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INLEIDING

Het huishoudelijk reglement is vastgesteld conform aftikel 59 van de Statuten, die zijn
vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 13 mei 2009,
Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld in de algemene ledenvergadering van
9 december 202I en vervangt het huishoudelijk reglement dat is vastgesteld in de
ledenvergadering van 23 juni 2015, de wijzigingen van 17 januari 2018 en de toegevoegde
bijlage van 25 maart 2020. Dat huishoudelijk reglement is hiermee vervallen.

Dit huishoudelijk reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaars van de appartemen-
ten binnen VvE Parkflat "Arendsburght", Soerenseweg L25,7313 EK Apeldoorn.

Alle artikelen van dit huishoudelijk reglement, waarin van eiqenaars wordt gesproken, zijn
eveneens van toepassing op huurders. Wanneer wordt gesproken van handelingen of
nalatigheden van de eigenaar, dan moet daaronder ook verstaan worden handelingen en
nalatigheden van diegenen die deel uitmaken van zijn huishouding en/of van diegenen die zijn
huisgenoten zijn.

Begripsbepalingen, gebruikt in het huishoudelijk reglement (zie hieruoor de Statuten van
januari 2010, c.q. het reglement in de akte van omzetting onder A. Definities en algemene
bepalingen - artrkel 1).

HOOFDSTUK 1

ALGEMENE BEPALINGEN

A. Adressering
De eigenaars zijn verplicht om aan iedereen van wie zij post onWangen het juiste adres,
inclusief het nummer van het appartement, door te geven.
Soerenseweg 125 (appaftementsnummer),73L3EK,Apeldoorn.

Financiële reqelingen
Een overzicht van de uit de financiële regelingen voortvloeiende kosten is weergegeven in
Bijlage 1 van dit huishoudelijk reglement. (aangepast december 2020)

Ten laste van de vereniging komen de algemene seruicekosten (voorschot bijdragen;
aftikel 11 punt 3 van de Statuten) bestaande uit:

1. De servicekosten:
a. Gemeenschappelijke kosten. Een ieder draagt voor (l/B9ste) deel bij in de kosten

en baten.
Het appaftement dat nu kantoor is, draagt niet bij in de kosten.

b. Onderhoud qebouw (exclusief garageboxen) en tuin.
De kosten en baten per appadement op basis van de breukdelen (conform aftikel
B lid 4 sub c van de Statuten).

c. De in de vergadering VvE van december 2020 aangenomen bijdrage voor het
ingestelde voorzieningen/reserve fonds met betrekking tot oninbare vorderingen
en wel op basis van de breukdelen (zie bijlage 1, 2b)

d. De bijdrage voor het egalisatiefonds wordt jaarlijks bij stemming goedgekeurd.
Sinds 2020 bestaat een deel van het egalisatiefonds uit een annuïteitenhypotheek,
die voor 15 jaar is afgesloten.
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e. De materiële uitgaven en de kosten van het personeel voor één negen en
tachtigste (l/B9ste) deel per appaftement.

2. De aanvullende kosten:
a. De verwarmingskosten van de appartementen, op basis van de stand van de

warmtemeters en een vast deel op basis van de oppervlakte; maandelijks wordt
een voorschot per appartement in rekening gebracht.

b. De maandelijkse dotatie ten behoeve van het garagefonds voor het onderhoud
van de garageboxen, per garagebox. (zie art. B lid 4 sub a van de Statuten).

3. Overige kosten die ten laste van de eÍqenaars komen:
- onroerende zaakbelasting
- atualstoffenheffing (gemeente)
- ingezetenenheffing (waterschap via GBLT en/of Vitens)
- de privé inboedelverzekering inclusief de keuken
- de telefoonaansluiting
- het stroomverbruik en de wijzigingen in de elektriciteitsaansluiting
- de aansluiting van en het abonnement op (kabel-) televisÍe en/of internet
- de inbraakbeveíligÍng van de eigen ruimten
- het onderhoud en de vervanging van de boilers in de appartementen

(te regelen in overleg met de technisch medewerker), boilers mogen niet ouder zijn
dan 20 jaar

- screens en zonwering

4. MaandelUkse betalingen :

De maandelijkse betaling van de algemene servicekosten (voorschot bijdragen) dient
men door een doorlopende machtiging SEPA Incasso te voldoen naar lBAN-nummer
NL9O INGB 0006 5473 55 t.n.v. VvE Parkflat Arendsburght te Apeldoorn.
Dit bedrag behoort op de eerste werkdag van de maand, waarover het verschuldÍgd
is, op rekening van de vereniging te staan.
Door deze machtiging af te geven wordt het verschuldigde bedrag geïncasseerd.
Betaalt u anders, dan berekent de administratief beheerder maandelijks extra
administratieve kosten voor extra handelingen.

