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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
 
 
 
ALGEMEEN 
Het huishoudelijk reglement beoogt voor iedere bewoner van een appartement of werkruimte, een 
waarborg te scheppen voor een optimaal woon – en gebruiksgenot. Dit alles binnen het kader van een 
sociale saamhorigheid en het voorkomen van omstandigheden, tengevolge van handelingen en/of nala-
tigheden van een bewoner, waardoor de gewenste leef – en woonbaarheid en de waarde en het aanzien 
van het complex, zouden kunnen worden geschaad. Het reglement bevat aanvullingen op en nadere uit-
werkingen en/of verduidelijkingen van het Reglement van Splitsing. 
 
Versie 10 juni 2014, vastgesteld door het bestuur van Stichting Humanitas Huisvesting in overleg met 
de Stichting HuurdersBelangen Humanitas en de verenigingen van eigenaren. 
 
 
 
INHOUDSOPGAVE Pagina 
 
 
 
 
Begrippenlijst 2  
 
Artikel 1 Uiterlijk aanzien van het gebouw 3 
Artikel 2 Gemeenschappelijke gedeelten 3 
Artikel 3 Privégedeelten 4 
Artikel 4 Reiniging gemeenschappelijke gedeelten 5 
Artikel 5 Geluidsoverlast 5 
Artikel  6 Huisdieren 5 
Artikel 7 Brandpreventie 5 
Artikel 8 Beveiliging 6 
Artikel 9 Verhuur, ingebruikgeving aan derden 6 
Artikel 10 Verkoop 6 
Artikel 11 Informatievoorziening 6 
Artikel  12 Naleving Reglement van Splitsing en Huishoudelijk Reglement 7 
Artikel  13 Onvoorzien 7 
 
  



 2 

 
 
 
BEGRIPPENLIJST 
 
In dit Huishoudelijk Reglement wordt verstaan onder: 
 
Akte: De Akte van Splitsing.  
 
Appartementsrecht: Onder appartementsrecht wordt verstaan een aandeel in de goederen die in de 
splitsing zijn betrokken, dat de bevoegdheid omvat tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten 
van het gebouw die blijkens hun inrichting bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te wor-
den gebruik (Burgerlijk Wetboek). 
 
Bestuur: het bestuur van de vereniging van eigenaren in geval van een “gesplitst” complex. De Raad 
van Bestuur van Humanitas in geval van een huurcomplex. 
 
Bewoner: degene die het gebruik van het appartement, dit zijn dus eigenaren en huurders. 
 
Gemeenschappelijke gedeelten: die gedeelten van het gebouw, die blijkens de akte niet bestemd zijn 
of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. 
 
Privégedeelten: die gedeelten van het gebouw die blijkens de akte bestemd zijn om als afzonderlijk ge-
heel te worden gebruikt. 
 
Reglement van Splitsing: Reglement, zoals bedoeld in Burgerlijk Wetboek. 
 
Vereniging: de Vereniging van Eigenaren als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek.  
 
Vergadering: de vergadering van eigenaren als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek, ook wel Algemene 
Ledenvergadering of ALV genoemd 
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Artikel 1 Uiterlijk aanzien van het gebouw 
 
a. De bewoner is verplicht het plaatsen van steigerwerk ten behoeve van reiniging en/of onderhoud 

van de gevels en ruiten toe te staan. 
b. Kleden, lopers en dergelijke, mogen op en/of buiten de balkons, niet worden schoongemaakt. 

Wasgoed en dergelijke mag uit veiligheidsoverweging niet aan de buitenzijde van de balkons 
worden gehangen. Wasgoed mag ook niet op galerijen worden opgehangen. Het is uit veilig-
heidsoverweging evenmin toegestaan om bloem-, plantenbakken of welke andere voorwerpen 
dan ook aan de buitenzijde van de balkons te (laten) hangen.  

c. Wanneer de bewoner wenst over te gaan tot het aanbrengen van buitenzonwering, wind-
schermen, of dergelijke dan mag dit uitsluitend gebeuren met een constructie en in een uitvoe-
ring die conform is aan wat de vergadering daartoe heeft besloten.  

d. Het plaatsen van radio-, televisie-, en/of schotelantennes of andere daarmee gelijk te stellen in-
stallaties op of aan gemeenschappelijke delen en de balkons van het gebouw is niet toegestaan. 

e. Het is niet toegestaan om aan de buitenzijde van het complex schilder-, c.q. andere werk-
zaamheden uit te (laten) uitvoeren die de uniformiteit van het complex aantasten.  

f. De voordeuren van de appartementen dienen in uitvoering, kleur en beslag onderling uniform te 
zijn. Extra beslag op grond van veiligheidsoverwegingen is toegestaan.  

