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Huishoudelijk reglement.

Het Huishoudelijk Reglement
(versie 2.0)

Algemeen
Het huishoudelijk reglement doet uitspraken over samenlevings / gedragregels voor bewoners, gebruikers
en eigenaren van het appartementsgebouw: kadastraal bekend bij de gemeente Rotterdam als sectie AD
nummers 571, 572, 573, 574, 575 en 586, met op die grond opgebouwde opstellen, plaatselijk bekend als
Sint Jacobstraat 8 t/m 80, Stokviswater 7 t/m 15 en Stokviswater 18 te Rotterdam voor zover deze regels
niet al gedefinieerd zijn in het modelreglement bij splitsing in appartementsrechten (Akte van Splitsing:
AvS[4]) en of in het Burgerlijke Wetboek.

Intentie -
l-let opstellen van een aantal regels waardoor het wonen in ons appartementscomplex voor een ieder
aangenaam is, omdat een ieder met elkaar rekening dient te houden. Het Huishoudelijk Reglement (I-l.R.)
leidt tot een aantal: Omgangs Regels (().R.), Gevolgen (G.) en of Sancties (S.).

Het kader
De voorwaarden waarbinnen het huishoudelijk reglement opereert ligt vast in het AVS en in het algemeen
bij wet. Als extra hierop kunnen wij het huishoudelijke reglement vaststellen ter regeling van de volgende
onderwerpen: (zie ook blz. 22 [4], artikel 44)

a) het gebruik van gemeenschappelijk zaken
b) het gebruik van prive gedeelten
c) de orde van de VVE vergadering
d) de instructie aan het bestuur
e) en al het overige wat regeling behoeft aan ons appartementen complex.

De regels
A - Het gebruik van gemeenschappelijk ruimten

Artikel l
De eigenaar, bewoner of gebruiker is verplicht het plaatsen van steigerwerk en het betreden van balkons,
terrassen en galerijen, door personeel belast met reiniging en onderhoud van gevels, daken en ruiten toe te
staan.
G. l Het bestuur zal er voor zorgdragen dat het bedrijf dat de werkzaamheden moet uitvoeren

ruim van te voren zijn werkzaamheden aangekondigd en indien noodzakelijk contact
opneemt met de eigenaar(s).

Artikel 2
De technische ruimten en de daken van het appartementengebouw zijn slechts toegankelijk voor de daartoe
bevoegde personen. Zoals onderhoudspersoneel, vertegenwoordigers van het bestuur en de beheerder.

Artikel 3
Een ieder dient er zorg voor te dragen dat de gemeenschappelijke ruimten niet worden bevuild en of
beschadigd.
O.R. 1 ` Het wordt niet gewaardeerd in de brievenbus aangetroffen kranten, reclame en drukwerk

in de gemeenschappelijke ruimte te laten slingeren. Het dient in de blauwe container te
worden gedeponeerd en als men geen prijs stelt op gratis reclame kan men zelf een
nee/nee of nee/ja sticker bij de gemeente halen.

O.R. 2 Huisvuil dient, in degelijke en lekvrije zakken, in de daarvoor bestemde containers te
worden gedeponeerd.

O.R. 3 Grofvuil zoals planken, kasten, puin etc. dient apart aan de straat te worden gezet na een
afspraak gemaakt te hebben met de Roteb. Je kan het ook zelf wegbrengen bij de Roteb
aan de l\/lelanchtonweg in Schiebroek, volg bewegwijzering ter plekke.
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Artikel 4
Het is niet toegestaan, anders dan met toestemming van de VVE vergadering, in de gemeenschappelijke
ruimten voorwerpen te plaatsen, reparaties uit te voeren aan gemeenschappelijk ruimten of te gebruiken als
werkplaats, zie ook blz. 8 [4] artikel 11.
Reden De gemeenschappelijke ruimten dienen in geval van nood als vlucht route en moeten

daarom vrij zijn van obstakels.
Opm. 1 De gemeenschappelijke ruimten zijn geen rijwiel stalling.
Opm. 2 Auto”s wassen voor het gebouw wordt niet gewaardeerd.
Opm. 3 Het is niet toegestaan de gemeenschappelijke ruimte te gebruiken als werkplaats.
S. 1 In gemeenschappelijk ruimten aangetroffen, onbeheerde goederen lopen het risico door

het bestuur of uit naam van het bestuur te worden verwijderd.

Artikel 5
Bij brand mag de lift niet worden gebruikt.
G. 1 Het bestuur van de VVE moet er voor zorgen dat de lift installatie van de juiste informatie

bordjes wordt voorzien.

