
HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vereniging van Eigenaars Veeralleeflat te Zwolle

Artikel 1. Definities

In dit huishoudelijk reglement zijn de definities als vermeld in artikel 1 van het 
modelreglement bij splitsing in appartementsrechten, zoals is vastgesteld door
de Koninklijke Notariële Broederschap der Notarissen in Nederland en zoals is
vastgelegd bij akte op 2 januari 1992 voor de te Rotterdam gevestigde notaris 
Mr. J.W. Klinkenberg verleden, van toepassing. Tot de gemeenschappelijke 
gedeelten worden gerekend,  datgene wat vermeld staat in artikel 9 van het 
modelreglement bij splitsing in appartementsrechten.

Artikel 2. Doelstelling

De bepalingen van dit huishoudelijk reglement beogen voor iedere eigenaar 
een optimaal woon- en gebruiksgenot te scheppen en voorts om te 
voorkomen, dat ten gevolge van handelingen of nalatigheden van eigenaars 
de gewenste leef- en bewoonbaarheid, de waarde en het aanzien van de 
appartementen respectievelijk het appartementsgebouw zou kunnen worden 
geschaad. Iedere eigenaar is gehouden zich zodanig naar de letter en de 
geest van dit reglement te gedragen dat deze doelstelling wordt bereikt.

Artikel 3. Gebruik gemeenschappelijke ruimten

a. Iedere eigenaar en gebruiker heeft het gebruik van de 
gemeenschappelijke gedeelten volgens de bestemming daarvan. Hij moet 
daarbij in acht nemen het voor  ons  geldende  splitsingsreglement en dit 
reglement en hij mag daarbij geen inbreuk maken op het recht van 
medegebruik van de andere eigenaars en gebruikers.

b. Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van het bestuur:
a. in de gemeenschappelijke ruimten1 anders dan in de daarvoor 

specifiek bestemde gedeelten, rijwielen  of  andere voertuigen enz. 
te plaatsen of te laten plaatsen;

b. in de gemeenschappelijke ruimten voorwerpen te plaatsen, of aan 
de wanden en plafonds daarvan decoraties, schilderijen, planten, 
borden e.d. aan te brengen;

c. reparaties of andere werkzaamheden in de hallen en 
trappenhuizen te verrichten.

c. Voor het bereiken van de rijwielbergingen met rijwielen of andere 
voertuigen is het alleen toegestaan toegang te verkrijgen via de 
toegangsdeuren aan de buitenzijde van het appartementengebouw.

Artikel 4. Schoonhouden gemeenschappelijke ruimten

De eigenaars respectievelijk gebruikers moeten op actieve wijze ertoe 
bijdragen dat de gemeenschappelijke gedeelten zo netjes mogelijk worden 
gehouden. In de brievenbussen aangetroffen en niet gewenst drukwerk enz. 
mag niet in de hal, liften en trappenhuizen worden gedeponeerd. Het is 
toegestaan oud papier maximaal één dag voordat deze wordt opgehaald te 
deponeren in de ruimte naast de trap op de begane grond.
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Artikel 5. Kleden. lopers enz

Kleden, lopers enz. mogen niet op en buiten de balkons en in de 
gemeenschappelijke ruimten zoals hallen, trappenhuizen en in de gangen 
langs de bergingen worden schoongemaakt.

Artikel 6. Was-. beddengoed enz.

Was-, beddengoed enz. mogen uitsluitend binnen de balkons uit het zicht 
worden opgehangen.

Artikel 7. Balkons
Balkons, afvoeren op de balkons en balkonhekken dienen door de eigenaars 
respectievelijk gebruikers te worden schoongehouden.

Artikel 8. Huisvuil

a. Huisvuil dient in gesloten plastic zakken in de daarvoor bestemde 
containers te worden gedeponeerd. 

b. Ter vermijding van vervuiling door vogels en ter voorkoming van ratten is 
het verboden broodkruimels, etensresten e.d. te strooien of op andere 
wijze te plaatsen op balkons of in de nabijheid van het 
appartementengebouw.

Artikel 9. Geluidshinder

Het voortbrengen of veroorzaken van muziek en/of geluiden die een 
onredelijke hinder veroorzaken, zowel in de privé- als in de 
gemeenschappelijke gedeelten is verboden. Werkzaamheden die 
onvermijdelijk hinder c.q. geluidshinder veroorzaken zijn echter toegestaan 
tussen 08.00 uur en 20.00 uur, doch uitgezonderd op zon- en feestdagen. De 
veroorzaker dient echter alle redelijke maatregelen te nemen om hinder in het 
algemeen en geluidshinder in het bijzonder zoveel mogelijk te beperken.

