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en Eigendom
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I97 3)

Toelichting:
(meestal
Bij de koop van een appartement
ontvangt
de nieuwe eigenaar
(AvS) en het Modelreglement.
van de notaris)
de Akte van Splitsing
Deze twee documenten horen bij
elkaar.
Naar de AvS wordt verwezen in
(een l-os boekje)
de koopakte,
en naar het Modelreglement
in de AvS.

Omdat de AvS voor Spaarneborgh IV op 21 punten het Modelreglement heeft gewilztgd is het lastig
om een goed overzl-clnL
te krijgen.
Bijgaand zr)n deze twee documenten samengevoegd
tot één geheel dat eenduidig aangeeft wat de rechten en
plichten
van de bewoners zL)n. Daar waar verwi)zLnqen naar het
B.W. worden vermeld is opgenomende relevante tekst volgens
het nieuwe B.W.

Akte

van Splitsing

Spaarneborgh IV is vastgesteld
op 3 december
I97 6 voor notaris Mr. M.J. V Kloeck te Heemstede
verl-eden.
verklaard het REGLEMENT
"Hj-erin is toepasselijk
V A N E I G E N D O M( h i e r n a t e n o e m e n
"Mode1regr1emeDt", zoals dit door de Koninkli j ke
Broederschap van Notarissen in Nederl-and is
vastgesteld
in de maand februari
I91 3r eo
hetwelk is overgeschreven ten voormel-de
hypotheekkantore op 1 maart 1913 in deel 2981
nummer 98 met in achtneming van het volgende:
(volgen de 27 punten waarop het Modelreglement
wordt gewijzigd
voor Spaarneborgh IV)
W a a r v a n A K T E ."

' r E za ' 7-t ,w, .J. i -+) -L.-. i', E i n g e n d o o r d e A v S z L J n
cursief
aangebracht,
met vermelding
artikel
van de AvS.
hn

in het Modelreglement
van het betreffende,

in de tekst
wij zigende,

N.b. : Navraag bi j notariskantoor
Kl-oeck en Einarson te Heernstede op
12.oktober 2004 heeft bevestiging opgel-everd dat er geen wr)zigingen
ín de AvS zL)n aangebracht na de datum van passering van de akte.
Bijgewerkt

t/m november 2004.

REGLEMENT
VANSPLITSING
VANEIGENDOM
VERENIGING
VANEIGENAARS
SPAARNEBORGH
IV
A. Definities
Artikelí
In hetreglement
wordtverstaan
onder:
a. "deakte":de aktevansplitsing;
b. "gebouw".
hetgebouwof de gebouwen
dat/diein de splitsing
is/zijnbetrokken;
"eigenaar":
c.
de gerechtigde
tot eenappartementsrecht,
daaronder
begrepen
hij,dieeen
beperktzakelijkgenotrecht
op eenappartementsrecht
heeft;
gedeelten":
d. "gemeenschappelijke
diegedeelten
vanhetgebouwalsmedede daarbij
gronddie blijkensde aktenietbestemdzijnof wordenom alsafzonderlijk
behorende
geheelte wordengebruikt;
e. "gemeenschappelijke
zaken":allezakendiebestemd
zijnof wordenom dooralle
groepvaneigenaars
eigenaars
gebruikt
of eenbepaalde
te wordenvoorzover
niet
vallende
onderd;
"privégedeelte":
t.
hetgedeelte
of de gedeelten
vanhetgebouwen de daarbij
gronddat/dieblijkensde aktebestemdis/zijnof wordt/worden
behorende
om als
geheelte wordengebruikt;
afzonderlijk
g. "gebruiker":
degenedieandersdanalseigenaar
of alshebbende
eenzakelijk
genotrecht
op eenappartementsrecht
gebruikheeftvaneen
hetrechtvanuitsluitend
privégedeelte
gedeelten
en hetmedegebruik
heeftvangemeenschappelijke
en/of
gemeenschappelijke
zaken;
h. "vereniging":
de vereniging
vaneigenaars
alsbedoeld
in artikel876(thansart.5:124)
vanhetB.W.;
"vergadering":
i.
de vergadering
vaneigenaars
alsbedoeldin artikel876b (thansart.
5'.125)
van het B.W.;
B.

Regelingomtrenthet gebruik,het beheeren het onderhoudvan de
gemeenschappelijke
gedeeltenen gemeenschappelijke
zaken

Artikel2
Totde gemeenschappelijke
gedeelten
wordenondermeergerekend:
a. funderingen,
dragende
murenen kolommen,
hetgeraamte
van hetgebouwmetde
ondergrond,
hetruwemetselwerk,
alsmede
de vloeren,
de buitengevels,
waaronder
begrepende raamkozij
nen,deuren,balkonconstructies,
borstweri
ngen,
(vlucht-)galerijen,
terrassenvoorzoverblijkensvoormeldplan niettotprive-gebruik
bestemd,en gangenmet de daarinaanwezige
brand-of tochtderJren,
de daken,
schoorstenen
en ventilatiekanalen,
brandtrappen,
de traphuizen
en hellingbanen,
(aangepast,
alsmedehethek-en traliewerk;
zieÁvSpunt 1).
b. technische
installaties
metde daarbijbehorende
leidingen
en leidingkokers,
metname
voorcentrale
verwarming,
metuitzondering
vande radiatoren
en radiatorkranen
in de
privé-gedeelten,
voorwatervetwarming,
voorluchtbehandeling,
vuilafvoer,
afvoervan
gas,wateren verderde hydrofoor,
hemelwater
metde riolering,
de elektriciteiten
telefoonleidÍngen,
de gemeenschappelijke
antenne,
de bliksembeveiliging,
de liften,
de
alarminstallatie,
en de systemen
vooroproep,en deuropeners,
alsmedede
verlichtingsarmaturen
in de gemeenschappelijke
ruimten.(aangepast,zie AvSpunt 1).
Artikel3
lndiener twijfelbestaatof een zaaktotde gemeenschappelijke
gedeelten
of de
gemeenschappelijke
zakenbehoort,
wordthierover
beslistdoorde vergadering.