Artikel 6
De naamplaatjes op de deur en bij de brievenbussen dienen uniform te zijn.
G .1 De naamplaatjes kunnen besteld worden bij het bestuur en zijn voor rekening van de

VVE.

Artikel 7
Aan de aansluitingen voor de centrale voorzieningen zoals: centraal antenne systeem, centrale verwarming,
watervoorziening, centrale afzuig installatie mogen geen zelfstandige modificaties plaats vinden. Zie ook
blz. 8, artikel 9 lid 2 [4].
G. 1 Storingen of gebreken aan de installaties veroorzaakt door deze modificaties zijn voor

rekening van de betreffende eigenaar.

Artikel 8
Het aanbrengen van zonneschermen aan de balkon zijde is toegestaan indien de kleur voldoet aan de norm
RAL 1006 (ei-geel) en het frame wit.

Artikel 9
De VVE wil benadrukken dat zij de loggia, aanwezig in de bovenste appartementen, beschouwt als
gemeenschappelijke ruimte.

B -Het gebruik van privé gedeelten

Artikel 10
In verband met de zich in de dekvloer bevindende leidingen van water, elektra, gas, centrale verwarming,
centrale antenne systeem, etc, is het niet toegestaan dieper dan 30mm in de vloer te boren of op wat voor
manier dan ook dieper als 30mm te bewerken.

Artikel 1 1
Houders van huisdieren zijn verantwoordelijk voor de gevolgen van alle eventuele overlast die hun dieren
veroorzaken.
G.1 De eigenaar is aansprakelijk voor zijn huisdier.

Artikel 12
Volgens blz. 9 ref.[ 4] artikel 12, dient geluidsoverlast beperkt te blijven, als extra hierop:
a) Het voortbrengen van harde geluiden, bouwgeluiden, muziek, etc, tussen 20:00 “s avonds en 08:00 “s

ochtends is niet toegestaan.
b) De inrichting van de appartementen dient zodanig te zijn dat bij normaal gebruik de geluidsoverlast die

kan voortkomen uit de inrichting van de appartementen niet de volgende normen cq eisen overschrijden
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Reden

Opm. 1

G.I

De vloerbedekking dient van een goede geluidsisolerende onderlaag of constructie te worden
voorzien indien een harde vloerbedekking wordt aangebracht.
De vloerbedekking met isolatievloer en betonvloer dient minimaal een effectieve isolatie index
voor contactgeluid te hebben van Ico + 10dB. Op basis Van de norm NEN 1070 of1\lEN 5077.

De HR commissie wil er extra op wijzen dat geluidsoverlast in de woonomgeving niet
gewenst is, en dat in principe de AVS en het burgerlijke wetboek de richtlijn is. In het
ergste geval kan Artikel 28 van de AVS in werking treden (Vervreemding Van het eigen
appartement).
Er dient rekening te worden gehouden met het feit dat, het hardhandig dichtgooien Van
deuren, het lopen op hard schoeisel, het bespelen van muziekinstrumenten, het bonkend
belopen Van de trappen, het extreem hard schreeuwen, overlast bezorgd bij derden. Dit
niet gewenst is, maar ook niet geoorloofd is, onder "normale" omgangsvormen zoals deze
al zijn vastgelegd in het Wetboek van Strafrecht en AVS.
Bij vermeende overlast tlient de aanklager :le weg te bewandelen zoals aangegeven in
de instructie aan het bestuur (Sectie D).

C - de orde van de vergadering

D ~ de instructie aan het bestuur.
Werkwijze overtredingen

Opm. 1

Bij constatering Van overlast / overtreding zal als eerste het bestuur op de hoogte worden gebracht
van de overlast / overtreding. Als het naar inziens Van het bestuur een overtreding is, zal het
bestuur op zijn beurt in contact treden met diegene die de overlast veroorzaakt en duidelijk maken
dat er iets mis is. Waarna hopelijk de overlast over is. Als dit niet zo is of het bestuur doet er niets
aan, kan de klager zijn klacht tijdens de VVE vergadering kwijt, waarbij de leden vergadering
hopelijk tot een oplossing kan leiden. Zo niet dan volgt, indien de vergadering dat wil, een
rechtzaak.
Sancties zoals deze zijn vastgelegd in het HR kunnen ten alle tijden door het bestuur worden
uitgevoerd.

Ook wie tot wat gerechtigd is staat in het AVS.

8 E - overige.

Referenties
Huishoudelijk reglement zoals vastgesteld in de VVE Vergadering van 1997, HR versie 1.0
Model reglement bij splitsing in appartementsrechten,januari 1992.
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