REGLE}ÍENT

VAbT ETGENDOM

VAN SPLITSING
VAI{

SPAARNEBORGH v

De tekst
van dit
document
hena I 'inoen \/an de
Akte

van

SpJ-itsing

1 L/m

Ravellaan

is

een

22

samenvoeging

van Spaarneborgh
Heemstede

TE HEEI{STEDE

van

rel-evante

V Ravellaan

1

t/m

22

te

met het
Modelreglement

van

Splitsing

en

Eigendom

(februari

1973)

Toelichting:
(meestal
Bij de koop van een appartement ontvangt de nieuwe eigenaar
(AvS) en het Modelreglement.
van de notaris)
de Akte van Splitsing
Naar de AvS wordt verwezen in
Deze twee documenten horen bij elkaar.
de koopakte, €r naar het. Modelreglement. (een l-os boekje) in de AvS.
het Model-V op 27 punten
Omdat de AvS voor
Spaarneborgh
gewilz,.gd
om een goed overzicht
is het lastig
reglement
heeft
Bijgaand
zLJn deze twee documenten samengevoegd
te krijgen.
wat de rechten
en
dat eenduidig
aangeeft
tot
één geheel
plichten
naar het
Daar waar verwijzingen
van de bewoners zt)n.
volgens
tekst
B.W. worden vermeld
is opgenomen de rel-evante
het

Akte

van

nieuwe

B.W.

1977
V is vastgesteld
op 2t juni
Spaarneborgh
H
e
e
m
s
t
e
d
e
Mr.M.J.V
Kloeck te
voor notaris
verleden.
verklaard
het REGLEMENT
is toepasselijk
"Hierin
VAN EIGENDOM (hierna
te noemen
door de Koninklijke
zoals
dit
"Modelreglement",
in Nederland
is
Broederschap
van Notarissen
1,973, €D
vast.gesteld
in de maand f ebruari
ten voormelde
het.wel-k is overgeschreven
1-973 in deel 2987
op l- maart
hypotheekkantore
van het volgende:
nummer 98 met in achtneming
(vofqen
waarop het Modelreglement
Ce 27 punten

Splitsing

gewij zigd
wordt
Waarvan AKTE . I'
De 27 wt)zigingen
door de AvS zt,;n
met vermelding
cursief
aangebracht,
van de AvS.
artikel

N.b.:

notariskantoor
Navraag bij
bevestiging
L2 okt.ober 2004 heeft
na de
in de AvS zLJn aangebracht

Ri ioewerkf
! r J

Y U

v v v !

r \ u

f /m nnrrcmher
e /

r L (

r a v

v

v r r r y v !

2004 .

voor

Spaarneborgh

in het Modelreglement
van het. betreffende,

Kloeck en Einarson
opgeleverd
dat er
datum van passering

V)

in de tekst
wijzigende,

te Heemstede op
geen wi1zigingen
van

de akte.

VAN EIGENDOM
R E G L E M E NV
T A NS P L I T S I N G
VERENIGING
VAN EIGENAARS
SPAARNEBORGH
V
A. Definities
Artikel 1
In het reglementwordtverstaanonder:
"de akte":de aktevan splÍtsing;
a.
"gebouw":het gebouwof de gebouwendat/diein de splitsingis/zijnbetrokken;
b.
"eigenaar":
daaronderbegrepenhij,die een
tot een appartementsrecht,
c.
de gerechtigde
heeft;
beperktzakelijkgenotrechtop een appartementsrecht
"gemeenschappelijke
gedeelten":
van het gebouwalsrnedede daarbij
die gedeelten
d.
behorendegronddie blijkensde aktenietbestemdzijnof wordenom als afzonderlijk
geheelte wordengebruikt;
"gemeenschappelijke
zaken":alle zakendie bestemdzijn of wordenom door alle
e.
eigenaarsof een bepaaldegroepvan eigenaarsgebruiktte wordenvoorzoverniet
vallendeonderd;
"privégedeelte":het gedeelteof de gedeeltenvan het gebouwen de daarbij
t.
behorendegrond dat/dieblijkensde akte bestemdislzijnof wordt/wordenom als
geheelte wordengebruikt;
afzonderlijk
"gebruiker":
g.
degenedie andersdan als eigenaarof als hebbendeeen zakelijk
gebruikheeftvan een
genotrecht
het rechtvan uitsluitend
op een appartementsrecht
gedeeltenen/of
privégedeelteen het medegebruik
heeftvan gemeenschappelijke
gemeenschappel
ijkezaken;
"vereniging":
van eigenaars
als bedoeldin artikel876 (thansart.5:124)
h.
de vereniging
v a nh e tB . W . ;
"vergadering":
als bedoeldin artikel876 b (thansart.
i.
van eigenaars
de vergadering
5'.125)
van het B.W.;
B. Regelingomtrent het gebruik,het beheeren het onderhoudvan de
gemeenschappelijkegedeeltenen gemeenschappelijkezaken
Artikel 2
gedeeltenwordenondermeergerekend:
Tot de gemeenschappelijke
het geraamtevan het gebouwmet de
a.
funderingen,
dragendemurenen kolommen,
waaronder
alsmedede vloeren,de buitengevels,
het ruwemetselwerk,
ondergrond,
(vluchtborstwerÍngen,
deuren,balkonconstructies,
begrepende raamkozijnen,
)galerijen,terrassen voor zover blijkensvoormeldplan niet tot privé-gebruikbestemd,
en gangenmet de daarinaanwezigebrand-of tochtdeuren,de daken,schoorstenen
alsmedehet hekbrandtrappen,
de traphuizenen hellingbanen,
en ventilatiekanalen,
en traliewerk,een en ander ongeachtof die zaken al of niet bestemdzijn tot gebruik
van apparÍementseigenaars
en/of derden',(aangepast,zie AvS punt 1).
met name
met de daarbijbehorendeleidingenen leidingkokers,
b,
technischeinstallaties
in de
van de radiatorenen radiatorkranen
voor centraleverwarming,met uitzondering
van
prive-gedeelten
luchtbehandeling,
vuilafvoer,
afvoer
voor
water
verwarming,
voor
,
gas,wateren verderde hydrofoor,
de elektriciteiten
met de riolering,
hemelwater
de liften,de
antenne,de bliksembeveiliging,
de gemeenschappelijke
telefoonleidingen,
alsmedede
en de systemenvooroproep,en deuropeners,
alarminstallatie,
ruimten,een en ander ongeachtof
in de gemeenschappelijke
verlichtingsarmaturen
en/of derden.
die zaken al of niet bestemdzijn tot gebruikvan apparÍementseigenaars
(aangepast,zie A vS punt 1) .