5. Alle andere kosten en tarieven: zie hieruoor bilage I onder 2 en 3

C. Rechten en verplichtinqen van eigenaars: zie hieruoor de artikelen 27 t 3B van de
Statuten.
ïedere eigenaar van een appaftementsrecht heeft de bevoegdheid tot het uitsluitend
gebruik van zijn appartement, berging en, voor zover van toepassing, garagebox
("individueel gebruík", ook wel "privé-gedeelte" genoemd) en het recht op medegebruik
van een bepaald gedeelte van het hele gebouw met de daarbíj behorende grond
("gemeenschappelijk gebruikJ.

1. Het gebruik wordt pas verkregen na een kennismakingsgesprek met het bestuur
en na tekening van een gedagtekende verklaring, in duplo opgemaakt, waarin wordt
vastgelegd, dat men de bepalingen uit het reglement van splitsíng appartementsrech-
ten - letterlijk overgenomen als de Statuten - het huÍshoudelijk reglement en de wijzi-
gingen en/of aanvullingen daarvan naleeft.
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1. De totale hoeveelheid verhuurde appartementen in het complex zal bij voorkeur niet
meer bedragen dan 20o/o van het totale aantal. De overige B0% bewoond door de
eigenaren zelf.

2a.(1) Bouwkundige veranderinqen intern:
Voordat een eigenaar of nieuwe bewoner een bouwkundige verandering aan zijn
appartement wenst aan te brengen, dient hij bij het bestuur van de VvE schrÍftelijk
een plan in. Deze is voorzíen van vereiste tekeningen en een lijst met de namen en
adressen van aannemers en/of installateurs, welke hij van plan is in te schakelen.
Bij een muurdoorbraak van een draagmuur moet door het bestuur aangewezen inge-
nieursbureau een berekenÍng gemaakt worden, waarvan het bestuur een kopie krijgt.
De kosten van deze berekening(en) zíjn voor de belanghebbende(n).
Het bestuur kan dit plan goed- of afkeuren, of aan de goedkeuring voorwaarden
verbinden. Zie artrkel 34 van de Statuten.
Bij niet-nakoming van de gemaakte verbouwplannen, kan het bestuur, na een
waarschuwing, de bouw stopzetten en in uiterste gevallen een boete van € 250,00 per
dag opleggen.
Tevens zullen afspraken worden opgenomen over de overdracht van de rechten en
verplichtingen op de volgende eigenaar bij verkoop van het appartement,
Dit wordt schrÍftelijk vastgelegd en bevestigd.
Voor een correcte uiWoering en de bewijsvoering blijft de eigenaar aansprakelijk,

2a.(2) Geluidshinder:
1. Het aanbrengen van harde vloerbedekking in de privé gedeelten, met uitzondering

van de badkamer en de toiletruimte, is slechts toegestaan indien onder die
vloerbedekking een dusdanig veerkrachtig materiaal is aangebracht dat een
isolatÍe-index voor contactgeluiden (Ico) wordt bereikt van 12 dB(A).
De isolatie-index wordt bepaald volgens de norm "NEN 5077 "geluidswerÍng in
gebouwen. De vloerconstructie dient als "zwevende" vloer dus geheel vrij van de
bestaande betonvloer casu quo wandconstructie te worden uitgevoerd,
GieWloeren mogen niet worden toegepast.

2. Indien een van de eigenaars het vermoeden heeft dat een vloer of vloerbedekking
van een aangrenzend privé gedeelte niet voldoet aan de norm zoals is vermeld in
lid a, dan is deze eigenaar gerechtigd een geluidsonderzoek in te laten stellen.

3. De eigenaar van het appartementsrecht recht gevende op het gebruik van het ín

lid b bedoelde aangrenzende privé gedeelte is gehouden om, zonder enig recht op
schadevergoeding, medewerking te verlenen aan het laten plaatshebben van be-
doeld geluidsonderzoek.

4. Het geluidsonderzoek dient door een erkend onderzoeksbureau te worden uitge-
voerd. Het bestuur kan, in overleg met betrokken partijen, het onderzoeksbureau
aanwijzen.

5. De kosten van het geluidsonderzoek zijn voor rekening van de eigenaars op wiens
verzoek het geluidsonderzoek wordt uitgevoerd, tenzij uit het onderzoek blijkt dat
de vloer of de vloerbedekking niet voldoet aan de in lid a gestelde norm. Alsdan
zijn de kosten van het geluidsonderzoek voor rekening van de eigenaar van het
appartementsrecht recht gevende op het gebruik van het privé gedeelte waarvan
blijkt dat de vloer of de vloerbedekking niet voldoet aan de in
lid a gestelde norm 
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6. Indien uit het geluidsonderzoek mocht blijken dat de vloer of de vloerbedekking
nÍet voldoet aan de in lid a gestelde norm, dan is de betreffende eigenaar gehou-
den om voor eigen rekening en risÍco dusdanige voorzieningen te treffen dat de
vloer alsnog aan de bedoelde norm voldoet.