Artikel4
Eeneigenaar
of gebruiker
heefthetgenotvande gemeenschappelijke
gedeelten
en/ofde
gemeenschappelijke
zaken,volgensde bestemming
daarvan.
Hijmoetdaarbijin acht
nemenhetreglement
en hethuishoudelijk
reglement
en hij maggeeninbreukmakenop het
rechtvanmedegenot
vande andereeigenaars
of gebruikers.
Vande verbindingsdeuren
fussenhet reedsóesÍaandegebouwSpaarneborgh
ltl en het
gebouwSpaarneborgh
lV moetsfeedsgebruikgemaaktkunnenwordenom te komenvan
en te gaannaarde genoemdegebouwen.(toegevoegd
in aangepastevorrn,zie AvSpunt 2)
Artikel5
1. Deeigenaars
en gebruikers
zijnverplicht
zichte onthouden
vanluidruchtigheid,
het
onnodig
gedeelten,
verblijfin de gemeenschappelijke
voorzover
dezenietvoorverblijf
voorkorteof langetijdbestemd
zíjn,en hetdaarinplaatsen
vanfietsen,bromfietsen
of
anderevoorwerpen
op plaatsen,
diehiervoor
nietzijnbestemd.
2. Dewanden,vloerenenlofplafonds
vaneenhall,de passageen vaneentrappenhuis
mogennietwordengebruikt
voor hetophangen
vanschilderijen
of andere
vooruerpen,
(aangepast,
en hetaanbrengen
vandecoraties
en dergelijke
zie AvSpunt
3a)
3. (vervalt,zie AvSpunt 3b)
Artikel6
1. ledereop-,aan-of onderbouw
zondertoestemming
vande vergadering
is verboden.
2. Hetaanbrengen
vannaamborden,
reclame-aanduidingen,
uithang
borden,
zonneschermen,
vlaggen,
bloembakken
en andereuitstekende
voorwerpen
rnag
slechtsgeschieden
mettoestemming
vande vergadering
volgens
of
regelste bepalen
in het huishoudelijk
reglement.Ondernaamborden
zijnuitdrukkelijk
de naambordjes
op de brievenboxen
begrepen(toegevoegd,
zie AvSpunt 4).
3. Eendoorde vergadering
verleende
toestemming
kan-tenzijandersbepaald
iswordeningetrokken.
4. ledereeigenaar
of gebruiker
is te allentijdebevoegd
tot hetnemenvanmaatregelen,
diestrekken
tot hetafwenden
vaneenvoorde gemeenschappelijke
gedeelten
of
gemeenschappelijke
gevaar.Hijis alsdanverplicht
zakenonmiddellijk
dreigend
de
administrateur
onmiddellij
k te waarschuwen.
Artikel7
Deeígenaars
of gebruikers
mogenzondertoestemming
geen
vande vergadering
verandering
in hetgebouwaanbrengen,
waardoor
de hechtheid
ervanin gevaarzouworden
gebracht
of waardoor
hetarchitectonisch
uiterlijk
of de constructie
ervangewijzigd
zou
worden.
Artikel8
Devereniging
voerthetbeheeroverde gemeenschappelijke
gedeelten
en de
gemeenschappelijke
zakenmetinachtneming
vanhetin artikel37 bepaalde.

C.

Regelingomtrenthet gebruik,het beheeren het onderhoudvan privé
gedeelten.

Artikel9
1. ledereeigenaar
gebruikvanzijnprivé
of gebruiker
heefthetrechtop uitsluitend
gedeelte,
mitshíjbijde uÍtoefening
vandatrechthetreglement
en hethuishoudelijk
reglement
in achtneemten mitshijaande andereeigenaars
geen
en gebruÍkers
onredelijke
hindertoebrengt.
2. Deeigenaars
en gebruikers
zijnverplicht
hetprivégedeelte
te gebruiken
overeenkomstig
de daaraannaderin de aktete regelenbestemming
(ditgedeelte
omvat"woningmet berging",zie AvSpunt 5). Eengebruikdat afwijktvan deze
bestemming
is slechtsgeoorloofd
mettoestemming
vande vergadering.
De
vergadering
kanbij hetverlenen
vande toestemming
bepalen
datdezeweerkan
wordeningetrokken.
3. ln gevalvanwijziging
vande bestemming
vande privégedeelte
ís artikel875| (thans
art.5:119)lid2 vanhetB.W.vantoepassing.
Artikel10
1. ledereeigenaar
of gebruiker
is verplicht
zijnprivégedeelte
behoorlijk
te onderhouden.
Totdatonderhoud
behoortmetnamehetschilder-,
behang-,
en tegelwerk,
de
plafonds,
de afwerklagen
vanvloerenen balkons,
hetstucwerk,
hetschoonhouden
en
ontstoppen
vanallesanitair
en leÍdingen,
de reparatie
en veryanging
vanhangen
sluitwerk
aandeurenen ramen,ookaandie,welkezichin de buitengevel
bevinden
of
de scheiding
vormentussende gemeenschappelijke
gedeelten
privé
gedeelte,
en het
de reparatie
en vervanging
vande privébrievenbus,
de reparatie
vanradiatoren
en
radiatorkranen.
Het aanbrengen
vannaamborden
op de privé-voordeuren
mags/echÍs
geschiedenmet toestemmingvande vergaderingvan eigenaars,of volgensregelste
bepalenin het huishoudelijk
reglement(toegevoegd,
zie AvSpunt 6).
2. ledereeigenaar
is verplicht
of gebruiker
de nodigezorgvuldigheid
in achtte nemen
metbetrekking
gedeelten
tot de gemeenschappelijke
en/ofgemeenschappelijke
zaken,ookwanneerlaatstgenoemde
zakenzichin zijnprivégedeelten
bevinden.
3. lndienvoorhetverrichten
vaneenhandeling
metbetrekking
tot de
gemeenschappelijke
gedeelten
of zakende toegangtot of hetgebruikvaneenprivé
gedeelte
noodzakelijk
is, is de betreffende
eígenaar
verplicht
hiertoezijntoestemmíng
te verlenen.
Eventuele
schadediehieruitvoortvloeit,
wordtdoorde vereniging
vergoed.
4. Indienvoorhetverrichten
vaneenhandeling
metbetrekking
tot eenprivégedeelte
de
toegangof hetgebruikvaneenanderprivegedeelte
noodzakelijk
is, kande
toestemming
vande betreffende
eigenaar
mettoepassing
vanartikel875o (thansart.
5.121)vanhetB.W.vervangen
wordendooreenmachtiging
vande kantonrechter.
5. In hetgevaldatin eenprivégedeelte
belangrijke
schadeis ontstaan
of dreigtte
ontstaan
of gevaardreigtvoorernstige
hindervande andereeigenaars
of gebruikers,
gebruiker
dientde eigenaar
of de
de administrateur
hiervanonveruvijld
in kenniste
stellen.
6. Glasschade
in of aaneenprivégedeelte
komtvoorrekening
vande betrokken
eigenaarof gebruiker.G/assch
adeaan eenschuifdeur,
welkevanuitde woning
toeganggeefttot het terras,dientin iedergevalmet thermopaneglas hersteldte
worden.(toegevoegd,
zie AvSpunt 7)
7. ln een woningmogengeengeluidsoverlast
bezorgendevloerenof vloerbedekking,
zulkster beoordelingvan de vergadering,
wordenaangebracht.(toegevoegd,
zie AvS
punt8)
8. De uittrapbareen/ofbeweegbarehekkenop de balkonsmogenniet van aardof
constructieveranderdwordenen mogennietmet een slotof anderszinsworden
afgesloten;zij dienente allenttjde-ingevalvanbrandof anderecalamiteit-gebruiktte
kunnenwordendoor andereeigenaars.lndienoverde uitvoeringvan dit artikeltwijfel
(toegevoegd,
bestaat,bes/isÍde vergadering.
zie AvSpunt 8).

