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                                      Model Huishoudelijk Reglement. 

 

Artikel 1. Algemeen. 

1. Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op de eigenaren van het  

Appartementengebouw…………………………………………………………………….. , kadastraal bekend 

gemeente ----------, sectie --, nummer -----.  

Adres; ----------------------------------------------------------. 

2. Onder eigenaren wordt verstaan de gerechtigde tot een appartementsrecht als  

bedoeld in art. 5:106 vierde lid van het Burgerlijk Wetboek. 

3. Dit Huishoudelijk Reglement is bedoeld in aanvulling op: 

· De akte van Spliting. datum-------------------------------------------------------------------

---------------- 

· het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten, datum--------------------------

-------. 

· de Nederlandse Wetgeving. 

4. Het privé gedeelte is bestemd om te worden gebruikt als woonappartement en garage.  

Voor het geheel of  gedeeltelijk wijziging hiervan is toestemming van de V.v.E. vereist. 

5. De voorschotbijdrage [€. ------- p.m. prijspeil 2020] dient bij vooruitbetaling in de  

eerste week van de maand zijn  voldaan door storting op bankrekening 

nummer..................ten name van de Vereniging  van Eigenaren naam------------------

adres,-----------------------plaats---------------------- 

Artikel 2. Hinderbepalingen. 

1. Het betreden van het dak, alsmede technische ruimten is alleen toegestaan aan de  

beheerder of onderhouds bedrijven die werken in opdracht van de bestuurder, cq het  

bestuur van de V.v.E. 

2. Het is verboden geluidshinder te veroorzaken door storende handelingen zoals  

bijvoorbeeld door geluidsapparatuur, muziekinstrumenten, werkzaamheden, luidruchtig  

uitlaten van bezoek, enzovoort. Dit geldt in principe ten alle tijde, maar tussen 20.00 uur  

en 08.00 uur in verhoogde mate. 

3. Het is verboden storende contactgeluiden of loopgeluiden te veroorzaken. Het  

aanbrengen van harde vloerbedekking zoals plavuizen, parket, marmoleum, en kurk is  

dan ook niet toegestaan, tenzij kan worden aangetoond dat vloerbedekking de isolatie 

index voor contactgeluid [Ico] met 10 db of meer verbetert. Deze verbetering moet  

aangetoond kunnen worden door middel van een certificaat afgegeven door een door  

TNO erkende leverancier en / of installateur. De bewijslast bij eventuele overlast ligt bij  
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de bewoner van het overlast veroorzakende appartement. Vloeren in keukens en  

sanitaire ruimten zijn hier van uitgesloten. 

Artikel 3. Gebruik van gemeenschappelijke ruimten. 

1. Het is niet toegestaan om in de gemeenschappelijke ruimten eigendommen van  

appartement eigenaren op te slaan. Planten en / of bloembakken zijn alleen toegestaan  

wanneer deze goed onderhouden worden. 

2. Vuilnis en papier dient gescheiden te worden afgevoerd. 

3. Afval dient in gesloten plasticzakken in de container te worden gedeponeerd.  

4. Grof vuil, en chemisch afval, dient de appartement eigenaar zelf in te leveren bij de  

gemeentelijke stortplaats. 

5. Het aanbrengen van zonwering, rolluiken, mag slechts op uniforme wijze, en pas  

nadat hierover overeenstemming is bereikt in de V.v.E. 

6. Bij het vervangen van naambordjes op de brievenbus, dient dit uniform te zijn aan de  

overige naambordjes. 

7. Beschadigingen en/of vervuiling die eigenaren of bezoekers veroorzaken aan de  

gezamenlijke gedeelten, zullen op kosten van de veroorzaker worden hersteld.  

8. Het is de eigenaar niet toegestaan reparaties aan installaties uit te voeren, lampen te  

vervangen, of schakeltijden van verlichting te wijzigen. 

9. Storingen en/of reparaties kunnen worden doorgegeven aan de voorzitter of aan de  

bestuurder van de Vereniging van Eigenaren. 

10. Het is niet toegestaan veranderingen aan te brengen in de gemeenschappelijke tuin,  

zoals planten verplaatsen, snoeien, beplanting toevoegen. 