7. IndÍen het niet mogelijk blijkt om passende voorzieningen te treffen zoals bedoeld
onder lid 6, dan is de desbetreffende eigenaar gehouden om voor eigen rekening
en risico de vloer of vloerbedekking te verw'rjderen.

B. Het bepaalde in dit artikel geldt ten aanzien van harde vloerbedekking die na de
vaststelling van dit reglement wordt aangebracht.

Lees hier verder over rn de artikelen 21 t 27 van de Statuten.

3. Openbare ruimtes:
In hallen, gangen en portalen mag u geen meubelstukken of voorwerpen plaatsen, dit
i.v.m, de toegankelijkheÍd voor ambulancedienst en wegens de brandveiligheidsvoor-
schriften.

4a.Loqeerkamers
Voor gasten van bewoners is een aantal logeerkamers beschikbaar tegen een
vastgestelde vergoeding. (zie brjlage 1,3c).

4b,De recreatiezaal en de biliartzaal, met eventueel gebruik van de inventaris, is
tegen vastgestelde vergoedíngen en voorwaarden te huur (zie bilage I 9.t.

5. Technische werkzaamheden :

Deze kunnen door de technisch medewerker t.b.v. eigenaars in de appartementen,
bergingen en garageboxen worden verricht, tegen een vastgestelde vergoeding
(zie biílaae I 6.t.

6. VvE verlenende diensten aan bewoners:
De vereniging verleent aan eigenaars de volgende diensten; de meeste kosten zijn
begrepen in het maandelijks door de eigenaars en/of gebruikers te betalen aandeel in
de exploitatiekosten:

a, Op het kantoor staan de medewerkers u met raad en daad (en kleine diensten) ter
zijde. (zie bijlage 2 en 3).

b. Afuoer van huisvuil voor de bewoners, volgens vastgestelde regels.
c. Beveiliging, zoals het verstrekken en periodiek controleren van 'tbadges" voor

deuren die toegang geven tot het appaftementencomplex.
d. Het beschikbaar stellen van bagagewagentjes en materiaalkarren, welke alleen hier-

voor gebruikt mogen worden.
e. Het voorzien van minstens 1 rookmelder en het onderhoud daarvan.
f. Het leveren van verwarming en water in de appartementen.
g, Het leveren van elektriciteit tot aan de meterkast.
h. Het schoonhouden en onderhouden van het appartementencomplex.
i, Het schoonhouden en onderhouden van het bijbehorende terrein.
j. Het betalen van premies voor verzekeringen voor opstal, inventaris van de

veren ig in g, aa nspra kel ij kheid, bestu u rsaa nspra kel ij kheid en exploitatiekosten.
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k. Het verstrekken van relevante informatie betreffende bestuurlijke, sociale,
technische en/of bouwkundige ontwikkelingen, evenals van bouwactiviteiten van
(nieuwe) eígenaars.

L Het beschikbaar stellen van gemeenschappelijke ruimten ten behoeve van
stalling van fíetsen en voor de elektrische fietsen een aantal oplaadpunten,

6.1 Verzekeringen:
Het appartementencomplex met inventaris - uitgezonderd de eigendommen van de
eigenaars - evenals de garageboxen zijn door en voor rekening van de VvE verzekerd
tegen schade. (Lees hieruoor artikel 15 van de Statutent.

Administratieve regelingen
Klachten:
Tenzij de Statuten of het huishoudelijk reglement anders bepalen, kunt u uw klachten in
eerste instantie tot de administratie richten.
Het is vanzelfsprekend dat u onderlinge geschillen met bewoners zelf oplost.
De tíjden, waarop u van andere diensten en voorzieningen gebruik kunt maken, zijn in
bijlage 2 of op het mededelingenbord in de hal vermeld.
Zie verder hiervoor bijlage 2 van het huíshoudelijk reqlement.

Commissies:
Het bestuur kan zich laten adviseren door één of meer commissies.
Zie hieruoor artrkel 57 en 5B van de Statuten.