Artikel 10. Lift

a. Iedere gebruiker van de lift is gehouden de daarin kenbaar gemaakte 
aanwijzingen te volgen. Tevens dient iedere gebruiker van de lift erop toe 
te zien, dat deze niet overbelast, verontreinigd of beschadigd wordt.

b. Deze bepaling dient in het bijzonder in acht te worden genomen bij 
verhuizingen en door diegene die met één of meer huisdieren van de lift 
gebruik maakt.

c. Het bestuur kan op kosten van de aanbrenger de lift laten reinigen of 
repareren. Bij het beschadigen of het verontreinigen zal het bestuur de 
reiniging en/ of reparatiekosten bij de verantwoordelijke in rekening 
brengen.

Artikel 11. Parkeren enz. van voertuigen
a. Het is niet toegestaan auto's of andere voertuigen te parkeren bij het 

appartementengebouw buiten de daartoe aangegeven parkeerterreinen en
of parkeervakken.

b. De toegangen tot het gebouw en tot de garages mogen nimmer worden 
beperkt of belemmerd.
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c. Het sleutelen, repareren en onderhouden van motorvoertuigen is buiten de
garages niet toegestaan. Bij deze activiteiten in uw garage dient u de 
wettelijke milieu regels in acht te nemen.

Artikel 12. Naamborden, zonneschermen. antennes enz.

Het aanbrengen aan de buitenzijde van naamborden, naam- en reclame 
aanduidingen, uithangborden, zonneschermen, antennes, vlaggen, 
spandoeken, bloembakken, schijnwerpers en in het algemeen van uitstekende
voorwerpen mag slechts geschieden met toestemming van het bestuur. Het 
bestuur kan aan de toestemming verschillende voorwaarden verbinden.

Basisvoorwaarden zonnewering:
a. Zonneschermen

a. Systeem: screen met kabels als geleiding.
b. Acryl doek: Swela nr. 34 926
c. Plaatsing: aan balkonplafond boven balkon balustrade.

b. Screen
a. Systeem: screen met profielen als geleiding, rechthoekige bak
b. Glasvezeldoek: Swela nr. 70 801 (grijs-wit) waarbij voorkant de 

buitenkant dient te zijn
c. Plaatsing: op kozijn, bak dient niet voor de ramen geplaatst te  

worden.
c. Rolluiken

a. Systeem: rolluiksysteem.
b. Kleur: RAL 9001. 
c. Plaatsing: lamellen dienen van klein formaat te zijn, bak dient niet 

voor de ramen geplaatst te worden.

Artikel 13. Vloerbedekking

Vloerbedekkingen die bij het belopen ervan hinder kunnen veroorzaken, 
mogen alleen met toestemming van het bestuur worden toegepast. De 
toestemming kan alleen worden verleend indien de aanvrager aantoont dat de
vloerbedekking de contactgeluiden met tenminste 10 dB of meer vermindert. 
De beoordeling van de verbetering moet zijn gebaseerd op de norm NEN-EN-
ISO 717-2 en de toelichting daarop NPR 5079:1999. De vloeren van de 
keuken en sanitaire ruimten zijn uitgezonderd van de toepassing van dit 
artikel.

Artikel 14. Gebruik balkons

Het koken, frituren, barbecueën e.d. op balkons is niet toegestaan. Ook 
vuurwerk mag niet afgestoken worden vanaf het balkon. 

Artikel 15. Huisdieren

Huisdieren mogen in de gemeenschappelijke gedeelten niet los rondlopen 
maar dienen aangelijnd te zijn. Indien een huisdier regelmatig last veroorzaakt
door zijn gedrag (b.v. luidruchtigheid, verontreiniging of beschadiging van de 
gemeenschappelijke gedeelten of gemeenschappelijke zaken) zal het 
betreffende huisdier binnen één maand uit het gebouw dienen te worden 
verwijderd op straffe van een dwangsom van vijfenveertig euro (€ 45) per dag,
welke dwangsom wordt verbeurd indien de verboden toestand langer dan een 
maand na aanzegging door het bestuur aan de eigenaar voortduurt.

Versie oktober 2015             

Pagina 3 van 7 Datum: …………........ Paraaf: ……………………



Artikel 16. Toegangsbeveiliging

De toegangsbeveiliging vraagt van alle bewoners  en gebruikers grote en 
voortdurende zorgvuldigheid; het is aller gemeenschappelijk belang. 
Daarbij zijn de volgende punten van belang:
a. Bewoners en gebruikers zijn gehouden bij afwezigheid ook de 

zeembalkondeuren te sluiten en op slot te doen.
b. Bewoners en gebruikers zijn gehouden de buitendeuren van het  

appartementengebouw afgesloten te houden en uit toe te zien dat deze 
afgesloten worden.

c. Bewoners en gebruikers dienen bezoekers uitsluitend na contact via 
huisintercom en deurinstallatie toe te laten. Bezoekers die op andere wijze
het appartement zijn binnengekomen gelden als onrechtmatige bezoekers.

d. Indien bewoners en gebruikers in de gemeenschappelijke gedeelten 
vreemde bezoekers aantreffen, die desgevraagd zich kennelijk niet 
rechtmatig in deze ruimten ophouden, dienen deze personen te worden 
verwijderd. U dient hier uw eigen verantwoordelijk en veiligheid als burger 
in overweging te nemen.