Artikel 3
gedeeltenof de
lndiener twijfelbestaatof een zaaktot de gemeenschappelÍjke
gemeenschappelijke
zakenbehoort,wordthieroverbeslistdoor de vergadering.
Artikel 4
gedeeltenen/ofde
Een eigenaarof gebruikerheefthet genotvan de gemeenschappelijke
gemeenschappelijke
zaken,volgensde bestemming
daarvan.Hij moetdaarbijin acht
reglement
en hij mag geen inbreukmakenop het
nemenhet reglement
en het huishoudelijk
rechtvan medegenotvan de andereeigenaarsof gebruikers.
Van de verbindingsdeuren
fussenhet gebouw Spaarneborghlll en het gebouw
SpaarneborghV moet sfeedsgebruikgemaaktkunnenwordenom te komen van en te gaan
naar de genoemdegebouwen.Onverminderdde ten behoevevan derden te vestigen
erfdienstbaarhedenstrekt een van de ventilatiekanaleninde gemetselde schoorsteen,welke
leidt vanafde beganegrondlangs de woningenRavellaannummers 7,4,7,10en 13 tot
met indexnummer1; de
uitsluitendgebruikvan de eigenaarvan het apparÍementsrecht
plaatstalenventilatiekokersin de bergingen,waaruande apparlementsrechtenmet
indexnummers16 en 19 het recht op uitsluitendgebruikgeven, dienen ter ontluchtingvan de
parkeerruimte.(toegevoegdin aangepastevorm,zie AvS punt 2)
Artikel5
van luidruchtigheid,
het
zichte onthouden
zijnverplicht
De eigenaars
1.
en gebruikers
gedeelten,
voorzoverdeze nietvoorverblijf
onnodigverblijfin de gemeenschappelíjke
of
voor korteof langetijd bestemdzijn,en het daarinplaatsenvan fietsen,bromfietsen
anderevootwerpenop plaatsen,die hiervoornietzijn bestemd.
2.
De wanden,vloerenenlofplafondsvan een hall,de passageen van een trappenhuis
of andere
mogennietwordengebruiktvoor het ophangenvan schilderijen
van decoratíes
en dergelijke(aangepas[zie AvSpunt
vooruerpen,en het aanbrengen
3a)
(vervalt,zie AvSpunt 3b)
3.
Artikel 6
is verboden.
van de vergadering
zondertoestemming
1.
ledereop-,aan-of onderbouw
uithangborden,
reclame-aanduidingen,
2.
Het aanbrengen
van naamborden,
voorwerpenmag
en andereuitstekende
vlaggen,bloembakken
zonneschermen,
geschieden
volgens
regelste bepalen
van
de
vergadering
of
slechts
met toestemming
in het huishoudelijkreglement.Onder naambordenzijn uitdrukkelijkde naambordjes
op de brievenboxenbegrepen(toegevoegd,zie AvSpunt 4).
kan -tenzijandersbepaaldisverleendetoestemming
Een doorde vergadering
3,
wordeningetrokken.
4.
ledereeigenaarof gebruikeris te allentijdebevoegdtot het nemenvan maatregelen,
gedeeltenof
drestrekkentot het afwendenvan een voorde gemeenschappelijke
de
gemeenschappelijke
dreigendgevaar.Hij is alsdanverplicht
zakenonmiddellijk
te waarschuwen.
administrateur
onmiddellijk
Artikel 7
geen
van de vergadering
mogenzondertoestemming
De eigenaars
of gebruikers
waardoorde hechtheid
ervanin gevaarzou worden
verandering
in het gebouwaanbrengen,
gebrachtof waardoorhet architectonisch
ervangewijzigdzou
uiterlijkof de constructie
worden.
Artikel I
gedeeltenen de
De vereniging
voerthet beheeroverde gemeenschappelijke
gemeenschappelijke
van het in artikel37 bepaalde.
zakenmet inachtneming