 
 
Artikel 2 Gemeenschappelijke gedeelten 
 
a. De bewoners moeten er gezamenlijk zoveel mogelijk toe bijdragen dat de gemeenschappelijke 

gedeelten schoon en netjes worden gehouden.  
b. Het is niet toegestaan om in de gemeenschappelijke gedeelten auto’s en/of (motor-) rijwielen te 

reinigen of te repareren, dan wel anderszins daaraan onderhoud te plegen. 
c. Fietsen in de fietsenstalling dienen te zijn voorzien van een label met naam en huisnummer. 

Achtergelaten of niet-gelabelde fietsen worden verwijderd 
d. Het is verboden om in de bergingen en op de parkeerplaatsen brandgevaarlijke, explosieve en/of 

giftige stoffen of stoffen die anderszins gevaar kunnen opleveren op voorraad te hebben of te 
gebruiken. 

e. In brievenbussen aangetroffen niet gewenst drukwerk enzovoorts, mag niet in de gemeenschap-
pelijke gedeelten worden achtergelaten (zoals bij voorbeeld op de postkasten), maar dient in de 
daartoe bestemde papiercontainers te worden gedeponeerd. 

f. In de gemeenschappelijke gedeelten geldt een algeheel rookverbod. 
g. Iedere bewoner heeft het recht om onbevoegde personen de toegang tot het complex te ontzeg-

gen.  
h. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van het bestuur in de gemeenschappelijke gedeel-

ten motorrijwielen, andere voertuigen zoals bijvoorbeeld kinderwagens of voorwerpen (zoals 
vuilniszakken) te plaatsen. Dit geldt ook voor de overkapping aan de buitenzijde van het appar-
tementengebouw.  

i. Het is de bewoners niet toegestaan om reparaties en/of wijzigingen te verrichten aan de diverse 
leidingen en/of ornamenten van de verlichting in gemeenschappelijke gedeelten. 

j. Het is niet toegestaan om de voorzieningen zoals gemeenschappelijke elektra- en/of wateraan-
sluitingen te gebruiken voor privé doeleinden, anders dan wat redelijkerwijs als normaal gebruik 
geldt. 

k. Het is niet toegestaan enige opening van de gemeenschappelijke ventilatie tijdelijk of permanent 
af te sluiten of anderszins te blokkeren.  

l. Het is niet toegestaan om de afvoeren (toiletten, gootstenen en dergelijke) te gebruiken voor het 
lozen van stoffen die verstopping kunnen veroorzaken. 
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m. Het is verboden om etenswaren en voer voor vogels of andere dieren vanaf de balkons of vanuit 

de ramen te werpen. 
n. Het is niet toegestaan om in de gemeenschappelijke gedeelten planten en/of meubilair te plaat-

sen, schilderijen of andere soorten (wand)versiering op te hangen, aan te brengen of te doen 
aanbrengen anders dan na vooraf verkregen toestemming van de direct aan de betrokken ge-
meenschappelijke gedeelten wonende bewoners; één en ander onder de strikte voorwaarde dat 
deze zaken geen obstakel mogen vormen in geval het gebouw snel ontruimd dient te worden 
(b.v. bij brand). 

o. Bij het verlaten van een appartement dient de oorspronkelijke bewoner genoemde versieringen 
behorende tot zijn/haar appartement te (laten) verwijderen. De gemeenschappelijke gedeelten 
dienen door of namens hem/haar in originele staat te worden teruggebracht. Spijkergaten en an-
dere beschadigingen dienen naar genoegen van het bestuur vakkundig te worden hersteld. 

p. Het aanbrengen van naambordjes op het bellenplateau gebeurt door het bestuur, op kosten van 
de bewoner. Het aanbrengen van afwijkende naambordjes door de bewoner is niet toegestaan. 

q. Het is niet toegestaan op het bellenplateau of op enige ander plaats extra bellen of  
reclame-uitingen, e.d. te bevestigen, niet dan na toestemming van het bestuur. 

r. Het is bewoners niet toegestaan grof vuil (zoals bankstellen, witgoed, bruingoed e.d.) in ge-
meenschappelijke gedeelten te plaatsen. Bewoners dienen contact op te nemen en een afhaalaf-
spraak te maken met de afdeling Grofvuil van de ROTEB en zij mogen niet eerder dan op de 
door de ROTEB aangegeven datum en tijd het grof vuil op de door de ROTEB aangegeven 
plaats aan de openbare weg zetten. 

