
Toelichting op enkele relevante bepalingen in het Reglement van Splitsing. 
 
Betaling bijdragen (artikel 5 lid2) 

De VVE-bijdrage dient per de eerste van de maand overgemaakt te worden. Het bedrag automatisch 
laten betalen is éénvoudiger en heeft tevens financiële voordelen voor de vereniging. Hiertoe treft u 
bijgaand aan een machtigingsformulier welke na ontvangst wordt aangewend voor de reguliere VVE-
bijdrage en derhalve niet voor een eventuele éénmalige bijdrage dan wel afrekeningen 
verwarmingskosten. Uiteraard kan de machtiging op elk moment worden ingetrokken. 

 
Verzekering. 

Wellicht ten overvloede is vermeld dat de namens de gezamenlijke eigenaren afgesloten opstal- 
verzekering niet voorziet in de door u als eigenaar aangebrachte (opstal-) interieurverbeteringen. Dit 
houdt in dat meerwaarde van badkamer of keuken afzonderlijk door u dient te worden bijverzekerd. 

 
Gebruik gemeenschappelijke gedeelten (artikel 11). 

Iedere eigenaar heeft het recht van gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken volgens de 
bestemming daarvan, met inachtneming van het reglement en zonder inbreuk te maken op het recht van 
medegebruik van de overige bewoners. 

 
Overlast (artikel 12/artikel 17). 

Iedere bewoner is verplicht zich te onthouden van hinder of overlast in welke vorm dan ook jegens 
medebewoners. Tevens is het plaatsen van voertuigen of andere voorwerpen niet toegestaan op 
plaatsen die hiervoor niet bestemd zijn.   
Het is niet toegestaan parket of tegels op de vloer aan te brengen, tenzij dit geschiedt op een  zodanige 
wijze dat, naar het oordeel van het bestuur, geen onredelijke hinder ontstaat voor de overige eigenaars 
en/of gebruikers. 

 
Verbod op aan- en opbouw (artikel 13). 

Het aanbrengen aan de buitenzijde van het appartement van uithangborden, schotelantennes, 
bloembakken, schijnwerpers, zonneschermen, etc. is slechts toegestaan met toestemming van de 
vergadering van eigenaars. 

 
Verbouwing (artikel 14). 

Het is niet toegestaan zonder toestemming van de vergadering veranderingen in het gebouw of het 
appartement aan te brengen (zoals schuifpuien, afwijkende kleuren) waardoor het architectonisch 
uiterlijk of de constructie van het gebouw gewijzigd wordt.  
Tevens is het niet toegestaan een mechanische afzuiging aan te sluiten op het centrale 
ventilatiesysteem van het gebouw. Dergelijke aansluitingen verstoren het systeem en leiden tot overlast 
bij medebewoners. 

 
Voor meer informatie met betrekking tot zaken, aangaande uw rechten en verplichtingen uit hoofde van het 
lidmaatschap van de vereniging van eigenaars verwijzen wij u naar de inhoud van het Reglement van 
Splitsing. 