Artikelí í
1. Deeigenaars
gelegendirectonderhetdak,zijn
of gebruikers
vande prÍvégedeelten
verplicht
de installaties
voorradio,televisie
e.d.,welkemettoestemming
of krachtens
besluitvande vergadering
op hetdakwordenaangebracht,
te gedogen.
2. Deeigenaars
of gebruikers
vande privégedeelten
moetende hoofdaansluitingen
van
gas,water,elektriciteit,
radioen televisie
metbijbehorende
metersen installaties
gedogen,
allesvoorzover
gedeelten
dezenietÍnde gemeenschappelijke
zijnlworden
geplaatst.
3. Het is de verenigingen/ofelkeafzonderlijke
eigenaarverbodenbuitenshuiseen
antennete hebbendie niet behooritot de centraleantenneinstallatievoorradio-en
televisieontvangst,
waaroponderanderealle woningenvan Spaarneborgh
lV zijnof
(toegevoegd,
zullenwordenaangesloten.
zie AvSpunt 9)
Artikel12
ledereeigenaar
of gebruiker
is tegenover
de andereeigenaars
of gebruikers
aansprakelijk
gebouw
gemeenschappelijke
voorde schadetoegebracht
aanhet
of de
zakenen voor
onredelijke
hinderveroorzaakt
doorde schuldvanhemzelf
of vanzijnhuisgenoten
en hijis
verplicht
voorzover
dit redelijk
is maatregelen
te nemenof te duldendiede strekking
hebben
bedoelde
schadete voorkomen.
Artikel13
geluiden
Hetvoortbrengen
vanmuzieken anderestorende
is tussen24 uur's nachtsen
's morgens
7 uurverboden.
Artikel14
1. Alleprivegedeelten
metuitzondering
vande zichdaarinbevindende
gemeenschappelijke
gedeelten
en/ofgemeenschappelijke
zaken,zijnvoorrekening
en
risicovande betrokken
eigenaars.
geldtnietvoorschadedíeveroorzaakt
2. Hetin lid 1 bepaalde
is dooreenevenement
dat
privégedeelten
buitende betrokken
heeftplaatsgehad,In dat gevalkorntde schade
gezamenlijk,
voorde eigenaars
onverminderd
hunverhaalop degenedievoorde
schadeaansprakelijk
is,
gemeenschappelijke
3. Allezichin hetprivegedeelte
gedeelten
bevindende
en/of
gemeenschappelijke
gezamenlijk,
zakenzijnvoorrekening
en risicovande eigenaars
onverminderd
hunverhaal
op degenedievoorde schadeaansprakelijk
is.
Artikelí 5
1. De eigenaar
of gebruiker
vaneenprivegedeelte,
voorzover
bestemd
tottuin,is
verplicht
dezevoorzijnrekening
alstuinaante leggenen te onderhouden
met
inachtneming
vande besluiten
vande vergadering
en vanhethuishoudelijk
reglement.
2. De4" titelvanhet5" Boekvanhet8.W.,is op de eÍgenaars
en gebruikers
van
toepassing.
3. Hetis nietgeoorloofd
zondertoestemming
vande vergadering
opgaandhoutin de tuin
te hebben,
waardoor
hetuitzicht
vande andereeigenaars
of gebruikers
en het
ontvangen
vanlichten luchtdoorde ramenen openingen
vanhetgebouwzouden
wordenbelemmerd.
4. Hetis evenminzondertoestemming
geoorloofd
vande vergadering
tegende muren
plantenof heesters
te latenopgroeien
totvoorbíj50 cm benedenhetlaagste
raamkozijn
van de eersteetage.
5. Eenreedsverleende
toestemming
kan-tenzijandersis bepaaldwordeningetrokken.

Artikel16
ledereeigenaar
of gebruiker
is verplicht
na te laten,waardoor
allehandelingen
schadekan
wordentoegebracht
aande belangen
vanhypotheekhouders
en anderezakelijke
gerechtigden
en ht1is verplicht
alleste doenwatdienstig
kanzijnter voorkoming
vandie
schade.
D.

Schuldenen kostenvoor rekeningvan de gezamenlijke
eigenaars

Artikelí 7
ï o t d e s c h u l d eenn k o s t e n
a l sb e d o e lidn a r t i k e8l 7 5 f ( t h a n sa r t . 5 : 1 1 21) ,' l i d o n d e r a v a n
hetB.W.wordengerekend:
gebruik
a. diewelkegemaaktzijnin verbandmethetnormale
onderhoud
of hetnormale
gedeelten
vande gemeenschappelijke
of vande gemeenschappelijke
zakenof tot het
behouddaarvan;
b. diewelkeverbandhoudenmetnoodzakelijke
herstellingswerkzaamheden
en
gedeelten
gemeenschappelijke
vernieuwingen
vande gemeenschappelijke
en de
zaken,voorzover
die ingevolge
het reglement
of eenrechterlijke
beslissing
als bedoeld
in artikel875o (thansart.5:121)vanhetB.W.nietten lastekomenvan bepaalde
eigenaars;
c. de schulden
en kostenvande vereniging;
d. hetbedragvande schadevergoeding
doorde gezamenlijke
eigenaars
alszodanig
verschuldigd
aanéénvanhenof eenderde;
e. de kostenvaneenrechtsgeding
waarinde gezamenlijke
eigenaars
alseisersof als
verueerders
optreden;
premiesverschuldigd
t.
de assurantie
naaraanleÍding
vande verzekeringen,
diedoorhet
reglement
zijnvoorgeschreven
of waartoeingevolge
artikel26 doorde vergadering
is
besloten;
g. de verschuldigde
publiekrechtelijke
geenaanslagis opgelegd
lastenvoorzover
aande
afzonderl
ijke eigenaars;
h. de kostenvan brandstof,
de elektriciteit
en hetwater,benodigd
voorde centrale
verwarming
annexwarmwater
installaties,
tenzijde aktedaaromtrent
eenafwijkende
regeling
bevat;
i.
alleoverigeschulden
en kosten,gemaaktin hetbelangvande gezamenlÍjke
eigenaars
alszodanig.
E. Jaarlijkseexploitatierekening
en begrotingen te stortenbijdragen
Artikel18
1. Vande gezamenlijke
schulden
en kostengenoemdin hetvorigeartikelalsmede
van
gedeelte
eennaartijdsduur
evenredig
vande kostenverbonden
aanhetperiodiek
schildenruerk
en noodzakelijke
vernieuwingen
wordtjaarlijks
doorde administrateur
eenbegroting
ontworpen
en ter vaststelling
aandejaarlijkse
vergadering
voorgelegd.
2. Metingangvaneennaderin de aktete bepalen
datumzal doorde eigenaars
ten
behoeve
vande vereniging
bijwijzevanvoorschotbÍjdragen
maandelijks
aande
gedeelte
administrateur
wordenovergemaakt
1112
vanhunna te verrnelden
aanslag
in
gedeelte
hetonder1 bedoelde
bedrag,bijwelkbedraggevoegd
wordt11112
vanhet
bedragdatde eigenaars
uithoofdevande in artikel37 lid7 bedoelde
ornslag
verschuldigd
zijn,alsmede
eenin de aktete bepalenpercentage
vanhettotalebedrag
vande begroting
zulkstot hetvormenvanhetreservefonds,
hiernain artikel31
omschreven.
DÍtpercentage/s op 10 vastgesteld.
Alle krachtensartikel1Blid 2 te betalenbedragen
zullenafgeronddoorde administrateur
wordenopgegeven.(toegevoegd,
zie AvSpunt
11)
(hetboekjaar
3. Na afloopvanelk boekjaar,
datin de aktenaderzalwordenaangegeven
(toegevoegd,
is gelijkaan het kalenderjaar
zie AvSpunt 12)),wordtter berekening
van
de nate vermelden
definitieve
dooriedereeigenaar
bijdrage
verschuldígd,
doorde

4.
5.
6.

administrateur
eenexploitatierekening
opgesteld
overdat boekjaar
en ter vaststelling
aandejaarlijkse
vergadering
voorgelegd.
In dezerekening
zullende schulden
en
kostenvandatboekjaar
wordenopgenomen.
ïenzijde vergadering
andersbeslist,
zullenoverschotten
betrekking
hebbende
op de
exploitatierekening
vanhetafgelopen
boekjaar
aande eigenaars
worden
gerestitueerd.
Mochtde exploitatierekening
eentekorlopleveren,
danmoetende eigenaars
dittekort
binneneenmaandna daartoedoorde administrateur
te zijnaangemaand,
aanzuiveren.
lndieneeneigenaar
nietbinnenI dagenna verloop
vande in hetvorigelidgenoemde
termijnhetdoorhemverschuldigde
de
admÍnistrateur
heeftvoldaan,
aan
is hij
daarover
renteverschuldigd,
waarvan
hetpercentage
naderin hethuishoudelijk
reglementzal
wordenbepaald
. Hetpercentage
/s -zolangin het huishoudelijk
reglementniet andersis bepaald-tweepuntenbovenhet promessediscontovande
Nederlandse
Bank.(toegevoerd,
zie AvSpunt 13)
Artikel27 is nietvantoepassing.