G. Regelingomtrent het gebruik,het beheeren het onderhoudvan privé
gedeelten.
Artikel 9
gebruikvan zijn prive
1.
ledereeigenaarof gebruikerheefthet rechtop uitsluítend
gedeelte,mits hij bij de uitoefening
van dat rechthet reglementen het huishoudelijk
reglementin acht neemten mits hij aan de andereeigenaarsen gebruikersgeen
onredelijke
hindertoebrengt.
zijn verplichthet privegedeeltete gebruiken
2.
De eigenaarsen gebruíkers
de daaraannaderin de aktete regelenbestemming(ditgedeelte
overeenkomstig
met indexnummers2
omvat "woningmet berging"voor elk der apparlementsrechten
met indexnummer1 , zie ÁvS
Um 23 en "parkeerruimte"voor het apparÍementsrecht
punt 5). Een gebruikdat afwijktvan dezebestemmingis slechtsgeoorloofdmet
kan bij het verlenenvan de
De vergadering
van de vergadering.
toestemming
bepalendat dezeweer kanwordeningetrokken.
toestemming
van de privégedeelteis artikel875 | (thans
ln gevalvan wijzigingvan de bestemming
3.
art.5:119)lÍd2 van het B.W.van toepassing.
Artikel 10
te onderhouden.
1.
ledereeigenaarof gebruikeris verplichtzijn privégedeeltebehoorlijk
Tot dat onderhoudbehoortmet name het schilder-,behang-,en tegelwerk,de
en
plafonds,de afwerklagen
van vloerenen balkons,het stucwerk,het schoonhouden
van hangen
en vervanging
de reparatie
van allesanitairen leidingen,
ontstoppen
bevinden
of
aan deurenen ramen,ook aan die,welkezich in de buitengevel
sluitwerk
gedeelten
en het privégedeelte,
vormentussende gemeenschappelijke
de scheiding
en
de reparatievan radiatoren
de reparatieen vervangingvan de privébrievenbus,
prive-voordeuren
mag
s/echÍs
op
de
van
naamborden
.
Het
aanbrengen
radiatorkranen
geschiedenmet toestemmingvan de vergaderingvan eigenaars,of volgens regels te
bepalenin het huishoudelijkreglement(toegevoegd,zie AvSpunt 6).
in achtte nemen
is verplichtde nodigezorgvuldigheid
2.
ledereeigenaarof gebruiker
gedeeltenen/ofgemeenschappelijke
met betrekking
tot de gemeenschappelijke
zakenzich in zijn privégedeeltenbevinden.
zaken,ook wanneerlaatstgenoemde
tot de
met betrekking
van een handeling
3.
Indienvoorhet verrichten
gedeeltenof zakende toegangtot of het gebruikvan een privé
gemeenschappelijke
gedeeltenoodzakelijk
eigenaarverplichthiertoezijntoestemming
is, is de betreffende
wordtdoorde vereniging
te verlenen.Eventueleschadedie hieruitvoortvloeit,
vergoed.
tot een privégedeeltede
4.
Indienvoor het verrichtenvan een handelingmet betrekking
is, kan de
toegangof het gebruikvan een anderprivegedeeltenoodzakelijk
eigenaarmet toepassingvan artikel875 o (thansart.
van de betreffende
toestemming
van de kantonrechter.
van het B.W.vervangenwordendooreen machtiging
5'.121)
gedeelte
privé
is
of dreigtte
geval
ontstaan
belangrijke
schade
in
een
5.
dat
In het
ontstaanof gevaardreigtvoor ernstigehindervan de andereeigenaarsof gebruikers,
in kenniste
hiervanonvenruijld
dientde eigenaarof de gebruikerde administrateur
stellen.
6.
Glasschadein of aan een privegedeeltekomtvoor rekeningvan de betrokken
ade aan een schuifdeur,welkevanuitde woning
eigenaarof gebruiker.G/assch
geeft
tot het terras,dient in ieder geval met isoleerglashersteldte worden.
toegang
(toegevoegd,zie AvSpunt 7)
7.
ln een woningmogen geen geluidsoverlastbezorgendevloerenof vloerbedekking,
zulks ter beoordelingvan de vergadering,wordenaangebracht.(toegevoegd,zie AvS
punt B)
B.
De uittrapbareen/of beweegbarehekkenop de balkonsmogen niet van aard of
constructieveranderdwordenen mogen niet met een slotof anderszinsworden
afgesloten;zij díenen te allen tijde -ingeval van brand of andere calamíteit- gebruíktte
kunnen worden door andere eigenaars.lndien over de uitvoeringvan dit artikel twijfel
bestaat,bes/isÍde vergadering.(toegevoegd,zie AvS punt 8).

A r t i k e l1 1
De eigenaarsof gebruikersvan de privégedeeltengelegendirectonderhet dak,zijn
1.
of krachtens
voor radio,televisiee.d.,welkemet toestemming
verplichtde installaties
gedogen.
worden
aangebracht,
te
het
dak
op
besluitvan de vergadering
van
moetende hoofdaansluitingen
van de privégedeelten
De eigenaars
of gebruikers
2,
gas,water,elektriciteit,
metersen installaties
radioen televisiemet bijbehorende
gedeeltenzijnlworden
gedogen,allesvoorzoverdezenietin de gemeenschappelijke
geplaatst.
Het is de verenigingen/of elke afzonderlijkeeigenaar verboden buitenshuiseen
3.
antennete hebben die niet behoorltot de centraleantenneinstallatievoor radio-en
televisieontvangst,waarop onder andere alle woningenvan SpaarneborghV zijn of
zullen wordenaangesloten.(toegevoegd,zie AvSpunt 9)
Artikel 12
ledereeigenaarof gebruikeris tegenoverde andereeigenaarsof gebruikersaansprakelijk
zakenen voor
aan het gebouwof de gemeenschappelijke
voorde schadetoegebracht
en hij is
doorde schuldvan hemzelfof van zijn huisgenoten
hinderveroorzaakt
onredelijke
strekking
hebben
te
die
de
te
nemen
of
dulden
redelijk
is
maatregelen
verplichtvoorzoverdit
bedoeldeschadete voorkomen.
Artikel 13
van muzieken anderestorendegeluidenis tussen24 uur's nachtsen
Hetvoortbrengen
's morgens7 uurverboden.
Artikel 14
van de zichdaarinbevindende
1. Alle privegedeeltenmet uitzondering
gedeeltenen/ofgemeenschappelijke
gemeenschappelijke
zaken,zijn voor rekeningen
risicovan de betrokkeneigenaars.
2.
Het in lid 1 bepaaldegeldtnietvoor schadedie veroorzaaktis door een evenementdat
buitende betrokkenprivegedeeltenheeftplaatsgehad.In dat gevalkomtde schade
gezamenlijk,
hunverhaalop degenedie voorde
onverminderd
voorde eigenaars
is.
schadeaansprakelijk
gedeeltenen/of
gemeenschappelijke
Allezich in het privégedeeltebevindende
3.
gemeenschappelijke
zakenzijnvoor rekeningen risicovan de eigenaarsgezamenlijk,
is.
hun verhaalop degenedie voorde schadeaansprakelijk
onverminderd
Artikel 15
De eigenaarof gebruikervan een privégedeelte,voorzoverbestemdtot tuin,is
1.
met
verplichtdezevoorzijn rekeningals tuin aan te leggenen te onderhouden
reglement.
en van het huishoudelijk
van de besluiten
van de vergadering
inachtneming
2.
De 4utitelvan het 5" Boekvan het 8.W., is op de eigenaarsen gebruikersvan
toepassing.
van de vergadering
opgaandhoutin de tuin
zondertoestemming
Het is nietgeoorloofd
3,
te hebben,waardoorhet uitzichtvan de andereeigenaarsof gebruikersen het
van het gebouwzouden
ontvangen
van lichten luchtdoorde ramenen openingen
wordenbelemmerd.
geoorloofd
tegende muren
van de vergadering
Het is evenminzondertoestemming
4,
plantenof heesterste latenopgroeientot voorbij50 cm benedenhet laagste
raamkozijnvan de eersteetage.
kan -tenzijandersis bepaald-wordeningetrokken.
Een reedsverleendetoestemming
5.
Artikel 16
na te laten,waardoorschadekan
ledereeigenaarof gebruikeris verplichtallehandelingen
en anderezakelijke
aan de belangenvan hypotheekhouders
wordentoegebracht
van die
gerechtigden
en hij is verplichtalleste doenwat dienstigkanzijnter voorkoming
schade.