Artikel 17. Brand- en explosiegevaar

In verband met het belang van het voorkomen van brand- en explosiegevaar 
is het verboden om in de bergingen:
- te roken;
- met lucifers, aanstekers of op enigerlei andere wijze vuur te maken;
- gasflessen of cilinders voor welk doel dan ook of andere ontbrandbare of 

explosieve stoffen op te slaan of te gebruiken.

Binnen het gehele gebouw (dus ook de appartementen) is het niet toegestaan 
om gasflessen of cilinders voor welk doel dan ook of andere ontbrandbare of 
explosieve stoffen op te slaan of te gebruiken.
Het roken in de algemene ruimten en in de lift is, mede op milieuhygiënische 
gronden, ook verboden.

Artikel 18. Ventilatoren enz

a. Het is niet toegestaan ventilatoren in de buitenwanden van het privé-
gedeelte aan te brengen.

b. Een ieder is gehouden de openingen van de centrale afzuiginstallatie open
en schoon te houden. 

c. Het is niet toegestaan op deze openingen mechanische afzuigkappen aan 
te sluiten.

Artikel 19. Onderhoud en reparaties

Ten behoeve van onderhoud, inspectie en reparatie aan algemene installaties 
dient toegang te worden verleend tot de appartementen, balkons, bergingen 
en garageboxen.
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Artikel 20. Bewoning en verhuur appartement

Het is niet toegestaan het appartement te verhuren of te (laten) bewonen als 
onzelfstandige woonruimte. Onder onzelfstandige woonruimte wordt verstaan; 
woonruimte welke niet door één persoon of één huishouden kan worden 
bewoond, zonder daarbij afhankelijk te zijn van wezenlijke voorzieningen buiten 
die woonruimte, welke voorzieningen gedeeld worden met anderen (voordeur, 
keuken en of toilet et cetera).

Artikel 21. Kantoor-/praktijkruimten

Als een appartement bestemd is voor de uitoefening van een bedrijf gelden 
hierbij de volgende bepalingen:
a. De gebruiker moet zorgen voor het verkrijgen van de eventueel door de 

overheid vereiste vergunningen en/of ontheffingen.
b. Leidt de aard van het bedrijf tot een hogere dan normale premie voor de 

opstalverzekering, dan komen de daaruit voortvloeiende kosten voor 
rekening van de eigenaar die het bedrijf uitoefent.

c. Per bedrijf is het slechts toegestaan maximaal drie parkeerplaatsen te 
gebruiken.

Artikel 22. Afwezigheid

Als de eigenaar respectievelijk gebruiker langer dan een maand afwezig is 
moet hij aan het bestuur tijdelijk adres en telefoonnummer meedelen en 
daarbij tevens opgeven wie is aangewezen, indien zulks noodzakelijk zou zijn,
zich toegang tot het appartement te verschaffen.

Artikel 23. Naleving huishoudelijk reglement door anderen dan een eigenaar

Iedere appartementseigenaar dient een gebruiker  te verzoeken schriftelijk te 
verklaren dat hij bereid is de in het huishoudelijk reglement vervatte regels na 
te leven. Is de gebruiker daartoe niet bereid, dan kan de kantonrechter op 
verzoek van iedere appartementseigenaar aan de hand van artikel 876c van 
het B.W. beslissen dat die regels ten aanzien van de gebruiker komen te 
gelden. De daaraan verbonden kosten komen voor rekening van de eigenaar 
van het betreffende appartement.

Artikel 24. Verkoop/verhuur/ingebruikneming appartement

Iedere eigenaar is verplicht als hij zijn appartement verkoopt of verhuurt of op 
andere wijze in gebruik geeft, het bestuur daarvan in kennis te stellen, zodat 
ingevolge artikel 26 van het splitsingsreglement en de ballotage procedure 
toestemming van de vereniging kan worden verkregen.