Bewonerspa rtici patie :

In de bewonerscommissie kunnen bewoners (eigenaars/bewoner en gebruikers + een
bestuurslid) worden gekozen/benoemd. De commissie treedt op als eerste aan spreek-
punt voor de bewoners met betrekking tot wensen bij het uitvoeren van activiteiten.
Om de commissie enige fÍnanciële middelen te verschaffen zodat zij haar
taken kunnen uitvoeren, wordt van de bewoners, op vrijwillige basis een bescheiden
jaarlijkse bijdrage (contrÍbutie) gevraagd. (zie b|'lage 1t.

HOOFDSTUK 2

GEBRUIK. ONDERHOUD EN VERBOUWEN

A. Aanzicht van het qebouw:
Het harmonische aanzicht van de buitenzijden van het gebouw mag niet worden
verstoord, b,v. door afwijkende zonwering of uitstekende borden. De zonneschermen op
het balkon dienen dezelfde vorm en kleur (oranje 24)te hebben. (zie art. 22
sub 2 van de Statuten). Veranderingen aanbrengen op de gietvloer van het balkon of op
de balkonrailing altijd in overleg met het bestuur.
De deuren en de vensters in de gangen moeten Ín dezelfde kleuren wit geverfd zíjn,
Wooneenheden:
1. De wooneenheid is uitsluitend bestemd voor bewoning.

Zie hieruoor de artikelen 2B t 33 van de Statuten.
2. Garages:

a. De garages mogen worden gebruikt voor stalling van auto's en kleine vervoermid-
delen, dus nÍet uitsluitend als bergruimten. (zie aftikel 25 van de Statuten).

E

F

B
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b. Het appartementsrecht van een qarage kan uitsluitend aan een lid van de Vereniging
VvE worden overgedragen (zie punt 6 van de akte van omzetting - "Vervreemdings-
verbod bij afzonderlijke verkoop van een garagebox"). (Zie ook bijlage 1 van de
boetebepalingen).
Ook kan een garagebox aan een andere bewoner worden verhuurd. Het is
echter niet toegestaan de garagebox aan derden ter beschÍkking te stellen of te
verhuren.
Men kan 1 garage per appartement bezitten/gebruiken.
In alle gevallen dient het bestuur toestemming te geven.

c. ïn de garage mag geen kachel, koel of vrieskast worden gebruikt.
Elektrisch gereedschap mag worden gebruikt tot een vermogen van twee KWh.

C. Gebruik van de gemeenschappelUke ruimten, alsmede van het terrein en van de tuin:
a, Alle bewoners hebben het medegebruik van de gemeenschappelijke ruimten.
b. ïn de gemeenschappelíjke ruimten mogen geen meubels of andere grote

voorwerpen worden geplaatst.
c. In overleg met de medebewoners van de gang kan men brandveilige schilderijen

of kunst aan de wanden hangen. (zie art. 21 sub 3 van de Statuten).

1. Recreatiezaal en biljartkamer:
a, De recreatiezaal staat ter beschikking voor bijeenkomsten, georganiseerd door:

. het bestuur (b.v. ALV) of lezingen georganiseerd door het bewonersplatvorm.

. bestaande activiteiten ten behoeve van bewoners.
b. Voor privé feesten en partijen is reservering en overleg via de administratie vereist

(zie biilaae I voor de kosten). Een bewoner van de "Arendsburght" moet altijd de
hoofdhuurder zijn.

2. Liften:
a, Bij brand mag, zonder toestemming van de brandweer, geen gebruik worden

gemaakt van de liften.
b. De plateaulift, links bU de entree in de hal, is uítsluitend bestemd voor gebruik door

mindervaliden,

3. Logeerkamers:
a. De bewoners kunnen logeerkamers huren voor hun gasten - inclusief beddengoed

en handdoeken tegen een vastgesteld tarief (zie bÍjlage 1).
b. Reservering liefst tenminste 48 uur van tevoren bij de administratie.

De kosten worden via een nota in rekening gebracht.

4. De gangen:
In de gangen moeten de trappenhuisdeuren altijd goed worden gesloten (brandweer
voorschrift).

5. Fietsenstalling:
In de fietsenstalling mag per persoon 1 fiets geplaatst worden met penning

6. Tuin:
De tuin en alle daarin, door de vereniging, geplaatste voorwerpen, zijn voor gemeen-
schappelijk gebruik van de bewoners en hun bezoekers.

9



7. Terrein:
a. Het terrein is een "EIGEN TERREIN", dus verboden voor onbevoegden.

Op het terrein gelden dezelfde verkeersregels als op de openbare weg.
b. Parkeervakken zijn aangegeven. Enkele betaalde parkeervakken, dicht bij de

hoofdingang, zijn bestemd voor invaliden.
c. De ruimte tussen de hoofdingang en het parkeervak voor invaliden moet altijd

vrij blijven voor brandweer, artsen en/of ambulances,
d. Vrachtwagens, caravans, campers e.d. mogen niet op het terrein worden gestald

en/of geparkeerd.
Voor het incidenteel laden, lossen en inrichten van de caravan of camper kan ín
overleg een oplossing worden gevonden. Het voertuÍg kan dan tiidelUk worden
geparkeerd op een door het bestuur aan te wijzen plaats op het terrein.