Artikelí 9
lndieneeneigenaar
hetbedragvanzijndefinitieve
bijdrage
nietbinnen6 maanden
na
verloopvande termijnbedoeldin lid5 vanhetvorigeartikelheeftvoldaan,
wordtzijnschuld
omgeslagen
overde andereeigenaars
in de verhouding
alsis omschreven
in artikel23 lid3,
ongeacht
de maatregelen
diejegensde nalatige
eigenaar
kunnenwordengenomen
en
behoudens
rechtvanverhaalvande andereeigenaars
op eerstgenoemde.
F.

Hetin gebruikgevendoor de eigenaarvan zijn privégedeelteaaneen
gebruiker

Artikel20
1. lndieneeneigenaar
zijnprívégedeelte
metinbegrip
vanhetmedegebruik
vande
gemeenschappelijke
gedeelten
en/ofde gemeenschappelijke
zakenaaneenanderin
gebruik
wilgeven,zaldieanderhetgebruikslechtskunnenverkrijgen
na
ondertekening
vaneenin duploopgemaakte
en gedagtekende
verklaring
dathijhet
reglement
en hethuishoudelíjk
reglement,
alsmede
eenbesluitalsbedoeldin artikel
876c (thansart.5:128)vanhet8.W.,voorzover
dieop eengebruiker
betrekking
hebben,
zalnaleven.
2. Vande in lid 1 bedoelde
verklaring
behoudt
zowelde gebruiker
alsde administrateur
eenexemplaar.
3. De in lid 1 bedoeldeverklaringzal geachtwordenook betrekkingte hebbenop
besluitenen bepalingendie eerstna die verklaringwordenvastgesteld,tenzfieen
jegensde gebruikerin strijdzou zijnmet de goedetrouw.
beroepop die bepalingen
(gewijzigd,
zieAvS punt 14)
4. De administrateur
zalde gebruiker
vaniedereaanvulling
of verandering
vanhet
reglement
of huishoudelijk
reglement,
alsmede
vaneenbesluitalsbedoeldin artikel
876c (thansart.5:128)vanhet8.W.,op de hoogtestellen.
Artikel2í
1. De administrateur
kante allentijdeverlangen
datde gebruiker
zichjegensde
vereniging
voorde eigenaar,
alsborgverbindt
en welvoorde richtige
voldoening
van
hetgeen
laatstgenoemde
ingevolge
hetreglement
aande vereniging
schuldig
is of zal
worden.
2. Voormelde
borgtocht
zalzichslechtsuitstrekken
tot verplichtingen
vande betrokken
eigenaar
dieopeisbaar
wordenna hettijdstíp,
waaropperaangetekende
briefdoorde
administrateur
aande gebruiker
is medegedeeld
datde vereniging
vande in hetvorige
gebruikwenstte maken.Bovendien
lidbedoelde
bevoegdheid
zalde gebruiker
uit
per
hoofdevande hierbedoelde
borgtocht maandnimmermeerverschuldigd
zijndan

eenbedrag,overeenkomende
metde geschatte
maandelijkse
huunvaarde
vande
privégedeelte.
desbetreffende
Verlangd
zalkunnenwordendatde borgafstanddoetvanhetvoorrecht
vanuitwinning
en vanalleanderevoorrechten
en excepties
doorde wetaanborgentoegekend
of
nogtoete kennen.
Artikel22
1.
Degebruiker
diezonderde in de artíkel20 bedoelde
getekend
verklaring
te hebbenof
zonderde in artikel21 bedoelde
verplichting
te zijnnagekomen
eenprivégedeelte
betrokken
heeft,kandoorde administrateur
hieruitverwijderd
wordenen hemkanhet
medegebruik
gedeelten
vande gemeenschappelijke
en/ofgemeenschappelijke
zaken
wordenontzegd.
2. Indieniemandzonderenigetiteleenprivégedeelte
betrokken
heeftkanhijhieruitdoor
de administrateur
wordenvenruijderd
alsonherroepelijk
hiertoedoorde eigenaars
gemachtigd.
gaatniettot ontruiming
De administrateur
overdannadathijde
betrokkene
tot ontruiming
heeftaangemaand.
Vanhetbeveltot ontruiming
staat
binnen14 dagenberoepopenop de vergadering.
G.

Aandelen,
die doorde splitsingontstaan,
en aandelenin de verplichting
tot
het bijdragenin de schuldenen kosten,die voor gemeenschappelijke
rekeningzijn

Artikel23
1.
Deeigenaars
gerechtigd
zijnin de gemeenschap
in de naderin de aktete bepalen
breukdelen.(Debedoeldebreukdelenwordenbepaalddoorde eigendomvanelk
appartementsrecht,
en zijn alsvolgt:(NBhiervolgtin de tekstvan de Aktevan
Splitsing
de lijstmet45 nummers
en de daarbijbehorende
breukdelen
vanhet
(zieÁvSpunt 15)
appartementsrecht)
2. Degemeenschappelijke
batenwordenin eenzelfde
verhouding
tussende eigenaars
verdeeld.
3. In gelijkeverhouding
zijnde eigenaars
verplicht
bijte dragenin de schulden
en kosten,
dievoorgemeenschappelijke
rekeningzijn,behoudens
in de kosten,bedoeldin art 17
subh; in laatstgenoemde
kostendienende eigenaarsbij te dragenovereenkomstig
de
navolgende
breukdelen,
te weteniíNBhíervolgtin de tekstvande AktevanSplitsing
de lijstmet45 nummers
en de daarbijbehorende
breukdelen
vanhet
(zieÁvSpunt 16)
appartementsrecht)
H.

Ontzeggingvan het gebruikvan privégedeelten

Artikel24
1. Aande eigenaar
diezelfhetrechtvangebruikuitoefent
en die:
a. de bepalingen
vanhetreglement
of hethuishoudelijk
reglement
of de bepalingen
bedoeld
in artikel876c (thansart.5:128)vanhetB.W.nietnakomtof overtreedt;
b. zichschuldig
gedragjegensde andereeigenaars
maaktaanonbehoorlijk
en/of
gebruikers,
kandoorde vergadering
eenwaarschuwing
wordengegevendat indienhijondanks
dezewaarschuwing
binneneenjaarnadathijdezeheeftontvangen
andermaal
eenof
gedragingen
meerdergenoemde
verricht
of voortzet,
de vergadering
overgaat
tot de
in hetvolgende
lidbedoelde
maatregel.
2. Wordteenof meerderin hetvorigelidbedoelde
gedragingen
binnengenoemde
gepleegd
termijnandermaal
of wordtdezevoortgezet,
dankande vergadering
besluiten
tot ontzegging
vanhetgebruikvanhetprivégedeelte
dataande eigenaar
toekomt.
3. Devergadering
besluitniettot hetgevenvaneenwaarschuwing
of besluÍtniettot
ontzegging
vanhetgebruikdanna verhoorof behoorlijke
oproeping
vande eigenaar.
geschiedt
De oproeping
ten minste14 dagenvóorde dagvande vergadering,
en wel

4.

5.

6.