Artikel 25. Vestiging bedrijven
a. Voor de vestiging van bedrijven in de Veeralleeflat wordt geen 

toestemming verleend.
b. Bedrijven welke op 17 december 2003 met toestemming in de 

Veeralleeflat zijn gevestigd behouden deze toestemming. Hiermee zijn er 
appartementen die een andere bestemming hebben dan 
woonbestemming. De bestemmingen zijn vastgesteld in de algemene 
ledenvergadering van 15 april 2015 en wel als volgt: 101 
Kantoorbestemming, 103 en 104 Kantoorbestemming, 502 en 503 
Tandartspraktijk, 1204 Kantoorbestemming. Bij verkoop of verhuur zal de 
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aard van het bedrijf worden getoetst door middel van het 
ballotageformulier. Genoemde appartementen behouden overigens ook 
een woonbestemming. Alle andere appartementen hebben een 
woonbestemming en zullen ingevolge de in dit artikel lid a gestelde deze 
bestemming behouden.

c. Extra kosten voor uitoefening van een bedrijf zijn volledig ten koste van de
eigenaar van het appartement. Onder deze kosten kunnen onder andere 
worden verstaan, kosten voor; aanvullende verzekeringen, het hebben 
van een AED, Evac Chair, bewegwijzering nooduitgangen, plattegronden 
voor bewegwijzering/vluchtroutes, brandblusmiddelen, sprinklerinstallatie, 
bewaking, beveiliging en alle andere maatregelen die door wet en 
regelgeving verbonden zijn bij de uitoefening van het bedrijf. Hieronder 
worden verder ook alle maatregelen verstaan die rechtstreeks verbonden 
zijn aan de eisen die de wet en regelgeving van overheidswege hiervoor 
nu stellen of in de toekomst zullen stellen. Bijvoorbeeld vluchtroutes, 
brandtrappen, antislipvloeren, noodliften en alle andere zaken hiermee 
verbonden. De VVE is van al deze kosten uitgesloten en al deze kosten 
zullen voor rekening zijn van de eigenaar.

d. De VVE heeft het recht om op basis van daadwerkelijke gemeten waarden
de kosten door te berekenen van het verbruik van elektra van de lift en de 
gemeenschappelijke ruimtes op basis van extra gebruik ten opzichte van 
normaal gebruik door bewoners. Daarnaast zullen eventuele extra kosten 
voor schoonmaak en onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten in 
rekening worden gebracht bij de eigenaar.

e. Dit artikel kan slechts gewijzigd worden met een meerderheid van 2/3 van 
de stemmen in een daarvoor speciaal bedoelde algemene 
ledenvergadering.

Artikel 26. Doorbraken dragende muren en aanpassingen aan de gevel 

Onder verwijzing naar artikel 14 van het Modelreglement bij splitsing is met 
ingang van 3 mei 2004 het doorbreken van dragende muren niet toegestaan.
Onder verwijzing naar artikel 9 van het Modelreglement bij splitsing is het met 
ingang van 1 juni 2011 niet toegestaan om aanpassingen in de gevel te doen 
welke de geluidisolerende werking inperkt. Daarnaast is het niet mogelijk de 
geluidsisolerende voorzieningen te verwijderen.

Artikel 27. Boetebepalingen

a. Hetgeen in strijd met reglementen of bepalingen is geplaatst of 
aangebracht kan op kosten van de betreffende gebruiker door het bestuur 
worden verwijderd, indien verwijdering niet binnen een maand na 
schriftelijke waarschuwing heeft plaatsgevonden.

b. Indien een gebruiker een verboden handeling of toestand niet binnen één 
maand na schriftelijke aanzegging door het bestuur heeft beëindigd, wordt 
een boete opgelegd van honderd euro (€ 100,00) per dag die de verboden
handeling of toestand nadien voortduurt.
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Artikel 28. Camera bewaking

Het cameratoezicht is in algemene zin om zorg te dragen voor beveiliging. 
Meer specifiek beoogt het cameratoezicht bij te dragen aan:
a. het bevorderen van het veiligheidsgevoel van bewoners en bezoekers
b. het voorkomen van vandalisme.
c. het beschermen van eigendommen en goederen van de Veeralleeflat 

tegen diefstal.
d. het beschermen van eigendommen en goederen van bewoners en 

bezoekers.

Wanneer bovenstaande punten in het geding zijn kunt u het bestuur schriftelijk
verzoeken de camerabeelden te bekijken. (Conform reglement 
cameratoezicht).

Artikel 29. Slotbepaling

De ballotage procedure en de procedure cameratoezicht is onlosmakelijk 
onderdeel van het huishoudelijk reglement.
In alle gevallen, waarin dit huishoudelijk reglement of het splitsingsreglement 
niet voorziet, beslist de ledenvergadering.

Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van 16 maart 1995 en gewijzigd in de 
ledenvergadering van 30 mei 2005, 9 mei 2012 en 15 april 2015 en vervolgens geüpdatet op
19 oktober 2015.

Ondertekening

U gaat akkoord met het bovenstaande huishoudelijk reglement. U aanvaardt en
respecteert de huisregels en u zult deze naleven. 

Naam:                                       ……………

Appartement:                            ……………

Datum:                                      ……………

Handtekening:                           ……………
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