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Artikel 44 van de splitsingsakte is van toepassing. Dit artikel zegt: 

1. De vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen ter regeling van de volgende 

onderwerpen: 

a. Het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken; 

de regels als bedoeld in artikel 5:128 van het Burgerlijk Wetboek moeten in het 

huishoudelijk reglement worden opgenomen en daarvan deel uitmaken; 

b. Het gebruik van de privé gedeelten; 

c. De orde van de vergadering; 

d. De instructie aan het bestuur; 

e. Al hetgeen overigens naar het oordeel van de vergadering regeling behoeft; alles 

voor zover dit niet reeds in het reglement is geregeld. 

Bepalingen in het huishoudelijk reglement die in strijd zijn met de wet of het reglement worden voor 

niet-geschreven gehouden. 

2. Het huishoudelijk reglement kan door de vergadering slechts worden vastgesteld, gewijzigd 

en aangevuld met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3e) van het aantal 

uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin een aantal eigenaars tegenwoordig of 

vertegenwoordigd is dat tenminste twee/derde (2/3e )van het totaal aantal stemmen kan 

uitbrengen. Kan op grond van het in de vorige zin bepaalde geen geldig besluit worden 

genomen, dan zal een nieuwe vergadering worden uitgeschreven. Artikel 38 zesde lid is van 

overeenkomstige toepassing. 

3. Bij vervreemding van een appartementsrecht is de verkrijger die het privé gedeelte zelf in 

gebruik wil nemen verplicht een verklaring te tekenen dat hij de bepalingen van het 

huishoudelijk reglement zal naleven. 

Artikel 1 Artikel 5:138 Burgerlijk Wetboek 

1. De vergadering van eigenaars is bevoegd regels te stellen betreffende het gebruik van de 

gedeelten die niet bestemd zijn als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, voor over het 

reglement daarover geen bepalingen bevat. 

2. Iedere appartementseigenaar kan een gebruik vragen te verklaren of hij bereid is een in het 

vorige lid bedoelde regel na te leven. Is de gebruiker daartoe niet bereid of verklaart hij zich 

niet, dan kan de kantonrechter binnen wiens rechtsgebied het gebouw of het grootste 

gedeelte daarvan is gelegen, op verzoek van iedere appartementseigenaar beslissen dat de 

regel ten aanzien van de gebruiker komt te gelden. 
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Artikel 2 Vloerbedekking van de privé gedeelten 

De vloerbedekking van de privé gedeelten welke bestemd zijn als woning dient van een zodanige 

samenstelling te zijn dat contactgeluiden worden tegengegaan. Met name is het niet toegestaan 

parket of stenen vloeren aan te brengen, tenzij dit geschiedt op zodanige wijze dat naar het 

oordeel van het bestuur geenonredelijke hinder kan ontstaan voor de overige eigenaars en/of 

gebruikers. De vloerconstructie dient als een “zwevende vloer”, dus geheel vrij van de bestaande 

vloerconstructie te worden uitgevoerd. Een zorgvuldige uitvoering door een erkend bedrijf / 

deskundige is hierbij een vereiste. 

In aansluiting op hiervoor omschreven artikel 17 lid 5 sub a van de splitsingsakte is het de 

bestuurder toegestaan namens de Vereniging van Eigenaars schriftelijk toestemming te verlenen 

aan de eigenaar van een appartementsrecht (eigenaar van het appartement index 1 is hierop 

uitgezonderd, aldus de splitsingsakte), wanneer schriftelijk is aangetoond: 

a. Dat onder die vloerbedekking een dusdanig veerkrachtig materiaal is aangebracht 

zodat een isolatie-index voor contactgeluiden (lco) wordt bereikt welke aan een 

minimale waarde voldoet van 10Db. De isolatie-index (lco) wordt bepaald volgens de 

NEN 5077, “geluidswering in gebouwen”, uitgegeven door het Nederlands 

Normalisatie Instituut. 

b. Indien één der appartementseigenaars het vermoeden heeft dat een vloer of 

vloerbedekking van een belendend appartementsrecht niet voldoet aan de norm 

zoals vermeld onder a, dan is deze eigenaar gerechtigd een geluidsonderzoek te 

laten instellen. 

c. De eigenaar van het onder b bedoelde belendend appartement is gehouden om, 

zonder enig recht op schadevergoeding, medewerking te verlenen aan het laten 

plaatsvinden van bedoeld geluidsonderzoek. 

d. Het geluidsonderzoek dient door een erkend onderzoeksbureau uitgevoerd te 

worden. Het bestuur van de Vereniging van Eigenaars zal, in overleg met de 

berokken partijen, het onderzoeksbureau aanwijzen. 

e. De kosten van het geluidsonderzoek zijn voor rekening van de appartementseigenaar 

op wiens verzoek het geluidsonderzoek wordt uitgevoerd, tenzij uit het onderzoek 

blijkt dat de vloer of vloerbedekking niet voldoet aan de onder a gestelde norm. 

