
Register van afwijkingen

 Dit register bevat afspraken, welke in enige ledenvergadering gemaakt zijn en mogelijk afwijken met de diverse reglementen

van de vereniging. Periodiek worden deze afspraken opgenomen in het Huishoudelijk Reglement maar dienen beschouwd 

te worden als geldend als HR-artikel op het moment dat de ledenvergadering dit heeft vastgesteld. vastgesteld

leden-

vergadering gewijzigd

1 Onderhoud, partiële vervanging, etc. van woningpuien (voor en achter) wordt niet door de vereniging uitgevoerd, 15-4-2004 15-3-2012

maar dient door de betreffende eigenaar zelf gedaan te worden in de uitstraling en kleurstellingen als bestaand.

2 Vervanging van "lekke" beglazing dient door en voor rekening van de betreffende eigenaar gedaan te worden. 15-4-2004

3 De vergadering verleent het bestuur de eventueel vereiste machtiging op grond van artikel 41 lid 4 (gerechtelijke 12-4-2007

en incassoprocedures).

4 Puivervanging aan de balkonzijde is voorwaardelijk toegestaan. De uitvoering van de puien van de kleine 7-6-2009

driekamer woningen dient te geschieden op de wijze als bij nrs. 204 en 240 reeds goedgekeurd werd; 

vervanging van de puien van tweekamer woningen en de grote driekamer woningen dienen middels een

aanvraag door de ledenvergadering te worden goedgekeurd. De kleurstellingen dienen in alle gevallen (ook de 

reeds goedgekeurde puien) conform het (nog te nemen) besluit van de ledenvergadering te geschieden.

5 Op de verdiepingen 3-7-8-10 mogen volgens verdieping-afspraak geen spullen in de liftportalen en trappenhuis 7-4-2010

geplaatst worden.

6 Aan de hekwerken mogen geen zaken aangebracht worden dan die welke zijn toegestaan in artikel 9 van het HR 7-4-2010

7 Voor motoren en scooters is een aparte ruimte gereserveerd. Stalling elders binnen het gebouw is niet toegestaan. 7-4-2010

Diegenen die een parkeerplaats wensen dienen dit kenbaar te maken aan het bestuur (bus huismeester).

Indien een plaats beschikbaar is zal een huurcontract worden opgesteld. 

8 Schilderwerk aan puien geschiedt door of namens de vereniging. Herstel en vervangingen dienen steeds in overleg 

met de huismeester te geschieden. Kleurwijzigingen zijn nooit toegestaan anders dan door de vergadering 

beslist wordt 15-3-2012

9 De aanleg van een videofooninstallatie is toegestaan. Voor de aansluiting op het gemeenschappelijk systeem 17-3-2016

(bellentableau en camera) is goedkeuring van het bestuur noodzakelijk. Reparaties en storingen

aan deze videofoons komen niet voor rekening van de vereniging (brief aan de leden 24-11-14) 

Werkzaamheden aan het systeem mogen alleen door een door de VVE aangewezen bedrijf gedaan worden.

10 Controle gasleidingen 17-3-2016

1. Voor de veiligheid van alle bewoners worden de gasleidingen om de vijf jaar afgeperst.

2. Bij lekkage van de leiding in de woning zijn de kosten van het vervangen van de hoofdgaskraan en de b-klep

voor rekening van de VVE.

3. De kosten voor het vervangen van de lekkende leiding in de woning en de gasslang zijn voor rekening van de 

eigenaar c.q. de bewoners.

4. Voor de veiligheid van alle bewoners moet de eigenaar schriftelijk aantonen dat de lekkage verholpen is. 

Dat kan door een kopie van de rekening van de gasfitter te overleggen of als men de reparatie zelf uitvoert een 

testrapport.

5. Indien dit na herhaalde verzoeken niet gebeurt, wordt de test uitgevoerd door de VvE en worden de kosten 

hiervan op de eigenaar verhaald.

11 Eigenaren/ huurders, hun bezoek of bedrijven die in hun opdracht werken, mogen niets tussen de schuifdeur 17-3-2016

zetten om hem open te houden, dit zal storing veroorzaken. De kosten om zo'n storing te verhelpen zullen in dat

geval op de eigenaar verhaald worden.
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