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Versniging van Eigenaars
Veclitsb"ailt 3,0'7-109 Ulterwaarenstra"lt 96-98

HUISHOUDEWK REGlEMENT
Algemeen
Dlt regierm~rit bevat huishoudelijke regals voar de eigenaar-bewoners en de g¡;pn,ikers van het
apparternenkngebouw Veditstraat 107-109 UiterwElerdt'nsrar 95-96, en YOrmt een ll21nvuHing op
splitsingsah.i:e en modelreg!ement.

1

Art.

Iedere eigemi"lr is tegenover de andere elgenaars aanspraiclljk \/oor de scJiade toegebracht aan het
gebouw of de gemeenschappilijke zaken veroorzakt door de sduld van de gBbruiker van zin

appartement Cal dan nlet hljzeT) of Vãn díers huisgenoten, alsmece dDor de sàiUld van dæns hulsdieTen, be:oekers en hem van dienst ziinde ververders, lever.nciers en 2annemers van wer

2

Art.

1. A!s een eigenaarfgebruiker noodzakelljke werkarnheden wi! (laten) verrc:hìen die lawaaì

ü

veroorzak.en dierit hij de direc buren híervan voaraf in lcrinis te stflen en tiegín- en Eindttden

van de weriamheden af te spreken.
2. Het is nist toegestaan in h8t app¡¡rtement dieren te houden die las, stank of ongeril;f veroar-

zakeri- In de gemeensdappellJke ruimtes moetn huisdieren aaii de IIjn worden gehouden.
3. Het is niet togestaan op ballmns vogelhuisjes te plaatsen dan wei vogeJs te V08rEn.

Art.

3

Het is n;et toegE:an strende muziek en andere ge.uiden voortte brengen tussen 12 LJur
(\ I

'5 n21chts en 7 uur 's oditends.

ArL 4
De elgenaar/gebrulker Is verpllc:t het plaarsen van stlgellerk tb.v. reinlging enlof ondertoud van
dE.gevels...n.(u¡ten to tear.

Art 5
Een prlvégedeelte behelst de binnenkam Vi.n eien apparternent, Incluslef zolderkamer en berging, dan
wei ruin met berging in de tuin.
Niet pr;vé z:jn trpporrleii, trappen t:n averlopen.

ü

Art 6
Een ",igenaar die hst vocmgmen heeft zijn prjvégedeelte ingrijpend te verbouwen alent Z¡jn plannen
mJnlmaal vier wefcn vear a,mvang van Cle werkamheden aan het bestur voor lB leggen.
Aandachtspunæn bij de beoordeling z~n;
- rngelljke setade aan het gebouw;
. het behoud van auth8ntie~ elementen zoals glas-in-Ioodramen¡

- afvoer van apparaten (zoals c.v.-kerels).

Het bEStuur is geredgd vooraf, en ap kon van de Elanvrger, bolJchnlsch advles In te wlrinen.
Ais hei: bestuur van mening Is dar reeds verridire werkzaamheden ongedaan moeen worden ge-

maakt. zijn de kosten daarvan te verhlen op de eigenaar.
Wijziging van de indeling is aileen toegestan met toestmming van de daarte bevoegde autriteiten
en van de vc:renlging.
Art.

1

De tulnen eii de zlch daeir1n bevindende bergingen en erfafscheidíngen mOl!ten onderhoUden en
netes gehouden worden.
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Art. 8
De eigelli.Jars/gebruikers moeten er mveel mogelijk toe bljdragen dat de gezarnenlljk gebrulkt
ruimten schoon en netjes worden Qehouden.
Het is nlei: tieges~n om zander. toestmrning van het bestur in de geimenfijk gebruikte ruimten
(motor)rijwlelen of andere voertigen, kinderwagens er:z. te pl¡:atsen.
ArL 9

Voor een prtvëgedeelte dat besemd is Voor de uitoefning van een bedrljf geJden nog de vDlgende
bepalingen:
a. de gebrulker moet zorgen \fr het verkrijgen van de eventueel door de overheld vereiste

vergunnïngen en/of ontheftngen;
b. leidt de aard van het bedrijftot een hog

ere ejan normale prl3mie Voor dE opstalver.ekering, dan

kam~n de daarult voartvoeiende kosten voor rekenlng van Cle etgenar van het ptivégedeelte

wa;;rin het bedrijf wordt urrgeoefend;
c vaor het aanbrengen van redame, belettring, naamscanduidingen, in weli\e varm dan ook, is

.srifti;líjke toestemming van het besur nodig; het bestur kan aan die tDesmming
voorwaardGn verbinden ten aanzien van de aard, de i;nstructe, de Ideur, de omvaog, de
verJichtiri enz. van hetgeen waarvoor toeseniming is gevraagd¡

o

d. VOOr' het bet'ljt bêhodígde appararen en iilstallatïes (zoafs ventilatoren en ¡;ircandltloiiing)
mogen VOor de overige eigenaars/gebruikers geen hinder veroomiken W¡;t bGtreft gefuid, licht
en stank.
Ar.

10

Het ma.:mumbedRlQ waartoe het betuur Spdeisede onderhoudswerkiamheden kan opdragen

zander machtiging van de vergadering is € 2500,;; per ja¡¡r, op basis van de ihd~ 2001 = 100_
Art.

11

Eigenaars/gebruikers zijn verplictt
a. WjjZi9ïilg~n vai, telefoonnummer, oak maDiel, aan het bestuur door te geiien. 20dat 2.j bíj

tioodgevallen berefkbaar zijn;
b. bij rangere afwezigheld dan een maand aan 11et besur mee te delen wii: is aangewezen am

zich eventueel toegang to het appartment te versaffen, moch daartoe de noodzaal(

. -eff2l;- - ". . - ___ .. _ ___'_
c. in voorkomende gevallen buren toeang te verlenen tot de hijsballc
Art 12

Orider de ander'houdszorg van de vereriigJl valleri niet:
a. de troppenhulien en de scheldlngsaeureri tusseii Met pr1vé- en het gemeenschappelijke

gedeelte;
b. de balkonkasten en de berglngen in de tuinen,

G

Wei Valleil hferOnder de staciegangsdel1ien indusïe! h~ng- en slurtet'k en scelredl1ctors.
Wat de rioolwaterafvoer en de watert~voer betreft vallen aileen de stndleidingsn onder de
\/erantwoordelijldeid V¡;n de venmiging.
Art.

13

De voorschatbedragen moeæn uiterlljk per de 15" van de maari op de rekening von de verenlglng
gesort wDrceri.

Art 14
In aile gevallen vvarin dlt Huishoudelijk reglemeri, de SDIìi:íngsaktE of het modeln=glemeit niet
vorziet, beslist de vergadering van eigenaars.

Over het wrjzigen van dh: hulshoUdèlljk reglement besilst de vergadering \/n eigenaars, ondet' de
voorwaarderi genoemd in art. 44 val) het modelregl=ment.
Aldus vastgestelc1 In de vergaderfng van elgenaars d.d. 7 mei 2003
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