D. VerwarmÍng en verlichtÍng
a. Iedere eigenaar en huurder is aansprakelijk voor schade als gevolg van verkeerd

gebruik van het in zijn woonruimte aanwezige gedeelte van de centrale leidingen.
b. Gebruik van gevaarlijke stoffen in de appartementen, de berging en de garages is

verboden; uitgezonderd kleine hoeveelheden voor huishoudelijk gebruik en/of hobby.

HOOFDSTUK 3

VEILIGHEID

A. Afsluiting van toegangen:
1. De afsluiting van de wooneenheden en van de rijwielstalling valt onder de verantwoor-

delijkheid van de eigenaars en huurders.

2. De toegangsdeuren van de gangen tussen de bergruÍmten in het souterrain moeten
voortdurend afgesloten blijven. Bij het verlaten van de ruimte moet men het licht altijd
uitschakelen,

Sleutels:
1. Van alle extra sloten en eventuele nieuwe deursloten moet een sleutel bij de

ad m in istratie aa nwezig zijn.
De bewoners hebben één of meer badges gekregen na betaling van een borgsom, om
tussen 21.00 uur en 05.30 uur het gebouw via de hoofdingang of kelderingang binnen
te kunnen komen. Tevens kan men met deze badge de fietsenstalling openen.

2. De garagedeurdeur kan elektrisch gemaakt worden. Dit kunt u via de adminÍstratie
regelen.

Brandbeveiliginq:
1. Er is een specíale instructie "hoe te handelen bij brand" zie hiervoor bijlage I

t'wat te doen bij brand in de "Arendsburght".

2. In ieder appartement dient ten minste één rookmelder aanwezig te zijn,
Batterijen mogen níet (ook niet tijdelijk) verwijderd worden. De batterijen worden ie-
der jaar door de VvE vervangen. Jaarl'rjks voert de technische dienst een
controle uit (zie art.26 sub 3 van de Statuten).

3. In de gemeenschappelijke ruimten en de bergingen geldt een algeheel rookverbod.
10
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D Toegangsverbod voor onbevoegden
Personen, die geen legitÍeme reden voor hun aanwezigheid kunnen aantonen, mogen
nÍet zonder toestemming van het bestuur het gebouw betreden en/of langs de
appaftementen gaan.
Aanduidingen van "Verboden Toegang krachtens Art. 461 van het Wetboek van
Strafrecht" zijn op geëigende plaatsen aangebracht.

HOOFDSTUK 4

HUISHOUDELIJKE- EN INTERNE ZAKEN

GebruiksaanwUzinqen

Toegangen tot het gebouw:
1. Hoofdingang
Bij het overdag binnenkomen en verlaten van het gebouw openen en sluiten de buiten-
en binnendeuren zich automatisch.
Tussen 21.00 uur en 06.00 uur moet men bij het binnenkomen van het gebouw de
badge gebruiken.
Tussen 21:00 uur en 06:00 uur moet men bíj het verlaten van het gebouw de gangdeur-
drukknop en de haldeurdrukknop bedienen,

2. Kelderingang
Overdag openen de buitendeuren van de kelderingang zowel bij het binnenkomen als
bij het verlaten van het gebouw zich automatisch.
Tussen 18:00 uur en 06:00 uur moet men bij het binnenkomen van het gebouw de
badge gebruíken.
Tussen 18:00 uur en 06:00 uur moet men bij het verlaten van het gebouw de
paddenstoeldrukknop links tegen de wand gebruiken,
De buitendeur sluit en vergrendelt zích automatisch.

3. Bezorginq van qoederen
Grote goederen, zoals bijv. een koelkast, mogen uÍtsluitend via de keldertoegang
worden bezorgd.
Bewoners moeten dit duidelijk doorgeven aan hun leveranciers.

B. HuÍshoudelijkeaanwUzingen:
1. Werkzaamheden, die veel lawaai veroorzaken (bij renovaties, verhuizingen, e.d.).

Ter beperking van gel uidhinder moeten deze werkzaamheden Ín overleq worden
verricht tussen 08:00 uur en 20:00 uur
Op zondagen en erkende feestdagen geen werkzaamheden uitvoeren, die lawaai
veroorzaken!
Renovaties moeten in beginsel binnen twee maanden zijn afgerond.

