  tenzi j 
ter  gelegenheid van speciale gebeur tenissen de VVE daarvoor toestemming ver leent .  Uitzonder ing hierop z i jn 
aanduidingen in verband met het  te  koop /  te  huur aanbieden van een woning.  Deze aanduidingen mogen zonder 
verdere toestemming van de vve-bestuurder  en /of  ledenvergader ing worden aangebracht . 

Het  p laatsen van (schotel)antennes of  andere ui tstekende voorwerpen aan de buitenzi jde van het  complex 
( inclusief  de balkons)  is  n iet  geoor loofd. 

Het  p laatsen in de gemeenschappel i jke gedeelten van wasrekken,  meubi la i r,  p lantenbakken of  andere voorwerpen 
is  n iet  toegestaan,  d i t  i .v.m.  de vei l igheid bi j  calamitei ten.  Galer i jen en trappenhuizen z i jn  uw vluchtweg bi j  b .v. 
brand. 

Behoudens in de daarvoor bestemde eigen berging of  de gezamenl i jke f ietsenberging is  het  verboden f ietsen, 
bromfietsen of  scooters e lders in  het  gebouw te plaatsen of  deze mee te nemen naar uw appar tement. 
Bi j  het  bel lentableau en op de br ievenbussen wordt  b i j  vervanging s lechts een standaarduitvoer ing van 
naamplaat jes toegestaan.  Nadere informatie is  te  verkr i jgen v ia de bestuurder  van de VVE. 
Het  vervangen van naamplaat jes en het  p lakken van zgn.  ja/nee st ickers kan al leen ui tgevoerd worden door de 
bestuurder  van de VVE,  d i t  om de eenduidige ui tvoer ing te waarborgen. 

3.2 Roken 

In  a l le  gemeenschappel i jke ruimten,  dus ook in  de l i f t ,  is  een rookverbod van kracht . 

3.3 Bevei l iging 

ledere bewoner dient  z ich ervan te over tuigen,  dat  na het  betreden of  het  ver laten van het  complex de 
toegangsdeuren van de entreehal  dan wel  van het  souterrain gesloten z i jn . 

Ten behoeve van de vei l igheid van de bewoners van het  complex mag de toegangsdeur van de hal  a l leen geopend 
worden voor e igen bezoek.  Over tuig u hiervan alvorens u met de intercom de voordeur opent .  Ook het  mee naar 
binnen laten lopen van derden (onbekenden) v ia een ingang is  n iet  toegestaan. 

3.4 Overige regels 

De bewoners en hun gasten z i jn  verpl icht  de inr icht ing van de gemeenschappel i jke gedeelten -  zowel  in  a ls 
rondom het  complex -  te  ontzien en in  goede orde te houden. 

Geconstateerde mankementen of  andere tekor tkomingen in de gemeenschappel i jke gedeelten of  aan 
gemeenschappel i jke zaken dienen terstond aan de bestuurder  of  ( indien aanwezig)  aan de centrale 
contactpersoon te worden gemeld. 

Het  is  de bewoners verboden aan de gemeenschappel i jke instal lat ies eniger le i  werkzaamheden uit  te  voeren. 
Indien noodzakel i jk  kunt  u hiervoor afspraken maken met de bestuurder. 
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De stopcontacten in de algemene gedeelten mogen niet  voor pr ivé-gebruik  worden gebruikt . 

Bewoners z i jn  aansprakel i jk  voor schade aan de gemeenschappel i jke e igendommen,  welke door henzelf  dan wel 
door verhuizers ,  instal lateurs ,  leveranciers ,  woninginr ichters etc.  is  veroorzaakt  d ie in  opdracht  van de betrokken 
bewoner(s)  werkzaamheden uitvoeren. 

ledere bewoner z iet  er  op toe,  dat  de voorzieningen in de gemeenschappel i jke gedeelten ten algemene nutte 
bl i jven. 

Bi j  verontrein iging van de algemene gedeelten door morsen,  huisdieren etc.  d ient  d i t  meteen door de veroorzaker 
te  worden opgeruimd.  Indien vervui l ing/verontrein iging geconstateerd wordt ,  zal  de bestuurder  di t  laten opruimen 
en de kosten hiervan ten laste brengen van de servicekosten. 

ARTIKEL 4- GEBRUIK VAN PRIVE-GEDEELTEN 

4.1 Algemeen 

ledere bewoner is  verpl icht  het  pr ivé-gedeelte te  gebruiken als  woonruimte c.q.  bergruimte (een en ander conform 
de bestemming). 

De bewoner is  verpl icht ,  het  p laatsen van steigermater iaal  of  andere hulpmiddelen (hangbakken) tegen diens 
appar tement toe te staan ten behoeve van re in igings-  of  onderhoudswerkzaamheden aan de ramen en gevels. 

4.2 Venti lat iesysteem 

Er mogen al leen motor loze afzuigkappen aangebracht  worden,  andere afzuigkappen z i jn  verboden. 
De afzuigvent ie len mogen niet  afgeplakt  of  verwi jderd worden.  De bestuurder  is  gerecht igd om bi j  k lachten 
iedere woning hierop te controleren. 

4.3 Uitstral ing van het gebouw 

Ten behoeve van de uniformitei t  mogen er,  zowel  in  mater iaal  a ls  k leurstel l ing,  geen verander ingen aan de 
buitengevels worden aangebracht . 

Het  aanbrengen van zonwering,  balkonafscheidingen en rol lu iken aan de buitenzi jde van het  complex is  a l leen 
toegestaan na toestemming van de VVE.  Hier toe kan een verzoek worden ingediend bi j  de bestuurder. 
De voordeuren van de woningen mogen niet  worden vervangen of  in  een andere ui tvoer ing worden gebracht .  Ook 
is  het  n iet  toegestaan de rui ten van de woning ondoorzicht ig te  maken,  behalve bi j  t i jdel i jke werkzaamheden. 

4.4 Gebruik balkon 

Het is  n iet  geoor loofd k leden,  matten,  beddengoed of  wasgoed buiten het  balkon te luchten of  u i t  te  k loppen. 
Op zon-  en feestdagen is  het  n iet  toegestaan dat  z ich wasgoed op het  balkon bevindt . 

Het  is  n iet  toegestaan om voorwerpen aan de balustrade van het  balkon te bevest igen die op welke wi jze 
dan ook ui tsteken aan de buitenzi jde van het  balkon. 

Het  gebruik  van open vuur op de balkons is  n iet  toegestaan. 

Bi j  langdur ige afwezigheid ( langer dan 1 maand) wordt  verzocht di t  kenbaar te  maken aan een van de 
medebewoners onder vermelding van een sleuteladres. 

Naleving van deze regels zal  het  woongenot zeker  ten goede komen. 

Dit  Huishoudel i jk  Reglement is  vastgesteld t i jdens de ledenvergader ing de dato [xxx] .
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