11. Bij inhuizen cq vertrek dient de bestuurder vooraf geïnformeerd te worden inzake de  

verhuisdatum, zodat instructie kan worden gegeven met betrekking tot liftgebruik en 

overdracht van huishoudelijk reglement. 

Artikel 4. Gebruik van appartement. 

1. Het is niet toegestaan in privé gedeelten dragende muren uit te breken, wijzigingen  

aan te brengen in/aan leidingen, of technische installaties voor gemeenschappelijk  

gebruik, anders dan met uitdrukkelijke toestemming vooraf van het bestuur.  

2. Het is niet toegestaan om aan het centraal ventilatiesysteem technische wijzigingen  

door te voeren, zoals bijvoorbeeld een extra ventilator 

3. Het gebruik van een waterstop op wasmachine en vaatwasser is verplicht. 

4. De eigenaar is verplicht het plaatsen van steigerwerk, voor bijvoorbeeld reiniging en  

onderhoud van gevels en ramen toe te staan. 

5. Het is niet toegestaan balkons te gebruiken als berging, of andere voorwerpen cq  

afscheidingen te plaatsen en/of op te hangen die het uiterlijk aanzien van het gebouw  

verstoren, zulks naar oordeel van het bestuur. 
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6. Het houden van huisdieren is toegestaan mits er geen overlast aan medebewoners  

wordt veroorzaakt. 

7. Wijzigingen aan het video- intercom systeem zijn niet toegestaan, tenzij hiervoor 

schriftelijk vooraf toestemming van het bestuur is verkregen. 

8. Fietsen en/of bromfietsen mogen uitsluitend in de fietsenberging worden geplaatst. 

9. De fietsenberging is niet bestemd voor opslag van goederen van eigenaren. 

10. Eigenaars dienen te voorkomen dat in afvoerleidingen verstoppingen ontstaan. Bij 

aantoonbare schade zal de eigenaar aansprakelijk worden gesteld. 

Artikel 5. Gebruik van parkeerplaatsen en garages. 

1. Alle appartement eigenaren beschikken over een garage, die niet gebruikt mag 

worden voor het uitoefenen van een bedrijfsactiviteit. 

2. Op het parkeerterrein bevinden zich ….. parkeerplaatsen die uitsluitend bestemd zijn 

voor een 2e auto van de appartement eigenaar dan wel voor bezoekers. Wanneer buiten 

deze parkeerplaatsen wordt geparkeerd gebeurt dat voor eigen risico. Verhaalschade op 

welke wijze dan ook is dan niet mogelijk. 

3. Het is niet toegestaan om voor de garage te parkeren.  

Artikel 6. Naleving van huishoudelijk reglement. 

1. Indien het bestuur van mening is dat er sprake is van overtreding of niet nakomen van 

een of meer bepalingen van het Modelreglement en/of het huishoudelijk reglement, zal 

zij dit per aangetekend schrijven aan de eigenaar mededelen. Dit schrijven is bedoeld als 

waarschuwing en het bestuur zal van eventuele argumenten van de eigenaar kennis 

nemen.  

2. Wanneer de betrokkene geen gevolg geeft aan de waarschuwing of wel er van 

herhaalde overtredingen sprake is, zal het bestuur deze kwestie voorleggen aan de 

algemene ledenvergadering waarbij met meerderheid van stemmen een boete kan 

worden opgelegd van maximaal fl. 1000,= . De eigenaar zal per aangetekend schrijven in 

kennis worden gesteld van het besluit van de algemene ledenvergadering. 

3. De eigenaar verplicht zich inhoudelijk akkoord met het tekenen van het huishoudelijk 

reglement. 

 

 

Artikel 7. Onvoorzien. 

In alle gevallen waarin het Modelreglement van Splitsing, de Akte van Splitsing en het 

Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist de Vergadering van Eigenaren. 
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Vastgesteld in de Vergadering van Eigenaren ------------------------------------------------- 

d.d……………………………...... 

getekend, Voor akkoord getekend; 

Voorzitter; Dhr. _____________________________ 

Dhr. / Mw. Mw. _____________________________ 

Eigenaar appartement 

Naam: 

Adres: 

Woonplaats; 

Handtekening voor ontvangst; 