2. Afuoerleidingen
Bij verstopping van de riolering, door onzorgvuldig gebruik, zijn de kosten voor de be-
woner.

A
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c Stoppen- of qroepenkast:

1. De stoppen- of groepenkast van het appartement moet zijnvoorzien van voldoende
groepen.
Aanpassinoen aan de stoppen- of groepenkast moeten door een erkend
installateur volgens de nieuwste eisen worden uitqevoerd,

2, Keukenapparaten en mechanische ventilatie
Bij koken moet gebruikt gemaakt worden van een effectieve afzuigkap, die niet op een
ventilatiekanaal is aangesloten. Plaatsen van ventilatoren op bestaande afzuig
kanalen is niet toegestaan.

D. Vuilnis, chemisch afval en qrofuuil
1. Het kleine huisvuil dient te worden aangeleverd in een daarvoor aangeleverde zak.

Deze zak moet dichtgebonden op de daarvoor aangewezen dagen vóór 07:30 uur
vooraan in het onderste doorgeefkastje worden klaargezet.

2. Recyclebaar afval s.v.p. in de door de gemeente hiervoor geplaatste containers
deponeren.

3. Chemisch afual zoals batterijen, medicíjnen, verfresten, etc., moeten worden
gescheiden van het overige afual; deze moet u zelf afuoeren,

4. Voor afuoer van grofvuil zoals matrassen, sanitair, meubilair, schroot, e.d. moet u zelf
zorgdragen. Denk aan uw grofuuilpas.

5. Bedrijven die verbouwings- en/of sloopwerkzaamheden uitvoeren, moeten zelf een
afualcontainer regelen voor de afuoer van het bouwafval.
Datum en tijd hiervoor ( buiten het weekend ) regelen met de technische dienst.

HOOFDSTUK 5

GEDRAGSVOORSCHRIFTEN

A. Ga respecWol met elkaar om en los problemen samen op wanneer dit kan.

Eigenaars, huurders en bezoekers:
1. Eigenaars, huurders en bezoekers gebruiken de gemeenschappelijke ruimten voor het

doel waarvoor ze zÍjn bestemd zonder geluidsoverlast te bezorgen.

2. Verhuizen
HÍerbij dient men de volgende regels in acht te nemen:
a. Bij voorkeur met een erkende verhuizer verhuizen, waarbÍj alle aansprakelijkheid

is geregeld.
b. Niet op zondag of op erkende feestdagen verhuizen.
c. De datum van verhuizing, minímaal één week van tevoren opgeven aan de

administratie.
d. BU verhuizing kan men de linker lift gebruÍken. Na de verhuizing moeten de lift,

de hallen en gangen schoon opgeleverd worden, Eventuele schade dient aan het
bestuur te worden gemeld. Wanneer er toch extra schoonmaakwerkzaamheden
moeten gebeuren, wordt dit in rekening gebracht.

e. Bij het ontruimen van het appartement gelden dezelfde regels.
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3. HuÍsdieren
Huisdieren mogen geen overlast voor andere bewoners geven. Daarom moeten
huisdieren steeds in de gemeenschappelijke ruimten en op het buitenterreÍn
aangelijnd worden gehouden. Een huisdier mag niet in de logeerkamer verblijven.
Bij het binnentreden van de "Arendsburght" met uw huisdier uitsluitend de
kelderingang gebruiken.

U mao geen overlast veroorzaken:
Een eigenaar of huurder mag zijn medebewoners geen overlast, vervuiling,
geluidshinder, of stank bezorgen noch anderszins benadelen in zijn woongenot.
Niets over het balkon hangen of naar beneden gooien,

C. Aspirant- en nÍeuwe eigenaar(s):
1. Nieuwe bewoners en huurders moeten een verklaring tekenen dat zezich aan de

regels houden.

2. De aspirant-eigenaar is bij voorkeur niet jonger dan 55 jaar. Kinderen worden als
medebewoner niet toegestaan.

2. De nieuwe eigenaars kunnen de vereniging niet aansprakelijk stellen voor het
ontbreken van inventarís (los of vastzittend), die oorspronkelijk bij het appartement
heeft behoord (kasten, keukenboÍler, zonweríng etc.).

3. Reservesleutels van een appartement worden bewaard in de kluis van de vereniging
om bij noodzakelijke controles of calamiteiten deze ruimten te kunnen betreden. Dit
gebeurt altijd in aanwezigheid van twee personen onder verantwoordelijkheid van het
bestuur.