7.

bij aangetekende
briefmet vermeldingvan de gerezenbezwaren.De eigenaarkan
zichter vergadering
doenvertegenwoordigen
of doen bijstaandoor een raadsman.
De in dit artikelbedoeldebesluitenmoetenwordengenomenmet een meerderheid
van tenminste2l3van de uitgebrachte
stemmen,in een vergadering
waarinten minste
213van het totaalaantalstemmenvertegenwoordigd
is. Artikel37 lid 5 is van
overeenkomstigetoepassing.
De in dit artikelbedoeldebesluitenwordendoorde administrateur
bij aangetekend
schrijventer kennisvan de belanghebbende
en van de op zijn appartement
gebracht.De besluitenzullende grondenvermelden
ingeschreven
hypotheekhouders
die tot de maatregelhebbengeleid.
Een besluÍttot ontzeggingvan het gebruikzal nieteerderten uitvoerrnogenworden
gelegddan na verloopvan een termijnvan een maandnaverzendingvan de
kennisgeving
als in lid 5 bedoeld.Beroepop de rechteringevolgeartikel876 d (thans
art.5:130jo 3:15)van het B.W.schorstde tenuitvoerlegging
van het genomenbesluit
met dienverstande,dat de schorsingwordtopgeheven,
wanneerde rechterzich met
het besluitverenigt,zelfswanneerde betrokkenetegen deze uitspraakde
rechtsmíddelen
van hogerberoepof cassatiezou kunnenaanwenden.
lndieneen eigenaarzijn privégedeeltein gebruikheeftgegeven,is het in de vorige
ledenbepaaldeop de gebruikervan toepassing,
wanneerdeze een gedragingverricht
als vermeldin lid 1, of indienhij nÍetvoldoetaan de financiële
verplichtingen
gestelde
voortvloeiende
uit de door hem
borgtocht.
l.

Vervreemdingen bezwaringvan het appartementsrecht

Artikel 25
1.
Een appartementsrecht
kan wordenvervreemden met hypotheeken anderezakelijke
rechtenwordenbezwaard.
Ondervervreemding
valt ook toedeling.
2.
Voor de terzakevan het verkregenappartementsrecht
verschuldigde
voorschotbijdragen
en definitieve
bijdragendie in het lopendeof in het voorafgaande
boekjaaropeisbaarzijngewordenof nog zullenworden,zíjnde verkrijgeren de
vroegereeigenaarhoofdelijkaansprakelijk.
3.
Alleende vroegereeigenaaris aansprakelijk
voorde extravoorschotbijdragen
bedoeld
in artikel37 en de definitieve
bijdragendie verschuldigd
zijn als gevolgvan besluiten
van de vergaderingdie tot standgekomenzijnin het tijdvak,gedurendehetwelkhij
eigenaarwas. Hetzelfdegeldtvoor bijzonderebijdragenverschuldigd
terzakevan
andererechtsfeiten,
die in voormeldtijdvakhebbenplaatsgehad.
4.
In afwijkingvan het vorigelid is uitsluitend
de nieuweeigenaaraansprakelijk
voor
assurantiepremies
loonaan de administrateur,
voorzoverdeze
en het verschuldigde
premieof dit loonopeisbaaris gewordenna de vervreemding.
5.
De administrateur
draagtzorg dat alledaarvoorin aanmerkingkomende
overeenkomsten
op naamvan de nieuweeigenaargesteldworden.
J.

Regelingomtrent verzekering

Artikel 26
1.
Het gebouwzal door de administrateur
wordenverzekerdbij een of meer door de
vergaderingaan te wijzenverzekeraars
tegenbrand,waaronderbegrepen
Voortszal de vergaderingbevoegdzíjnte besluitentot het
ontploffingsschade.
aangaanvan verzekering
tegenanderegevaren.
2.
wordtvastgesteld
Het bedragder verzekeringen
door de vergadering;het zal wat de
brandverzekering
betreftmoetenovereenstemmen
met de herbouwkostenvan het
gebouw;de vraag,of dezeovereenstemming
bestaat,zaljaarlijksgecontroleerd
moetenwordendoor een deskundige.

3.

Verzekeringsovereenkomsten
wordendoor de administrateur
afgeslotenten namevan
de gezamenlijke
eigenaars.Hij is daartoeslechtsbevoegdindienhet bepaaldein lid 5
wordt nageleefd.

4.

De eigenaarsverbindenzich de uit hoofdevan de verzekeringsovereenkomsten
uit te
kerenschadepenningen,
indiendezeeen naderin de akte te bepalenbedragte boven
gaan (vasÍgesteldop NLG 1000,zie AvSpunt 17),te doen plaatsenop een voor de
financiering
van het herstelvan de schadekrachtensbesluitvan de vergaderingdoor
de administrateur
te openenafzonderlijke
bankrekening
ten namevan de vereniging,
die de op deze rekeninggestortegeldenzal houdenvoor de eigenaars;ten aanzien
van de op deze rekeningte stortengeldenis artikel31 leden3 tot en rnet5 van
overeenkomstige
toepassing,met dienverstandedat de geldensteedsbestemd
moetenblijvenvoor het herstelof de wederopbouw,onverminderdartikel876 j (thans
a r t .5 : 1 3 6 )l i d4 B . W .
In het gevalbedoeldin artikel876j (thansart. 5:136)lid 4 van het B.W. zal, indieneen
eigenaarzich heeftschuldiggemaaktaan een daad of verzuim,welkekrachtensde
geheleof gedeeltelijke
wet of de verzekeringsvoorwaarden
van de
ongehoudenheid
verzekeraar
tot uitkeringvan de schadepenningen
tot gevolgzou hebben,de uitkeríng
van het aandeelvan de betreffende
eigenaardienente geschiedenaan de
verzekeraar.
De administrateur
dienteryoorte zorgen,dat de verzekeringsovereenkomst
de
volgendeclausulebevat:
"Zolangde eigendomvan het hierbijverzekerdegebouwgesplitstis in
geldende volgendeaanvullende
appartementsrechten,
voonruaarden.
Een daad of
verzuimvan een eigenaar,welke krachtensde wet of de verzekeringsvoonruaarden
geheleof gedeeltelijke
ongehoudenheid
van ondergetekenden
tot uitkeringvan de
schadepenningen
tot gevolgzou hebben,laatde uit deze polisvoortvloeíende
rechten
onverlet.Nietteminzullende ondergetekenden
in zodaniggevalgerechtigdzijn,mitszij
voor de uitkeringde wens daartoete kennenhebbengegeven,een aandeelin de
schadepenningen
met het aandeelwaarinde betreffende
overeenkomende
eigenaar
gemeenschap
gerechtigd
in de
is, van dezeterugte vorderen.Ingevolgvan
toepassingvan artikel876 j (thansart. 5:136)lid 4 van het B.W. zal de uitkeringvan
het aandeelin bedoeldgevalin plaatsvan aan de eigenaargeschiedenaan de
ondergetekenden.
Gaat de verschuldigde
uitkeringeen bedragvan Í 2.500,00te
geschiedt
boven,dan
zij op de wijzete bepalendoor de vergadering
van eigenaars,
zulksblijkendeuit een door de voorzittergewaarmerktafschriftvan de notulender
vergadering.
Door uitkeringovereenkomstig
de voonrvaarden
dezerpoliszullen
ondergetekende
tegenoveralle belanghebbendenden
volledigzijn gekweten".
In gevaldoor de eigenaarsbeslotenwordttot herstelof herbouw,is het bepaaldein
artikel876 j (thansart. 5:136)van het B.W. leden2tot en met 4 en artikel876 k (thans
art.5:138)van het B.W. van toepassingmet dienverstandedat uitkeringvan het aan
iedereeigenaartoekomendeaandeelin de assurantiepenningen
aan dezeslechtszal
kunnengeschiedenmet toestemming
van degenendie op het desbetreffende
appartementsrecht
een rechtvan hypotheekhebben.
Indiende schadepenningen
niettoereikendblijkente z'ljnvoor herstelof herbouw,
draagtiedereeigenaarbij in het tekort,in de verhoudingvermeldin artikel23,
het verhaalop degenedie voor de schadeaansprakelijk
onverminderd
is.
ledereeigenaaris bevoegdeen suppletoire
verzekering
te sluiten.ln het geval
bedoeldin het tweedelid van artikel875 I (thansart.5.119)van het B.W. is de
administrateur
tot het sluitenvan een suppletoire
verzekering
verplicht.
De eigenaarszijn verplichtzich collectiefte venekeren en vezekerd te houden tegen
schade aan glas, dat aanwezigis in de buitengevelsen/of deuren van de gedeelten,
welke tot privé gebruik bestemd zijn. Het hiervoor onder leden 1, 2 en 3 bepaalde is te
dezen voor zoveel mogelijk van overeenkomstigetoepassrng.(toegevoegd,zie AvS
punt 18)

5.