s. De richtlijnen en voorschriften van de Brandweer zijn leidend bij het plaatsen en/of parkeren in 
gangen en hallen van de gemeenschappelijke gedeelten van rollators en/of scootmobielen. In 
principe is plaatsen en/of parkeren van rollators en scootmobielen in gangen en hallen van de 
gemeenschappelijke gedeelten niet toegestaan. 

t. Het is niet toegestaan buiten de parkeervakken en langs de geel gemarkeerde rand te parkeren. 
u. Ten behoeve van de visite dient door de bewoner een bezoekerspas te worden aangevraagd.  
 
 
Artikel 3 Privégedeelten 
 
a. Om hinderlijke contactgeluiden te beperken, zoals schuiven van meubilair en dergelijke, zijn 

min of meer harde vloer vloerbedekkingen (zoals vilt, kurk, parket, plavuizen en  
linoleum) verboden, tenzij wordt aangetoond dat de vloerbedekking de isolatie-index voor con-
tactgeluid (Ico) met meer dan 10dB verbetert, zoals omschreven in artikel 17, lid 5, ad a van het 
RvS.  
De vloeren van de keuken en de sanitaire ruimten zijn uitgezonderd van dit artikel.  

b. Aansluiting op het centraal antenne systeem (CAI) mag uitsluitend geschieden door middel van 
de hiertoe voorgeschreven aansluitsnoeren en toebehoren. Storingen, veroorzaakt door niet 
voorgeschreven verbindingen en/of door reparaties die zijn verricht door onbevoegde personen, 
zijn voor rekening van de bewoner van het desbetreffende appartement. 

c. Reparaties aan de videofoon/belinstallatie zijn niet toegestaan. Storingen dienen te worden  
            gemeld bij het bestuur. 
d. De bewoner mag in het privégedeelte uitsluitend een afzuiginstallatie (afzuigkap)  

zonder motor (laten) aanbrengen. 
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Artikel 4 Reiniging gemeenschappelijke gedeelten 
 
a. De regelmatige reiniging van de liften en gemeenschappelijke gedeelten worden uitbesteed aan 

een erkend schoonmaakbedrijf. Door of namens het bestuur wordt de voortgang van de werk-
zaamheden en de kwaliteit van de dienstverlening periodiek gecontroleerd.  

b. De bewoner is verplicht om de gemeenschappelijke gedeelten te reinigen, indien deze  
door zijn toedoen of door de door hem aangewezen bewoner zijn verontreinigd. 
 
 

Artikel 5 Geluidsoverlast 
 
a. De bewoner is gehouden het geluidsvolume van muziek, radio en televisie, afspeelapparatuur en 

dergelijke zodanig te beperken dat andere bewoners daarvan geen hinder ondervinden.  
b. Het is de bewoner niet toegestaan ’s avonds na 20:00 uur en op zondagen en algemeen erkende 

feestdagen hinderlijke werkzaamheden te verrichten zoals boren, timmeren, verhuizen enzo-
voorts.  

c. De bewoner draagt er zorg voor dat alle bij hem/haar in gebruik zijnde elektrische apparaten en 
dergelijke zijn ontstoord ter voorkoming van storing bij radio- en televisieontvangst in andere 
woningen en/of algemene installaties.  
 
 

Artikel 6 Huisdieren 
 
a. Huisdieren dienen in de gemeenschappelijke gedeelten altijd te zijn aangelijnd. Ondervonden 

hinder door hun geluid en/of gedrag kan, in geval men onderling niet tot een oplossing kan ko-
men, aan het bestuur worden gemeld.  

b. Indien huisdieren worden gehouden dient de bewoner van het dier/de dieren ervoor te zorgen dat 
de andere bewoners hiervan geen overlast in enige vorm ondervinden. Eventuele door het 
dier/de dieren veroorzaakte verontreinigingen dienen onmiddellijk verwijderd en de betreffende 
plek moet worden schoongemaakt. 

 
 
Artikel 7 Brandpreventie 
 
a. De bewoner wordt geadviseerd bij afwezigheid langer dan een maand, aan het bestuur zijn 

verblijfadres mee te delen (en tevens opgeven wie is aangewezen om zich eventueel toegang tot 
het appartement te verschaffen, mocht daartoe de noodzaak ontstaan. Te denken valt hierbij aan  
zaken als brand, lekkage, bevriezing of dergelijke.  

b. Het is niet toegestaan meterkasten, nooddeuren, vluchttrappen en vluchtwegen door enig voor-
werp te blokkeren of af te sluiten. 

c. Het gebruik van barbecues - uitgezonderd elektrische barbecues - is verboden. 
 