Alsdan zijn de kosten van het geluidsonderzoek voor rekening van de eigenaar van 

het appartement waarvan uit het onderzoek blijkt dat de vloer of vloerbedekking 

niet voldoet aan de onder a gestelde norm.   

f. Indien uit het geluidsonderzoek mocht blijken dat de vloer of vloerbedekking niet 

voldoet aan de onder a gestelde norm dan is de betreffende appartementseigenaar 

gehouden om voor eigen rekening en risico dusdanige voorzieningen te treffen dat 

de vloer alsnog aan de bedoelde norm (a) voldoet. 

g. Indien het niet mogelijk lijkt om passende voorzieningen te treffen zoals bedoeld 

onder f, dan is de betreffende appartementseigenaar gehouden om voor eigen 

rekening en risico de vloer of vloerbedekking te verwijderen. 

h. Het bepaalde in dit artikel onder a tot en met g is niet van toepassing op de sanitaire 

ruimten. 



12831 Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars VvE 
Calandria aan de Lobattostraat en Verheeskade te Den Haag 

 

3 
 

 

Artikel 3 Drooglijnen 

Drooglijnen mogen niet bevestigd worden buiten balkons. Men kan gebruik maken van 

staande droogrekken. 

Artikel 4 Schotelantenne 

Schotelantennes zijn niet toegestaan op de gevel van het gebouw. Indien een bewoner 

een schotelantenne wil plaatsen op het balkon, dan mag dit allen op het balkon (privé-

gedeelte) zelf. Dus niet aan de gevel. 

Artikel 5 Openbare ruimten 

1. Het is niet toegestaan fietsen, scooters en andere zaken in de openbare ruimtes te 

stallen. 

2. Er is een algemene fietsenstalling voor het plaatsen van fietsen en scooters. Het is 

niet toegestaan de fietsen en scooters buiten de vakken te stallen. Overtreding geeft 

het bestuur het recht om het voertuig te verwijderen/verplaatsen. 

3. De toegangssleutel is tegen betaling van een borgsom van E19,85 te verkrijgen bij 

het bestuur. Bij verhuizing dient de sleutel terug ingeleverd te worden bij het 

bestuur, waarna de borg zal worden terugbetaald. 

4. Spelen is uitsluitend toegestaan tussen 08.00 en 20.00 uur in de binnentuin. 

Kinderen tot 8 jaar mogen alleen onder toezicht van een ouder spelen in de 

binnentuin. 

5. Het spelen in de resterende openbare ruimten is verboden. 

6. Het is niet toegestaan te roken in de openbare ruimtes van het complex. 

7. Het is individuele bewoners niet toegestaan om de dakterrassen te gebruiken voor 

barbecues of andere feesten en activiteiten. De dakterrassen mogen alleen voor 

gemeenschappelijke festiviteiten worden benut die in de Algemene 

Ledenvergadering besproken en goedgekeurd worden. 

8. Alle bewoners zijn verplicht de gemeenschappelijke gedeelten schoon en netjes te 

houden. 
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Artikel 6 Boetebepalingen bij overtredingen 

Gezien artikel 29 lid 2 van het Splitsingsreglement is het bestuur bevoegd de volgende 

maximale boetes voor zodanig overtredingen of niet-nakoming op te leggen. 

1. 100euro in geval van onredelijke hinder, als bedoeld in artikel 17 lid 1 MR 1992 

2. 100euro in geval van geluidshinder, als bedoeld in artikel 20 MR 1992 

3. 100euro in geval van het plaatsen van voertuigen of andere voorwerpen op plaatsen, die 

hiervoor niet bestemd zijn, als bedoeld in artikel 12 lid 1 MR 1992. Dit geldt eveneens 

voor vuilniszakken die in de gemeenschappelijke ruimtes, niet zijnde de 

containerruimtes, worden geplaatst, of andere rommel die in de gemeenschappelijke 

ruimten worden achtergelaten. 

4. 100euro in geval bij overtreding gebruik van de gemeenschappelijke zaken volgens de 

bestemming daarvan, als bedoeld in artikel 11 MR 1992 en artikel 5 lid 7 van het 

huishoudelijk reglement. 

5. 50euro in geval het aanbrengen van decoraties in de gemeenschappelijke gedeelten, als 

bedoeld in artikel 12 lid 2 MR 1992 

6. 250euro in geval van verboden op-, aan- of onderbouw van het appartementencomplex, 

als bedoeld in artikel 13 lid 2 MR 1992. Dit geldt onder andere voor het aanbrengen van 

schotelantennes. 

7. 500euro voor he aanbrengen van veranderingen in de gemeenschappelijke gedeelten en 

zaken, als bedoeld in artikel 9 lid 2 MR 1992 

8. 1000euro in geval van afwijkend gebruik van het privé gedeelte ten opzichte van de in de 

akte van splitsing opgenomen bestemming, als bedoeld in artikel 17 lid 4 MR 1992 

9. 450euro voor het leggen van een niet toegestane vloerbedekking in het privé gedeelte, 

als bedoeld in artikel 17 lid 5 MR 1992 en artikel 2 van het huishoudelijk reglement. 

10. 450euro voor het aanleggen van een open vuur/haardinstallatie, als bedoeld in artikel 17 

lid 6 MR 1992 

11. 500euro voor het weigeren toestemming te verlenen tot toegang tot of het gebruik van 

een privé gedeelte in geval van noodzakelijk (planmatig) onderhoud aan de 

gemeenschappelijke gedeelten en zaken, als bedoeld in artikel 18 lid 3 MR 1992 

12. 100euro in geval van plaatsing van veerboden objecten in de tuin, als bedoeld in artikel 

22 lid 3 MR 1992 

 