6

7.
8.

9.

K.

Overtredingen

Artikel27
1. Bijovertreding
vaneender bepalingen
vande wet,vanhetreglement
of vanhet
huishoudelijk
reglement,
hetzijdooreeneigenaar
hetzijdooreengebruÍker,
zalde
per
administrateur
de betrokkene
eenschriftelijke
waarschuwing
doentoekomen
aangetekende
briefen hemwijzenop de overtreding.
geengevolggeeftaande waarschuwing
2. lndiende betrokkene
kande vergadering
hemeenboeteopleggen
vanten hoogste
eenbedragdat naderin de aktezalworden
bepaald
voorelkeovertreding,
onverminderd
de gehoudenheid
vande overtreder
tot
schadevergoedíng,
zo daartoetermenaanweztg
zijn,en onverminderd
de andere
maatregelen,
welkede vergadering
kannemenkrachtens
de wet of hetreglement.
De in art 27 lÍd 2 bedoeldeboetewordt-indienen zolangde vergaderingb'tjwijzevan
algemenemaatregelniet andersbesluÍt-vasÍgesfeld
op vijftigguldenvoorelkedag dat
de overtredingna ontvangstvan de waarschuwing
voortduurt.(toegevoegd,
zie AvS
punt19)
jegens
geldtniet,indieneeneigenaar
3. Hetvorenstaande
zijnfinanciële
verplichtingen
de vereniging
of jegensde gezamenlijke
eigenaars
nietof niettijdignakomt.
4. Dete verbeuren
boetenkomenten batevanhetreservefonds.
L.

Huishoudelijk
Reglement

Artikel28
1. Behoudens
hetbepaalde
ín de voorafgaande
artikelen
kanhetgebruikvande
gemeenschappelijke
gedeelten
wordengeregeerd
dooreenhuishoudelijk
reglement,
datalsdanzalwordenvastgesteld
en datkanwordenaangevuld
of gewijzigd
doorde
vergadering
meteenmeerderheid
vanten minste314vanhetaantaluitgebrachte
stemmen,
waarineenaantaleigenaars
tegenwoordig
of vertegenwoordigd
is,datten
minste213vanhettotaalaantalstemmen
kanuitbrengen.
Artikel37 Ld5 is vanovereenkomstige
toepassing.
2. De regelsalsbedoeldin artikel876c (thansart.5:128)vanhet B.W.moetenin het
huishoudelijk
reglement
wordenopgenomen
en zullenmethetreglement
nietin strijd
mogenzijn.Ookop dezeregelsis hetin hetvoorgaande
lid bepaalde
vantoepassing.
3. Bijvervreemding
vaneenappartementsrecht
is de nieuweeigenaar
diehetprivé
gedeelte
zelfin gebruikwil nemen,verplicht
eenverklaring
te tekenendathijde
bepalingen
vanhethuishoudelijk
reglementzal
naleven.
Voorde toepassing
vandeze
genotrecht
bepaling
wordthetvestigen
vaneenzakelijk
op eenappartementsrecht
met
vervreemd
inggelijkgesteld.
M.

Oprichtingvan eenverenigingvan eigenaarsen vaststellingvan statuten
van dezevereniging.

Artikel29
1. Bijde aktewordtopgericht
eenvereniging
vaneigenaars
alsbedoeldín artikel875f
(thansart.5:112),1" lidondere vanhetB.W.
2. De naamvande vereniging
en de plaatswaarzij gevestigd
is wordenin de akte
bepaald.
De doorde comparantbij akteopgerichteen in artikel29 van het Modelreglement
bedoeldeverenigingis genaamd: VvESPÁÁRNEBORGH
IV OFFENBACHLAAN
2 tot
en met 49 TEHEEMSTEDE'enis gevestigdte Heemstede.
(toegevoegd,
zie AvSpunt
20)
3. Devereniging
heefttendoelhetbehartigen
vande gemeenschappelijke
belangen
van
de eigenaars.
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Artikel30
Hetvermogen
vande vereniging
wordtgevormd
doorde bijdragen
doorde eigenaars
palingen
verschuldigd
overeenkomstig
de
vanhetreglement,
alsmededoortoevallige
baten.
Artikel3í
1. Erwordteenreservefonds
gevormd,
waaruitbuitengewone
uitgaven
kunnenworden
bestreden.
Aandatfondszalgeenanderebestemming
wordengegeven
tenzij
krachtens
besluitvande vergadering
vanhetbepaalde
mettoepassing
in artikel37,lÍd
5, danwelna opheffing
vande splitsing.
2. De geldenvanhet reservefonds
wordenkrachtens
besluitvan de vergadering
gedeponeerd
op eenafzonderlijke
bankrekening,
ten namevande vereniging.
geldenkanslechtsdoorde voorzitter
3. Overde in hetvorigelid bedoelde
en eenvande
eigenaars,
diedaartoedoorde vergadering
zalwordenaangewezen,
en na bekomen
machtiging
vande vergadering
wordenbeschikt,
tenzijde geldenwordengebruikt
ín
overeenstemming
meteentevorenvastgestelde
begrotingspost.
4. Devergadering
zal kunnenbesluiten
vande geldmiddelen
tot belegging
vanhet
reservefonds,
welkebelegging
nietanderszal mogengeschieden
danop dewijzeals
aangegeven
in de Beleggingswet.
5. Dewaardepapieren
zullenmoetenwordenbewaard
op de wijzealsdoorde
vergadering
is bepaald.
ll. Vergadering
van eigenaars
Artikel32
1. Devergaderingen
vaneigenaars
wordengehouden
op eendoorde vergadering
te
plaats.
bepalen
Tenzijkrachtensbesluitgenomenmet een meerderheidvan tenminstetwee/derdevan
het totaalaantalmogelijkestemmenanderswordt besloten,wordende hier bedoelde
gehoudenin Heemstede.(toegevoegd,
vergaderingen
zie AvSpunt 21)
2. Jaarlijks
binnen5 maandenna afloopvanhetboekjaar
zal eenvergadering
worden
gehouden,
waarin,in overeenstemming
metartikel18 lid3, doorde administrateur
de
exploitatierekening
overhetafgelopen
boekjaar
wordtverstrekt
diedoorde
vergadering
moetwordengoedgekeurd
voorde vaststelling
vande defÍnitieve
bijdrage
dooriedereeigenaar.
In dezeof eerdere
vergadering
wordttevenseennieuwe
jaar.
begroting
opgesteld
voorhetaangevangen
of hetkomende
3. Vergaderingen
wordenvoortsgehouden
zo dikwijls
de administrateur
of de voorzitter
zulksnodígachten,alsmedeindientenminste
eennaderin de aktete bepalen
aantal
punten
eigenaars
ondernauwkeurige
schriftelijke
opgavevande te behandelen
zulks
verzoeken
aande administrateur.
Eigenaars,die tezameneigenaarsvantenminstevijfappaftementsrechten
zijn,kunnen
het vezoek doen, alshier bedoeld.(toegevoegd,
zie AvSpunt 22)
4.
Indieneendooreigenaars
verlangde
vergaderíng
nietdoorde administrateur
wordt
bijeengeroepen
op eenzodanige
termijn,
datde verlangde
vergadering
binnen1
maandna binnenkomen
vanhetverzoek
wordtgehouden,
zijnde verzoekers
bevoegd
zelfeenvergadering
bijeente roepenmetinachtneming
vandit reglement.
5. Doorde vergadering
wordtuitde eigenaars
of hunechtgenoten
eenvoorzitter
en een
plaatsvervangend
voorzítter
benoemd.
Voorde eerstemaalkande benoeming
vande
voorzitter
bijde aktegeschieden.
Devoorzitter
en de plaatsvervangend
voorzitter
wordenvooronbepaalde
tijdbenoemd
metdienverstande,
datzij alszodanigvan
rechtswege
defungeren
zodrazij ophouden
eigenaars
te zijn.Zij kunnente allentijde
doorde vergadering
wordenontslagen.
quo
6. Devoorzitter,
casu
de plaatsvervangend
voorzitter,
is belastmetde leidingvande
vergaderingen;
bij hunafwezigheid
voorziet
de vergaderÍng
zelfin haarleiding.
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7.
8.