 

Artikel 8 Beveiliging 
 
a. Iedere bewoner is aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het door hem/haar niet goed 

sluiten van enige buitendeur. 
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b. De bediening van de installaties in de gemeenschappelijke gedeelten zoals de liftinstallaties, de 
elektrische – en de wateraansluitingen en de gemeenschappelijke radiatoren mag uitsluitend ge-
beuren door of namens het bestuur.  

c. Storingen c.q. defecten in deze installaties dienen onmiddellijk te worden gemeld aan het be-
stuur of aan de door deze aangewezen personen of instanties. 
 

 
Artikel 9 Verhuur / ingebruikgeving aan derden 
 
a. Het bestuur dient door een bewoner tijdig èn schriftelijk te worden geïnformeerd van zijn/haar 

voornemen om het privé-gedeelte aan een ander in gebruik (of in huur) te geven, conform het 
gestelde in het reglement van splitsing, artikel 24 lid 1: Een bewoner kan met inachtneming van 
het in artikel 26 sub c. bepaalde, zijn privégedeelte met inbegrip van de gemeenschappelijke ge-
deelten en/of de gemeenschappelijke zaken en rechten aan een ander in gebruik geven, mits hij 
er voor zorgdraagt dat die ander het gebruik slechts verkrijgt na ondertekening van en afgifte 
aan het bestuur van een in tweevoud opgemaakte en gedagtekende verklaring dat hij de bepalin-
gen van het reglement van splitsing en het huishoudelijk reglement alsmede eventuele regels als 
bedoeld in het Burgerlijk Wetboek, voor zover die op een bewoner betrekking hebben, zal nale-
ven.  

b. Van de in het eerste lid bedoelde verklaring behoudt zowel de bewoner als het bestuur elk een 
exemplaar. 

c. De in het eerste lid bedoelde verklaring kan achterwege blijven als de bewoner zulks in de huur-
overeenkomst heeft verklaard. In dat geval is de bewoner verplicht op eerste verzoek van het be-
stuur de betreffende huurovereenkomst ter inzage te verstrekken. 
 

 
 Artikel 10 Verkoop 
 

Bij verkoop is een bewoner verplicht het bestuur tijdig en schriftelijk in kennis te stellen van de 
voorgenomen verkoop van zijn/haar appartementsrecht(en) en tevens het notariskantoor dat de 
levering zal verzorgen kenbaar te maken.  
De nieuwe bewoner is verplicht zich schriftelijk bij het bestuur te conformeren aan het rechts-
geldige Huishoudelijke Reglement. 
 
 

Artikel 11 Informatievoorziening 
 
a. De belangrijkste bron van verenigingsinformatie voor de bewoner/eigenaar is de Algemene Le-

den Vergadering (ALV). Deze wordt tenminste één keer per jaar gehouden. De belangrijkste 
bron van verenigingsinformatie voor de bewoner/huurder is de complexcommissie en de Stich-
ting Huurdersbelangen Humanitas. 

b. De uitnodiging voor de ALV en de bijbehorende stukken zullen worden verzonden met inacht-
neming van de termijnen zoals bepaald in het Reglement van Splitsing.  

c. Mededelingen van het bestuur worden bekendgemaakt via een mededelingenkastje of –bord of 
per gewone post. 
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Artikel 12 Naleving Reglement van Splitsing en Huishoudelijk Reglement 
 
a. Indien bewoners toestemming van de ALV wensen om uitzonderingen toe te staan op de regel-

geving in het Reglement van Splitsing of het Huishoudelijk Reglement, dan dienen zij altijd vol-
gens de regels dienaangaande in het RvS te handelen. 

b. De Algemene Ledenvergadering is het hoogste gezagsorgaan binnen de vereniging en kan zich 
als enige over deze vragen uitspreken, zoals bepaald in het RvS. Hierbij dienen verzoekers, die 
om toestemming hebben verzocht volgens lid a van dit artikel, rekening te houden met de fre-
quentie van vergadering. Vergaderingen vinden in de regel in het begin van het jaar plaats. 

 
Artikel 13 Onvoorzien 
 

In alle gevallen waarin het reglement van splitsing en dit huishoudelijke reglement niet voorzien, 
beslist het bestuur en/of de vergadering van bewoners. 

 
 
  
 
 