D. Schuldenen kostenvoor rekeningvan de gezamenlijkeeigenaars
Artikel í 7
Tot de schuldenen kostenals bedoeldin aftikel875f (thansart.5:112),1" lid ondera van
het B.W.wordengerekend:
a.
diewelkegemaaktzijnin verbandmet het normaleonderhoud
of het normalegebruik
gedeeltenof van de gemeenschappelijke
van de gemeenschappelijke
zakenof tot het
behouddaarvan;
herstellingswerkzaamheden
en
die welkeverbandhoudenmet noodzakelijke
b,
gedeelten
vernieuwingen
van de gemeenschappelijke
en de gemeenschappelijke
zaken,voorzoverdie ingevolgehet reglementof een rechterlijke
beslissing
als bedoeld
in artikel875 o (thansart.5:121)van het B.W.nietten lastekomenvan bepaalde
eigenaars;
c.
de schuldenen kostenvan de vereniging;
eigenaarsals zodanig
het bedragvan de schadevergoeding
doorde gezamenlíjke
d.
verschuldigd
aan één van hen of een derde;
waarinde gezamenlijke
eigenaarsals eisersof als
e.
de kostenvan een rechtsgeding
ven/veerders
optreden;
premiesverschuldigd
van de verzekeringen,
die doorhet
f.
naaraanleiding
de assurantie
is
of waartoeingevolgeartikel26 doorde vergadering
reglementzijnvoorgeschreven
besloten;
publiekrechtelijke
g
lastenvoorzovergeen aanslagÍs opgelegdaan de
de verschuldigde
eigenaars;
afzonderlijke
en het water,benodigdvoor de centrale
h.
de kostenvan brandstof,de elektriciteit
warmwater
installaties,
tenzijde aktedaaromtrenteen afwijkende
verwarmingannex
regelingbevat;
eigenaars
i.
alleoverigeschuldenen kosten,gemaaktin het belangvan de gezarnenlijke
a l sz o d a n i g .
j
Voor de toepassrngvan dit arlikel worden uitsluitendde in artikel 2 sub a genoemde
zaken, veor zoverdíe in of rondom het prive- gedeelte,waatvanhet appartementsrecht
met indexnummert het recht op uitsluitendgebruikgeeft, aanwezígzijn, geacht
gemeenschappelijkegedeeltenof gemeenschappelijkezaken van alle
appartementseigenaarste zijn. Alle overigein artikel 2 genoemde zaken worden voor
de toepass/ngvan dit artikel 17 geacht uitsluitendgemeenschappelijkezaken of
gedeeltenvan de eigenaarsvan de apparÍementsrechten
met de indexnummers2 tot
gemeenschappelijke
zaken of gedeeltenbetrekkÍng
en met 23 te zijn. De op deze
hebbende kosten en schuldenzijn mitsdien voor rekening van de gezamenlijke
met de indexnummers2 tot en met 23.
eigenaarsvan de apparÍementsrechten
(toegevoegd;zie AvSpunt 10)
E. Jaarlijkseexploitatierekeningen begrotingen te storten bijdragen
Artikel 18
1.
Van de gezamenlijke
schuldenen kostengenoemdin het vorigeartikelalsmedevan
een naartijdsduurevenrediggedeeltevan de kostenverbondenaan het periodiek
wordtjaarlijksdoor de administrateur
vernieuwingen
en noodzakelijke
schildenverk
voorgelegd.
aan de jaarlijksevergadering
een begrotingontworpenen ter vaststelling
2.
Met ingangvan een naderin de aktete bepalendatum,doch uiterlijkde eerstedag
zie AvSpunt 11)zal door de eigenaarsten behoevevan
van de maand,(toegevoegd,
maandelijks
aan de administrateur
de verenigingbij wijzevan voorschotbijdragen
1112gedeeltevan hun na te vermeldenaanslagin het onder1
wordenovergemaakt
gedeeltevan het bedragdat de
bedoeldebedrag,bij welkbedraggevoegdwordt11112
zijn,
eigenaarsuit hoofdevan de in artikel37 lid 7 bedoeldeomslagverschuldigd
percentage
van
het
bedrag
van
de
begroting
totale
in
akte
te
bepalen
alsmedeeen de
hiernain artikel31 omschreven.
zulkstot het vormenvan het reservefonds,

3.

4.

5.

6.

Dit percentageis op 10 vastgesteld.Alle krachtensartikel 18 lid 2 te betalenbedragen
zullenafgeronddoor de administrateurwordenopgegeven.(toegevoegd,zie AvSpunt
12)
Na afloopvan elk boekjaar,dat in de aktenaderzal wordenaangegeven(hetboekjaar
is gelijkaan het kalenderjaar(toegevoegd,
zie AvSpunt 13)),wordtter berekeningvan
de na te vermeldendefinitievebijdragedoor iedereeigenaarverschuldigd,
doorde
admÍnistrateur
een exploitatierekening
opgesteldoverdat boekjaaren ter vaststelling
aan de jaarlijkse
vergaderíng
voorgelegd,
In dezerekeningzullende schulden
en
kostenvan dat boekjaarwordenopgenomen.
Tenzijde vergadering
andersbeslist,zullenoverschotten
betrekkinghebbendeop de
van het afgelopenboekjaaraan de eigenaarsworden
exploitatierekening
gerestitueerd.
Mochtde exploitatierekening
een tekortopleveren,
dan moetende eigenaarsdit tekort
binneneen maandna daartoedoorde administrateur
te zijnaangernaand,
aanzuiveren.
Indieneen eigenaarnietbinnen8 dagenna verloopvan de in het vorigelid genoemde
termijnhet doorhem verschuldigde
heeftvoldaan,is hij
aan de administrateur
percentage
daaroverrenteverschuldigd,
waarvanhet
naderin het huishoudelijk
reglementzal worden bepaald.Het percentageis -zolangin het huishoudelijk
reglementniet anders is bepaald-twee puntenboven het promessediscontovan de
NederlandseBank. (toegevoerd,zie AvSpunt 14)
Artikel27 is nietvan toepassing.