HOOFDSTUK 6

VvE. BESTUUR EN PERSONEEL

A. Algemeen
1. De vergaderíng VvE is het hoogste orgaan van de vereniging van eigenaars

Pa rkflat "Arendsbu rg ht".
Een eigenaar is van rechtswege lid van de vereniging van eigenaars Parkflat
"Arendsburght" (burgerlijk wetboek 5, artikel 9).
Het bestuur heeft het toezicht op de dagelÍjkse gang van zaken in en om het
gebouw en ziet erop toe, dat de bewoners en bezoekers zich houden aan de regels,
die zijn vastgelegd in de statuten en in het huishoudelijk reglement.

2. Om het geheel goed te laten functioneren, bestaan er twee afdelingen die onder het
bestuur vallen:
a. administratie
b. technische zaken

13



B. Organogram Vereniging van eigenaars Parkflat "Arendsburght"
vergadering VvE

uffi,
-------e---- secretaris
-------ê---- penningmeester

ffinanciële c.q. kascommissie]
technische zaken

bewonerscommissie
[commissies]

----)------

technische dienstadminÍstratie

c Het bestuur (zie artrkel 53 t/m 55 van de Statuten).
1. Het bestuur wordt gevormd uit een oneven aantal van drie of meer bestuursleden. De

vergadering VvE bepaalt het aantal bestuurders. Het bestuur benoemt uit zijn midden
een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

2. Bestuursleden worden voor 4 jaar door de vergadering benoemd en kunnen
onbeperkt herkozen worden. (artikel 53 lid 3)
ZÍj kunnen te allen tijde door de vergadering worden geschorst en ontslagen.

3, Voor spoedeisende maatregelen, die uit een normaal beheer kunnen voorWloeien,
en waarvoor de kosten niet zijn begroot, is het bestuur bevoegd tot de uitgave van
totaal een bedrag van € 20.000,00 per jaar met verantwoording achteraf aan de
vergadering VvE.

4. Meerjarige (onderhouds-) contracten worden door het bestuur na goedkeuring van de
vergadering VvE afgesloten,

5. Het bestuur vergadert tenminste viermaal per jaar en voorts zo vaak een
bestuurder dat wenst. (Zie hieruoor artrkel 53 van de Statuten).

D. Personeel:
1. Het personeel bestaat uit: twee administratieve medewerkers en één technisch

medewerker.

2. De technisch medewerker kan als servÍce, door tussenkomst van de administratie,
eenvoudige werkzaamheden met een maximum van 30 minuten verrichten voor
bewoners. Bij overschrijding van die termijn zal een tarief in rekening gebracht
worden (zie bijlage 1, lid 30. Bij uitgebreidere werkzaamheden of werkzaamheden van
ingewikkelder aard zal hijlzij verwijzen naar de vakman.

NB. Bijlage 3 geeft een overzicht van de functionarissen op naam
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HOOFDSTUKT

DIVERSEN

A. Algemeen

1. BoeteregelÍnq (zie artrkel 41 lid I en 2 van de Statuten)
Bij overtreding of niet-nakoming van een der bepalingen van de wet, van de Statuten,
van het huishoudelijk reglement of van een besluit van de vergadering VvE door een
eigenaar of gebruiker, zal het bestuur de betrokkene een schriftelíjke waarschuwing
geven en hem w'rjzen op de overtreding of niet-nakoming.
De boete gaat in wanneer de eigenaar of gebruiker de waarschuwing niet opvolgt.
De boeteregeling wordt jaarlijks vastgesteld.

B. Rentevergoeding en boeteregeling

1. Rentevergoedino wegens te late betalino:
De vereniging heeft het recht, zonder dat daar een ingebrekestelling of mededeling
nodÍg is, de wettelijk toegestane rente in rekenÍng te brengen over het volledig
verschuldigde bedrag, vanaf de datum waarop de betaling had moeten plaatsvinden

- als regel binnen 4 weken na factuurdatum - tot de datum waarop het
verschuldigde door de Vereniging is onWangen en vervolgens na in gebrekestelling de
vordering ter incasso over te dragen aan een derde.
Voorts dienen alle kosten welke de Vereniging en deze derde moeten maken om het
verschuldigde te incasseren, met inbegrip van juridische bijstand, proceskosten en
buitengeredelijke kosten, door de in gebreke gestelde te worden vergoed.

2. Boeteregeling: (artikel 41 van de Statuten en HR 9, punt 81)
Gelet op artikel 41 lid 2 van de Statuten, is het bestuur bevoegd de volgende
maximale boetes voor zodanige overtredingen of niet-nakoming op te leggen

a. € 100,00 (per keer) wordt opgeleqd bij:
. In het geval van het neerzetten van voertuigen of andere voorwerpen op

plaatsen, die hiervoor niet zijn bestemd, als bedoeld in artikel 2l lid 1 van
de Statuten.