Deoproeping
ter vergadering
vindtplaatsmeteentermijnvanten minsteB vrijedagen
en wordtverzonden
naarde werkelijke
of, in overeenstemming
metartikel15 BoekI
vanhet8.W.,gekozen
woonplaats
vande eigenaars;
zÍjbevatde opgavevande
puntenderagendaalsmede
de plaatsvande vergadering.
plaatsvervangende
De
voorzitter
treedtop ingevalvanontstentenis
of beletvande
voorzitter.
De aanwezígheid
tervergadering
blijktuitde voorde aanvang
vande vergadering
presentiel
ondertekende
ijst.

Artikel33
1. Stemgerechtigd
zijnde eigenaars,
onverminderd
hetbepaalde
in artikel875q (thans
art.5:123)lid3 vanhetB.W.
2. Zolangeenopvolgend
eigenaar
nietheeftvoldaan
aanhetbepaalde
in artikel875p
(thansart.5:122)vanhet 8.W,,heefthij niethetrechtzijnstemrecht
uitte oefenenen,
nochhetrechtvergaderingen
bijte wonen.
3. Hetmaximum
aantalstemmenin de vergadering
en de verdeling
vande stemmen
wordenin de aktebepaald.
Het maxÍmumaantalstemmenbedraagtvijfen veertig.Iedereeigenaarbrengtvoorde
eigendomvanelk appartementsrecht
een stemuit. (toegevoegd,
zie AvSpunt 23)
Artikel34
1. Indieneenappartementsrecht
aanmeerpersonen
toekomtzullendezehunrechtenin
de vergadering
slechtskunnenuitoefenen
doormiddelvaneenhunnerof vaneen
derde,daartoeschriftelijk
aangewezen.
2. lndienzij overhunvertegenwoordiging
tervergadering
niettot overeenstemming
kunnenkomen,is de meestgeredehunnerbevoegd
de kantonrechter
te verzoeken
eenderdeaante wijzenalsvertegenwoordiger,
Artikel35
lederdereigenaars
is bevoegd,
gevolmachtigde,
hetzijin persoon,
hetzijbijeenschriftelijke
de vergadering
bijte wonen,daarinhetwoordte voerenen hetstemrecht
uitte oefenen,
behoudens
hetbepaalde
in artikel875q (thansart.5:123)vanhetB.W.
Artikel36
1. Allebesluiten,
waarvoor
in dit reglement
of krachtens
de wetgeenafwijkende
regeling
is voorgeschreven,
wordengenomenmetvolstrekte
meerderheid
der uitgebrachte
stemmen.
2. Bijstakingvanstemmenoverzakenwordthetvoorstelgeachtte zijnvenruorpen.
Indienbijstemming
geenhunnerde volstrekte
overpersonen
meerderheid
der
uitgebrachte
stemmen
verkrÍjgt,
wordtherstemd
tussende tweepersonen,
diede
meestestemmenop zichverenigd
hebben.
lndienmeerdantweepersonen
in ditgevalverkeren
en eengelíjkaantalstemmen
hebbenverkregen,
wordtdoorlotinguitgemaakt,
welketweevanhenvoor
herstemming
in aanmerking
komen.lndienhetgrootste
aantalstemmenslechtsdoor
eenpersoonis verkregen,
zalwordenherstemd
tussendÍepersoonen eenpersoon,
dieeenaantalstemmen
verkregen
heeft,hetwelk
hetdichtshetgrootste
aantal
stemmen
nabijkomt,
en indienmeerpersonen
in dit laatstegevalverkeren,
zaldoor
hetlotwordenbeslist,
wievanhenvoorherstemming
in aanmerking
kornt.Bijdeze
tweedestemming
is alsdangekozenhij,diede meestestemmenop zichverenigd
heeft,tenruijl
ingevalbijdezetweedestemming
de stemmen
staken,hetlotbeslíst.
Bancostemmen
zÍjnvanonwaarde.
3. Meteenbesluitvande vergadering
staatgelijkeenvoorstel,
waarmede
alleeigenaars
schriftelijk
huninstemming
hebbenbetuigd.
4. In eenvergadering,
waarinminderdande helftvanhetin artikel33 lid3 bedoelde
maximum
aantalstemmenkanwordenuitgebracht,
kangeengeldigbesluitworden
genomen.
I2

In datgevalzaleennieuwevergadering
wordenuitgeschreven,
te houdennietvroeger
dantweeen nietlaterdanzeswekenna de eerste.In de oproepÍng
tot deze
vergadering
zalmededeling
wordengedaan,datde komende
vergadering
eentweede
vergadering
is alsbedoeldin ditartikel,
fn dezevergadering
zaloverde aanhangige
ondenruerpen
eenbesluitkunnenworden
genomen
ongeacht
hetaantalstemmen,
dattervergadering
kanwordenuitgebracht.
Artikel37
1. Devergadering
gedeelten
beslistoverhetbeheervande gemeenschappelijke
en
2.

3.

4.

5.

6.

7.