Artikel í 9
na
lndieneen eigenaarhet bedragvan zijndefinitieve
bijdragenietbinnen6 rnaanden
verloopvan de termijnbedoeldin lid 5 van het vorigeartikelheeftvoldaan,wordtzijn schuld
omgeslagen
overde andereeigenaarsin de verhoudingals is omschrevenÍn aftikel23 lid 3,
ongeachtde maatregelen
eigenaarkunnenwordengenomenen
diejegensde nalatige
behoudensrechtvan verhaalvan de andereeigenaarsop eerstgenoemde.
F.

Het in gebruik geven door de eigenaarvan zijn privé gedeelteaan een
gebruiker

Artikel 20
van de
lndieneen eigenaarzijn privégedeeltemet inbegripvan het medegebruik
1.
gemeenschappelijke
gedeeltenen/ofde gemeenschappelijke
zakenaan een anderin
gebruikwil geven,zal die anderhet gebruikslechtskunnenverkrijgen
na
van een in duploopgemaakte
verklaringdat hij het
ondertekening
en gedagtekende
reglement
en het huishoudelijk
reglement,
alsmedeeen besluitals bedoeldin artikel
op een gebruikerbetrekking
876 c (thansart.5:128)van het 8.W.,voorzoverdie
hebben,zal naleven.
2.
Van de in lÍd 1 bedoeldeverklaringbehoudtzowelde gebruikerals de administrateur
een exemplaar.
3.
De in lid 1 bedoeldeverklaringzal geachtwordenook betrekkingte hebbenop
besluitenen bepalingendie eerstna die verklaringworden vastgesteld,tenz[ een
beroep op die bepalingenjegens de gebruikerin strijd zou zijn met de goede trouw.
(gewijzigd,zie ÁvS punt 15)
van iedereaanvulling
of verandering
van het
4.
De administrateur
zal de gebruiker
alsmedevan een besluitals bedoeldin artikel
reglement
of huishoudelijk
reglement,
876 c (thansart.5:128)van het 8,W.,op de hoogtestellen.
Artikel 21
dat de gebruiker
zichjegensde
L
De administrateur
kan te allentijdeverlangen
van
vereniging
als borgverbindtvoorde eigenaar,
en wel voorde richtigevoldoening
is
vereniging
schuldig
zal
laatstgenoemde
ingevolge
het
reglement
aan
de
of
hetgeen
worden.

2.

Voormeldeborgtochtzal zichsÍechtsuitstrekken
van de betrokken
tot verplichtingen
briefdoorde
eigenaardie opeisbaarwordenna het tijdstip,waaropper aangetekende
van de in hetvorige
administrateur
aan de gebruikeris medegedeeld
dat de vereniging
gebruikwenstte maken.Bovendienzal de gebruikeruit
lid bedoeldebevoegdheid
per maandnimmermeerverschuldigd
zijndan
hoofdevan de hierbedoeldeborgtocht
geschatte
van
een bedrag,overeenkomende
maandelijkse
huurwaarde de
met de
privegedeelte.
desbetreffende
Verlangdzal kunnenwordendat de borgafstanddoetvan het voorrechtvan uitwinning
en van alle anderevoorrechten
en exceptiesdoorde wet aan borgentoegekendof
nogtoe te kennen.

Artikel 22
getekendte hebbenof
verklaring
De gebruiker
1.
die zonderde in de artikel20 bedoelde
zonderde in artikel21 bedoeldeverplichting
te zijn nagekomeneen privégedeelte
wordenen hem kan het
hieruitvenruijderd
betrokkenheeft,kan doorde administrateur
gemeenschappelijke
gemeenschappelijke
gedeelten
zaken
en/of
medegebruik
van de
wordenontzegd.
2.
Indieniemandzonderenigetiteleen privegedeeltebetrokkenheeftkan hij hieruitdoor
hiertoedoorde eigenaars
wordenvenruijderd
als onherroepelijk
de administrateur
gemachtigd.
gaatniettot ontruiming
overdan nadathij de
De administrateur
Van het beveltot ontruimingstaat
tot ontruimingheeftaangemaand.
betrokkene
binnen14 dagenberoepopen op de vergadering.
3.
Het in arÍikel 20 tot en met arÍikel 22 bepaaldeis niet Íoepasselijkop de huurders van
parkeerruimten,aanwezigin het privé-gedeelte,waaruanhet appartementsrecht
met
indexnummert het recht op uitsluitendgebruikgeeft. (toegevoegd;zie AvSpunt 15)
G.

Aandelen,die door de splitsingontstaan,en aandelenin de verplichtingtot
het bijdragenin de schuldenen kosten,die voor gemeenschappelijke
rekeningzijn

Artikel 23
gerechtigd
in de naderin de aktete bepalen
De eigenaars
zijnin de gemeenschap
1.
gelijk
(De
aan de breukdelen,welke voor elk
breukdelen.
bedoeldebreukdelenzijn
zljn vermeld (NB de tekstvan de Akte van Splitsingverwijstnaar
appartementsrecht
van het
de lijstmet 23 nummersen de daarbijbehorendebreukdelen
(zieÁvS punt 16)
appartementsrecht))
2.
De gemeenschappelijke
batenwordenin eenzelfdeverhoudingtussende eigenaars
verdeeld.
De schuldenen kosten, welke ingevolgearÍikel 10 van de Akte van Splitsingvoor
3.
a,
gezamenlijkerekening van alle apparÍementseigenaars
komen, worden door hen
gedragen in de verhouding, als in het tweede lid omschreven.De schuldenen
kosten,welkeingevolgearÍikel 10 van de Akte van Splitsinguitsluitendvoor
gezamenlijkerekening van de eigenaarsvan de appartementsrechtenmet de
indexnummers2 tot en met 23 zijn, wordendoor hen hierna onder 3b bepaaldegedragenovereenkomstigde navolgendebreukdelen,te weten: (NB hier volgt in
de tekstvan de Akte van Splitsingde lijstmet 22 nummersen de daarbij
(zieAvS punt 17)
van het appartementsrecht)
behorendebreukdelen
ln de schuldenen kosten, als bedoeldin arÍikel 17 sub h , dienen de eigenaars
b.
met de indexnummers2 tot en met 23 bíj te dragen
van de appartementsrechten
overeenkomstig
de navolgendebreukdelen,te weten:(NB hier volgt in de tekst
van de Akte van Splitsingde lijstmet 22 nummersen de daarbijbehorende
(zieAvS punt 17)
van het appartementsrecht)
breukdelen

