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Voorschriften bij verbouwingen in 

VvE Parkflat “Arendsburght” 
 (Bijlage 1, dit is een integraal onderdeel van het huishoudelijk reglement) 

 
 De eigenaar is ten alle tijden verantwoordelijk voor het uitvoeren van 

verbouwingswerkzaamheden aan het appartement. 
 Aannemers/uitvoerders moeten bij een verbouwing contact opnemen met het 

kantoor/technische dienst om verbouwingszaken te bespreken en een 
telefoonnummer door te geven waarop men bereikbaar is. 

 Doorbraken in de muur altijd in overleg met de technische dienst en 
uitgevoerd door een bij het bestuur aangewezen ingenieursbureau. 

 Men bespreekt wat er gaat gebeuren in het appartement, dit aan de hand van 
bouwtekeningen, die ruim van tevoren worden ingeleverd bij het bestuur, zodat 
het verloop van de werkzaamheden in goede banen geleid kan worden. 

 De verwarmingsradiatoren zijn eigendom van de VvE en mogen zonder 
toestemming niet afgekoppeld worden van het systeem. 

 Het raam van de keuken naar de gang moet, van binnenuit, brandwerend 
gemaakt worden.   

 Het doorgeefkastje (vuilniskastje) dient in dezelfde staat behouden te blijven.  
 

 Bouwafval:moet door de bedrijven zelf worden afgevoerd. 
 Containers voor het afvoeren van bouwafval op een toegewezen plek plaatsen: 

dit in overleg met het kantoor/de technische dienst. (containers mogen alleen op 
doordeweekse dagen blijven staan). 

 Auto’s parkerenzoveel mogelijk achter “de Arendsburght” of langs de straat; 
alleen laden en lossen naast de kelderingang langs de gele lijn. 

 Werkmensen mogen het gebouw alleen binnenkomen en verlaten via 
de kelderingang, dit in verband met de vervuiling van de vloerbedekking in de 
hal. 

 Aan- en afvoer van materialen, bouwafval en gereedschap uitsluitend via de 
kelderingang en alleen met de linker lift. 
 

 Liften: geen materialen tussen de liftdeuren plaatsen voor het langer 
openhouden van de liftdeuren i.v.m. liftstoring. 

 Als er veel bouwafval of materiaal met de lift vervoerd moet worden, dan contact 
opnemen met het kantoor/technische dienst. Er dient ten alle tijden één lift voor 
de bewoners beschikbaar te zijn. 

 De transportkarren van “de Arendsburght” na gebruik zo snel mogelijk 
terugbrengen naar de kelder. (de aanwezige winkelwagens mogen niet 
voor een verbouwing gebruikt worden). 

 Tijdens de verbouwing moet de gang tot aan de liften in zijn geheel afgedekt 
worden met afdekfolie. 

 Geen zaag- of andere werkzaamheden verrichten op de gangen. 
 Voor het infrezen van leidingen in de muur dient gebruik te worden gemaakt van 

een muursleuvenfrees. 
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 Bij een doorbraak of een uitbreiding van een doorbraak dient gebruik te worden 
gemaakt van een diamant boor.  

 Gangen en keldergang niet gebruiken voor opslag van materiaal, bouwafval of 
gereedschap, i.v.m. brandweervoorschriften. 

 Beschadigingen aan de gangen en de liften worden in rekening gebracht. 
 

 
 Luidruchtige werkzaamheden alleen op werkdagen tussen 8.00 en 20.00 uur. 
 Het verzoek is om tussen 13.00 en 14.00 uur geen lawaai te maken. 
 Hakken, breken, slopen, vrezen en leidingen aanleggen in overleg met de 

technische dienst: deze werkzaamheden, die vaak veel extra lawaai geven 
comprimeren in de eerste week van de renovatie. 

 Voordeur en doorgeefluikjes van de appartementen dichthoudeni.v.m. stuiven. 
 Werken met sloophamers alleen op afspraak i.v.m. het inlichten van 

geluidsoverlast voor de bewoners. 
 
Renovaties c.q. verbouwingswerkzaamheden geven vaak veel overlast en 
moeten dan ook binnen 8 weken aanééngesloten worden afgerond! 
 
Wij vragen u dringend om deze regels met uw aannemer, eventuele 
onderaannemers en/of installatiebedrijf te bespreken en deze brief voor 
gelezen te laten ondertekenen door het uitvoerende bedrijf. 
 
 
Wilt u een gedetailleerd stappenplan van uw aannemer inleveren bij het 
kantoor/technische dienst. 
 
 
 
 

 