. Bij ernstige verstoring van de Vergadering van Eigenaars

b. € 250,00 (per keer) wordt opgelegd bij:
o In het geval van geluidshÍnder, als bedoeld in artikel 21 lid I van de Statuten
. In het geval van verboden op, - aan of onderbouw aan het appaftementencom-

plex, als bedoeld in artikel 22lid l van de Statuten.

c. € 500,00 (per keer) wordt opgelegd bU:
. Het weigeren van toestemming om toegang tot - of het gebruik van, een

privégedeelte in het geval van noodzakelijk (planmatig) onderhoud aan de
gemeenschappelijke gedeelten en zaken als bedoeld in artikel 28 lid 3 en 4
van de Statuten.
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d. € 1.000,00 (per keer) wordt opgelegd bij:
. Het aanbrengen van veranderingen of het plaatsen van spullen in de

gemeenschappelijke gedeelten en zaken, als bedoeld in artikel22lid 3 van
de Statuten.

. WeÍgering tot afgifte van een ondeftekende gebruiksverklaring, als bedoeld in ar-
tikel 35 lid 1 van de Statuten.

e. € 2.500,00 (per keer) wordt opgelegd bij:
o Afwijkend gebruik van het privégedeelte ten opzichte van de in de Akte van Om-

zetting opgenomen bestemmÍng, als bedoeld in artikel 25 lid 1 van de
Statuten.

f. € 2.500.00 (per keer) wordt opgelegd bij:
. BU het niet nakomen van "de voorschriften bij verbouwingen in VvE Parkflat

"Arendsburght", als bedoeld in aftikel 25 lid 2van MR 2006 en artikel 25 lid 3
van de Statuten.
Zie ook artikel 5:tI2lid 4 van het burgerlÍjk wetboek.

I € 50-000-00 íner keer) wordt oooeleod bii
. Overdracht van een garagebox aan een ander dan een andere appartements-

eigenaar. De boete ten behoeve van de vereniging wordt zonder nadere
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst opgelegd.
Zie artikel 63 lid 5 van de splítsingsakte.

De in de splitsingsakte opgenomen boetes voor overtredingen of niet-nakoming zijn
ook van toepassing.

NB. De bovenstaande boetes zullen slechts na het verzenden van tweemaal een schrif-
telijke waarschuwing aan de betrokkene kunnen worden opgelegd.
Beroep ten aanzien van de oplegging van boetes staat open b'rj de Vergaderíng VvE,

WijzÍgingen en/of aanvullingen op dit huishoudelijk reglement worden vastgesteld
conform artikel 59, lid 4 van de Statuten, tenzij anders vermeld (met meerderheid van
stemmen).

Dit huishoudelijk reglement, inclusief bijlagen, is vastgesteld in de 157e vergadering van de
Vereniging van Eigenaars Parkflat "Arendsburght", d.d. 9 december 202L te Apeldoorn.

c
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Voorschriften bij verbouwingen in
VvE Parkflat "Arendsburght"

(Fijlage 1,, dit is een integraal onderdeel van het huishoudelijk reglement)

o De eigenaar is ten alle t'rjden verantwoordel'rjk voor het uiWoeren van
verbouwingswerkzaamheden aan het appatement.

. Aannemers/uitvoerders moeten bU een verbouwing contact opnemen met het
kantoor/technische dienst om verbouwingszaken te bespreken en een
telefoonnummer door te geven waarop men bereikbaar is.

o 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 appaftement, 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.

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

. Het raam van de keuken en de voordeur moeten brandwerend blijven.

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

* Bouwafilalr moet door de bedrijven zelf worden afgevoerd,
* Containers voor het afvoeren van bouwafual op een toegewezen plek plaatsen: dit

in overleg met het kantoor/de technische dienst. (contalners mogen alleen op
doordeweekse dagen b-lijyen staan).

* Auto's parkeren zoveel mogelijk achter "de Arendsburght" of langs de straat; alleen
laden en lossen naast de kelderingang langs de gele lijn.

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

* Aan- en afuoer van materialen, bouwafual en gereedschap uitsluitend via de
kelderÍn$ang en alleen met de linker lift.

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

'1. 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.

.l De transpoftkarren van "de Arendsburght" na gebruik zo snel mogelijk
terugbrengen naar de kelder. (de aanwezige winkelwagens mogen niet
voor een verbouwing gebruikt worden),

-l 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.
it 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 diamanEaag.

"l Gangen en keldergang niet gebruiken voor opslag van materiaal, bouwafual 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 dichthouden i.v,m. stuiven,. Werken met sloophamers alleen oo afqnraak 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 aanéénqqsloten 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 ondeÉekenen door het uiWoerende bedrijf.

Wilt u een gedetailleerd stappenplan van uw aannemer inleveren bij het
kantoor/techn ische d ienst.
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