H. Ontzeggingvan het gebruikvan privé gedeelten
Artikel 24
1. Aan de eigenaardie zelf het rechtvan gebruíkuitoefent
en die:
a.
de bepalingen
van het reglement
of het huishoudelijk
reglement
of de bepalingen
(thans
van
bedoeldin aftikel876 c
art.5:128)
het B.W.niet nakomtof overtreedt;
gedragjegensde andereeigenaars
b.
zichschuldigmaaktaan onbehoorlijk
en/of
gebruikers,
kan doorde vergadering
wordengegevendat indienhij ondanks
een waarschuwing
dezewaarschuwing
binneneen jaar nadathij deze heeftontvangenandermaaleen of
meerder genoemdegedragingen
verrichtof voortzet,de vergadering
overgaattot de
in het volgendelid bedoeldemaatregel.
gedragingen
binnengenoemde
2,
Wordteen of meerder in het vorigelid bedoelde
termijnandermaalgepleegdof wordt dezevoortgezet,
dan kan de vergadering
besluitentot ontzegging
van het gebruikvan het privégedeeltedat aan de eigenaar
toekomt.
of besluitniettot
3.
De vergadering
besluitniettot het gevenvan een waarschuwing
van de eigenaar.
van het gebruikdan na verhoorof behoorlijke
oproeping
ontzegging
geschiedt
en wel
De oproeping
ten minste14 dagenvoorde dag van de vergadering,
bij aangetekende
briefmet vermeldingvan de gerezenbezwaren.De eigenaarkan
zich ter vergadering
doenvertegenwoordigen
of doen bíjstaandooreen raadsman.
4.
De in dit artikelbedoeldebesluitenmoetenwordengenomenmet een meerderheid
waarinten minste
van tenminste2l3van de uitgebrachte
stemmen,in een vergadering
is. Artikel37 líd 5 is van
213van het totaalaantalstemmenvertegenwoordigd
overeenkomstige
toepassing.
bij aangetekend
5.
De in dit artikelbedoeldebesluitenwordendoorde administrateur
en van de op zijn appartement
schrijventer kennisvan de belanghebbende
gebracht.De besluitenzullende grondenvermelden
ingeschreven
hypotheekhouders
hebbengeleid.
die tot de maatregel
van het gebruikzalnieteerderten uitvoermogenworden
6.
Een besluittot ontzegging
gelegddan na verloopvan een termijnvan een maandnaverzendingvan de
kennisgeving
als in lid 5 bedoeld.Beroepop de rechteringevolgeartikel876 d (thans
van het genomenbesluit
art.5:130jo 3:15)van het B.W.schorstde tenuitvoerlegging
wanneerde rechterzich met
met dienverstande,dat de schorsingwordtopgeheven,
tegen dezeuitspraakde
het besluitverenigt,zelfswanneerde betrokkene
zou
kunnenaanwenden.
rechtsmiddelen
van hogerberoepof cassatie
gebruik
heeftgegeven,is het in de vorige
7.
lndieneen eigenaarzijn privegedeeltein
verricht
wanneerdezeeen gedraging
van toepassing,
ledenbepaaldeop de gebruiker
verplichtingen
als vermeldin lid 1, of indienhij nietvoldoetaan de financiële
voortvloeiende
uit de door hem gesteldeborgtocht.
l.

Vervreemdingen bezwaringvan het appaÉementsrecht

Artikel 25
1.
Een appartementsrecht
kan wordenvervreemden met hypotheeken anderezakelijke
rechtenwordenbezwaard.
valtook toedeling.
Ondervervreemding
verschuldigde
2 . Voor de terzakevan het verkregenappartementsrecht
bijdragendie in het lopendeof in het voorafgaande
voorschotbijdragen
en definitieve
boekjaaropeisbaarzijngewordenof nog zullenworden,zijnde verkrijgeren de
aansprakelijk.
vroegereeigenaarhoofdelijk
í
bedoeld
voorde extravoorschotbijdragen
Alleende vroegereeigenaaris aansprakelijk
zijnals gevolgvan besluiten
die verschuldigd
bijdragen
in artikel37 en de definitieve
die tot standgekomenzijn in het tijdvak,gedurendehetwelkhij
van de vergadering
tezake van
bijdragenverschuldigd
eigenaarwas. Hetzelfdegeldtvoor bijzondere
die in voormeldtijdvakhebbenplaatsgehad.
andererechtsfeiten,

4.

5.

voor
de nieuweeigenaaraansprakelijk
In afwijkingvan het vorigelid is uitsluitend
deze
voorzover
loonaan de administrateur,
en het verschuldigde
assurantiepremies
premieof dit loonopeisbaaris gewordenna de vervreemding.
komende
De administrateur
draagtzorgdat alledaarvoorin aanmerking
op naamvan de nieuweeÍgenaargesteldworden.
overeenkomsten
J.