B.

gemeenschappelijke
zaken,voorzoverde beslissinghierovernietaan de
administrateur
is opgedragen.
De beslissingover het onderhoudvan de gemeenschappelijke
gedeeltenen de
gemeenschappelijke
zakenberustbij de administrateur.
Dezekan echtergeen
onderhoudswerkzaamheden
opdragendie een naderin de akte te bepalenbedrag
(vijfduizendgulden)(zie ÁvS punt 24) te boven gaan, indien hij daartoe niet vooraf
door de vergaderingis gemachtigd.
De vergaderingbeslistover de kleurvan het buitenverfwerk
alsmedeover de kleurvan
dat gedeeltevan het binnenverfwerkhetwelkmoetgeschiedenaan de
gemeenschappelijke
gedeeltenen de gemeenschappelijke
zakenen aan die zijdevan
de particuliere
voordeurdie is gekeerdnaarde hallzijde.
lederder eigenaarsof gebruikersís verplichtzijn medewerking
te verlenenaan de
uitvoeringvan de besluitender vergadering,
voorzoverdit redelijkerwijze
van hem
verlangdkan worden.Lijdthij als gevolghiervanschadedan wordtdeze hem doorde
verenigingvergoed.
Besluitendoorde vergadering
tot het doenvan uitgavendie een in de akte naderte
gulden)(zieAvS punt 24) te bovengaan, kunnenslechts
bepalenbedrag(v'tjfduizend
wordengenomenmet een meerderheid
van tenminstedrie/vierde
van het aantal
uitgebrachte
stemmenin een vergadering,
waarineen aantaleigenaarstegenwoordig
of vertegenwoordigd
is, dat ten minstetwee/derdevan het totaalaantalstemmenkan
uitbrengen.In een vergadering,
waarinminderdan twee/derdevan het in de vorigezin
bedoeldemaximumaantalstemmenkan wordenuitgebracht,
kan geen geldigbesluit
genomen.
worden
In dat gevalzal een nieuwevergadering
wordenuitgeschreven,
te houdennietvroeger
dan twee en nietlaterdan zes weken na de eerste.In de oproeptot dezevergadering
zal mededelingwordengedaandat de komendevergaderíng
een tweedevergadering
is als bedoeldin dit artikel.In dezevergadering
zal overde aanhangigeondenrverpen
een besluitkunnenwordengenomenongeachthet aantalstemmen,dat ter
vergaderingkan wordenuitgebracht.
Het in het vorÍgelid bepaaldegeldtnietvoor uitgavenmet betrekkingtot postendie
doorde vergadering
overeenkomstig
artikel18 lid 1 en artikel32 lid 2 op de jaarlijkse
begrotingzijngeplaatstvoorzoverdeze postenmet niet meer dan 10% overschreden
worden,of voor uitgavenwaarvooreen specialereserveis gevormd.
lndiendoor de vergaderingovereenkomstig
het in het vijfdelid bepaaldetot het doen
van een uitgavewordt besloten,wordt tevensde extravoorschotbijdrage
bepaald,
welkedoor de administrateur
zake
gevorderd.
te dier
van de eigenaarskan worden
De
uitvoeringvan zodanigebesluitenkan eerstgeschieden
wanneerde voor de uitvoeríng
benodigdegeldenin de kas van de vereniginggereserveerd
zijn.
Het in lid 5 bepaaldegeldteveneensvoor besluitentot verbouwíngof voor besluitentot
het aanbrengenvan nieuweinstallaties
of tot het wegbrekenvan bestaande
installaties,
voorzoverdezenietals een uitvloeisel
van het normalebeheerzijn te
beschouwen.
De eigenaar,die van zodanigemaatregelgeen voordeeltrekt,is niet
verplichtin de kostenhiervanbij te dragen.
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Artikel38
1. Tothetaangaan
vanovereenkomsten,
waaruitregelmatig
verplichtingen,
terugkerende
jaar
periode
diezichovereenlangere
daneen
met
uitstrekken,
voortvloeien,
uitzondering
vande contracten
hebbenop hetnormalebeheer,kan
diebetrekking
slechtsdoorde vergadering
wordenbesloten,
voorzover
hiertoeuithet
de mogelijkheid
reglement
blijkt.
2. Vandezebepaling
kanzelfsnietmetalgemene
stemmen
wordenafgeweken.
Artikel39
1. Vanhetbehandelde
in de vergadering
wordt,tenzijhiervan
eennotarieel
procesverbaal
gehouden,
wordtopgemaakt,
onderhandse
notulen
welkemoeten
wordenondertekend
doorde voorzitter
en de administrateur.
2. Het staatde rechtervrijaan de notulenvan de vergaderingvan eígenaarszodanige
bewijskracht
toe te kennen,alshij in iederbijzondergevalzou vermenente behoren;
onverminderd
de wettelijkebewijskracht
vanauthentiekeakten.(gewijzigd,zie
Aanvullingop het ModelReglement)
3. ledereeigenaar
kante allentijdeinzagevande notulen
verlangen.
lll. Hetbestuurvan de vereniging
Artikel40
1. Hetbestuurvande vereniging
berustbijde administrateur,
diebenoernd
wordtdoorde
vergadering.
Dezezalookeenplaatsvervangend
administrateur
kunnenbenoemen.
De in HeemstedegevestigdeStichting:"StichtingSpaarneborgh"
zal voorde eerste
maaltot administrateur
wordenbenoemd.(toegevoegd,
zie AvSpunt 25)
2. Deadministrateur
en de plaatsvervangende
adminÍstrateur
wordenbenoemd
voor
onbepaalde
tijden kunnente allentijdewordenontslagen.
Hetontslagvande
administrateur
kan slechÍsgeschiedenkrachtenseen besluitdat is genomenmet een
meerderheidvan minstenstwee/derdegedeelteder geldiguitgebrachte
stemmen,
vertegenwoordigende
de eigenaarsvanmeerdan de helft vanhet totaalaantal
(vijfen veerlig).(toegevoegd,
apparÍementsrechten
zie AvSpunt 26)
3. Deadministrateur
beheertde middelen
vande vereniging
en draagtzorg
voorde
tenuitvoerlegging
vande besluiten
vande vergadering,
onverminderd
hetbepaalde
in
a r t i k e3l 1 .
4. Hijbehoeftde machtiging
vande vergadering
voorhetinstellen
vanen berusten
in
rechtsvorderingen
en hetaangaan
vandadingen
alsmede
voorhetaangaan
van
rechtshandelingen
en hetgevenvankwijtingen
eenbelangvaneennaderin de aktete
gulden)(zieAvSpunt24)te bovengaande.Hij behoeft
bepalenbedrag(vijfduizend
geenmachtiging
om verweer
te voerenin kortgeding.
5. Voorzover
in verbandmetde omstandigheden
hetnemenvanspoedeisende
maatregelen,
welkeuiteennormaal
beheerkunnenvoortvloeien,
noodzakelijk
is,is de
administrateur
zonderopdracht
vande vergadering
hiertoebevoegd,
rnetdien
verstande
dat hijvoorhetaangaan
vanverbintenissen
eenbelangvaneennaderin de
gulden)(zie AvSpunt24)te bovengaandede
aktete bepalenbedrag(vijfduizend
machtiging
nodigheeftvande voorzitter
vande vergadering
en voorhetaangaan
van
verbintenissen
eenbelangvaneennaderin de aktete bepalenbedragte boven
gaandede machtiging
vande vergadering.
6. Deadministrateur
is verplicht
aaniedereeigenaar
alleinlichtingen
te verstrekken
betreffende
de administratie
vanhetgebouwen hetbeheervande fondsen,
welkedie
eigenaar
mochtverlangen,
en hemop zijnverzoekinzagete verstrekken
vanalleop
dieadministratie
en datbeheerbetrekking
hebbende
boeken,registers
en bescheiden;
hijhoudtde eigenaars
op de hoogtevanzijnwoonplaats
en telefoonnummer.
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Artikel41
Deadministrateur
legteenregister
aanvaneigenaars
en gebruikers.
Na kennisgeving
als
p
(thans
bedoeld
in de artikelen
q
(thans
875
art.5:122)lid2 en 875
art.5:123)lid4 vanhet
B.W.wordthet registerdoorhembijgewerkt.
Artikel42
De administrateur
is verplicht
de kasmiddelen
vande vereniging
te plaatsen
op eengiroof
bankrekening
tennamevande vereniging.
AnnexI
De artikelen20, 20a,21, 22 en 25avan annexI vanhet Modelreglement
zijnniet
(toegevoegd,
Íoepasselijk.
ÁvS punt 27)
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