Regelingomtrent verzekering

Artikel 26
wordenverzekerdbij een of meerdoorde
1.
Het gebouwzal door de administrateur
tegenbrand,waaronderbegrepen
vergadering
aan te wijzenverzekeraars
bevoegdzijnte besluitentot het
Voortszal de vergadering
ontploffingsschade.
tegenanderegevaren.
aangaanvan verzekering
hetzal wat de
door de vergadering;
wordtvastgesteld
2.
Het bedragder verzekeringen
van het
met
de
herbouwkosten
betreftmoetenovereenstemmen
brandverzekering
jaarlijks
gecontroleerd
gebouw;de vraag, of dezeovereenstemming
bestaat,zal
moetenwordendooreen deskundige.
afgeslotenten namevan
wordendoorde administrateur
Verzekeringsovereenkomsten
3,
eigenaars.Hij is daarloeslechtsbevoegdindienhet bepaaldein lid 5
de gezamenlijke
wordtnageleefd.
uit te
De eigenaarsverbindenzichde uit hoofdevan de verzekeringsovereenkomsten
4.
indiendezeeen naderin de aktete bepalenbedragte boven
kerenschadepenningen,
gaan (vasfgesteldop NLG 1000,zie AvSpunt 18),te doen plaatsenop een voor de
door
van het herstelvan de schadekrachtensbesluitvan de vergadering
financiering
van
de
vereniging,
name
ten
bankrekening
de administrateur
te openenafzonderlijke
die de op deze rekeninggestortegeldenzal houdenvoor de eigenaars;ten aanzien
van de op deze rekeningte stortengeldenis artikel31 leden3 tot en met 5 van
met dienverstandedat de geldensteedsbestemd
toepassing,
overeenkomstige
artikel876j (thans
onverminderd
moetenblijvenvoor het herstelof de wederopbouw,
l
i
d
4
B
.
W
.
a r t .5 . 1 3 6 )
In het gevalbedoeldin artikel876j (thansart.5.136)lid4 van het B.W.zal,indieneen
eigenaarzich heeftschuldiggemaaktaan een daad of verzuim,welkekrachtensde
van de
geheleof gedeeltelijke
ongehoudenheid
wet of de verzekeringsvooruaarden
tot gevolgzou hebben,de uitkering
verzekeraar
tot uitkeringvan de schadepenningen
eigenaardienente geschiedenaan de
van het aandeelvan de betreffende
verzekeraar.
de
De administrateur
dientervoorte zorgen,dat de verzekeringsovereenkornst
5.
volgendeclausulebevat.
"Zolangde eigendomvan het hierbijverzekerdegebouwgesplitstis in
Een daadof
geldende volgendeaanvullende
voonruaarden.
appartementsrechten,
verzuimvan een eigenaar,welkekrachtensde wet of de verzekeringsvoonruaarden
tot uitkeringvan de
geheleof gedeeltelijke
van ondergetekenden
ongehoudenheid
rechten
tot gevolgzou hebben,laatde uit deze polisvoortvloeiende
schadepenningen
in zodaniggevalgerechtigdzijn,mitszij
onverlet.Nietteminzullende ondergetekenden
de wensdaartoete kennenhebbengegeven,een aandeelin de
voorde uitkering
eigenaar
met het aandeelwaarinde betreffende
overeenkomende
schadepenningen
gerechtigdis, van dezeterugte vorderen.lngevolgvan
in de gemeenschap
van
van artikel876i (thansart.5:136)lid4 van het B.W.zal de uitkering
toepassing
aan de
het aandeelin bedoeldgevalin plaatsvan aan de eigenaargeschieden
een bedragvan f 2.500,00te
uitkering
Gaatde verschuldigde
ondergetekenden.
van eigenaars,
zij op de wijzete bepalendoorde vergadering
boven,dan geschiedt
afschriftvan de notulender
zulksblijkendeuit een doorde voorzittergewaarmerkt
dezerpoliszullen
de voonruaarden
Door uitkeringovereenkomstig
vergadering.
volledigzijngekweten".
tegenoverallebelanghebbendenden
ondergetekende

6.

7.

8.

9.

ln gevaldoorde eigenaarsbeslotenwordttot herstelof herbouw,is het bepaaldeÍn
artikel876i (thansart.5:136)van het B.W.leden2 tot en met 4 en artikel876 k (thans
art.5:138)van het B.W.van toepassing
met dienverstandedat uitkering
van hetaan
iedereeigenaartoekomendeaandeelin de assurantiepenningen
aan dezeslechtszal
kunnengeschieden
met toestemming
van degenendie op het desbetreffende
appartementsrecht
een rechtvan hypotheekhebben.
lndiende schadepenningen
niettoereikendblljkente zijn voor herstelof herbouw,
draagtiedereeigenaarbij in het tekort,in de verhouding
vermeldin artikel23,
onverminderd
het verhaalop degenedie voor de schadeaansprakelijk
is.
ledereeigenaaris bevoegdeen suppletoire
verzekering
te sluiten.In het geval
bedoeldin het tweedelid van artikel875 | (thansart.5:119)van het B.W.is de
administrateur
verzekering
verplicht.
tot het sluitenvan een suppletoire
De eigenaarszijn verplichtzich collectiefte verzekerenen verzekerdte houden tegen
schadeaan glas, dat aanwezigis in de buitengevelsen/of deuren van de gedeelten,
welketot prive gebruikbestemdzijn. Het hieruooronder leden 1, 2 en 3 bepaaldeis te
dezen voor zoveel mogelijkvan overeenkomstige
toepasslng.lndien en voorzoverten
gevolgevan het gebruik van het privé-gedeelte,waaruanhet appaftementsrecht
met
gebruik
geeft,
indexnummert het recht op uitsluitend
assurantiepremies
verschuldigd
zijn, welkehet tarief van vezekering tegen normale risico'ste boven gaan, zijn deze
hogere premies uitsluitendten laste van de eigenaarvan dit apparÍementsrecht
(toegevoegd,
zie AvSpunt 19)
K. Overtredingen

Artikel 27
1.
Bij overtreding
van een der bepalingen
van de wet, van het reglementof van het
zal de
huishoudelijk
reglement,
hetzijdooreen eigenaarhetzijdooreen gebruiker,
waarschuwing
doentoekomenper
administrateur
de betrokkeneeen schriftelijke
aangetekende
briefen hem wijzenop de overtreding.
kan de vergaderíng
2.
Indiende betrokkenegeengevolggeeftaan de waarschuwing
hem een boeteopleggenvan ten hoogsteeen bedragdat naderin de aktezal worden
van de overtreder
tot
bepaaldvoor elke overtreding,
de gehoudenheid
onverminderd
g, zo daartoetermenaanwezigzijn,en onverminderd
de andere
schadevergoedin
maatregelen,
kan nemenkrachtensde wet of het reglement.
welkede vergadering
De in arl 27 lid 2 bedoelde boete wordt -indíenen zolang de vergaderingb'rjwijze van
algemenemaatregel niet anders besluit- vasfgesÍeldop vijftig gulden voor elke dag dat
de overTredingna ontvangst van de waarschuwingvoorÍduurt.(toegevoegd,zie AvS
punt 20)
jegens
geldtniet,indieneen eigenaar
zijnfinanciële
verplichtingen
3
Het vorenstaande
nietof niettijdignakomt.
de vereniging
eigenaars
of jegensde gezamenlijke
4.
De te verbeurenboetenkomenten batevan het reservefonds.
L.

HuishoudelijkReglement

Artikel 28
kan het gebruikvan de
1.
artikelen
Behoudens
het bepaaldein de voorafgaande
gemeenschappelijke
gedeelten
reglement,
dooreen huishoudelijk
wordengeregeerd
en dat kan wordenaangevuldof gewijzigddoorde
dat alsdanzal wordenvastgesteld
van ten minste314van het aantaluitgebrachte
vergadering
met een meerderheid
is, datten
tegenwoordig
of vedegenwoordigd
stemmen,waarineen aantaleigenaars
kan
uitbrengen.
minste213van het totaalaantalstemmen
toepassing.
Adikel37 lid 5 is van overeenkomstige

IO

2.

3.

De regelsals bedoeldin adikel876 c (thansart.5:128)van het B.W. moetenin het
nietin strijd
huishoudelijk
reglementwordenopgenomenen zullenmet het reglernent
lid bepaaldevan toepassing.
mogenzijn.Ook op dezeregelsis het in hetvoorgaande
is de nieuweeigenaardie het privé
van een appartementsrecht
Bijvervreemding
gedeeltezelf in gebruikwil nemen,verplicht
te tekenendat hij de
een verklaring
van deze
reglementzal
naleven.Voor de toepassing
van het huishoudelijk
bepalingen
genotrecht
met
appartementsrecht
van
op
een
een zakelljk
bepalingwordthet vestigen
gelijkgesteld.
vervreemding
M.

Oprichtingvan een verenigingvan eigenaarsen vaststellingvan statuten
van dezevereniging.

Artikel 29
van eigenaarsals bedoeldin artikel875f
Bij de aktewordtopgerichteen vereniging
1.
(thansart.5:112),1ulid ondere van het B.W.
De naamvan de verenigingen de plaatswaarzij gevestigdis wordenin de akte
2.
bepaald.
De door de comparantbij akte opgerichteen in arÍikel 29 van het Modelreglement
bedoeldeverenigingis genaamd: VvE SPÁÁRNEBORGHV RAVELLAAN1 tot en met
22 TE HEEMSTEDE"en is gevestigdte Heemstede.(toegevoegd,zie AvSpunt 21)
belangenvan
van de gemeenschappelijke
3.
De verenigingheeftten doel het behartigen
de eigenaars.
Artikel 30
Het vermogenvan de verenigingwordtgevormddoorde bijdragendoor de eigenaars
baten.
alsmededoortoevallige
de palingenvan het reglement,
verschuldigd
overeenkomstig
Artikel 31
gevormd,waaruitbuitengewone
uitgavenkunnenworden
1.
Er wordteen reservefonds
wordengegeventenzij
bestreden.
Aan dat fondszal geen anderebestemming
met toepassingvan het bepaaldein artikel37, lid
krachtensbesluitvan de vergadering
van de splitsing.
5, dan wel na opheffing
wordenkrachtensbesluitvan de vergadering
2.
De geldenvan het reservefonds
gedeponeerd
ten namevan de vereniging.
bankrekening,
op een afzonderlijke
3.
Overde in het vorigelid bedoeldegeldenkan slechtsdoor de voorzitteren een van de
en na bekomen
zal wordenaangewezen,
eigenaars,die daartoedoorde vergadering
wordenbeschikt,tenzijde geldenwordengebruiktin
machtiging
van de vergadering
begrotingspost.
met een tevorenvastgestelde
overeenstemming
van het
van de geldmiddelen
tot belegging
zal kunnenbesluiten
4,
De vergadering
welkebeleggingnietanderszal mogengeschiedendan op de wijzeals
reservefonds,
in de Beleggingswet.
aangegeven
zullenmoetenwordenbewaardop de wijzeals doorde
5.
De waardepapieren
vergadering
is bepaald.
ll. Vergaderingvan eigenaars
Artikel 32
te
wordengehoudenop een doorde vergadering
van eigenaars
1,
De vergaderingen
bepalenplaats.
Tenz| krachtensbes/uiÍgenomenmet een meerderheidvan tenminstetwee/derdevan
het totaal aantalmogelijkestemmenanderswordtbesloten,wordende hÍer bedoelde
vergaderingengehoudenin Heemstedeof Haarlem.(toegevoegd,zie AvSpunt 22)
worden
2.
binnen5 maandenna afloopvan het boekjaarzal eenvergaderÍng
Jaarlijks
de
gehouden,
met artikel18 lid 3, doorde administrateur
waarin,in overeenstemming

11

3.

4.

5.

6.

7.
B.

exploitatierekening
over het afgelopenboekjaarwordtverstrektdie doorde
bijdrage
vergadering
voor de vaststelling
van de definitieve
moetwordengoedgekeurd
wordttevenseen nieuwe
dooriedereeigenaar.ln dezeof eerderevergadering
begrotingopgesteldvoor het aangevangen
of het komendejaar.
of de voorzitter
wordenvoortsgehoudenzo dikwijlsde administrateur
Vergaderingen
indien
nader
in
te
zulksnodigachten,alsmede
tenminste
een
de akte bepalenaantal
puntenzulks
eigenaars
ondernauwkeurige
schriftelijke
opgavevan de te behandelen
verzoekenaan de administrateur,
Eigenaars,die tezamen eigenaarsvan tenmrnsÍevijf apparÍementsrechtenzijn, kunnen
het venoek doen, als hier bedoeld.(toegevoegd,zie AvSpunt 23)
wordt
vergadering
nietdoorde administrateur
lndieneen dooreigenaars
verlangde
binnen1
bijeengeroepen
op een zodanigetermijn,dat de verlangdevergadering
van het verzoekwordtgehouden,zijn de verzoekersbevoegd
maandna binnenkomen
van dit reglernent.
zelf een vergadering
bijeente roepenmet inachtneming
een voorzitteren een
wordtuit de eigenaarsof hun echtgenoten
Doorde vergadering
plaatsvervangend
voorzitterbenoemd.Voor de eerstemaalkan de benoemingvan de
voorzitter
De voorzitteren de plaatsvervangend
voorzitterbij de aktegeschieden,
tijd benoemdmet dienverstande,dat zij als zodanigvan
wordenvoor onbepaalde
rechtswege
defungerenzodrazij ophoudeneigenaarste zijn.Zij kunnente allentijde
wordenontslagen.
doorde vergadering
quo
voorzitter,
is belastmet de leidingvande
de plaatsvervangend
De voorzitter,
casu
zelf in haar leiding.
voorzietde vergadering
vergaderingen;
bij hun afwezigheid
vindtplaatsmet een termijnvan ten minste8 vrijedagen
De oproepingter vergadering
met artikel15 BoekI
en wordtverzondennaarde werkelijkeof, in overeenstemming
zij bevatde opgavevan de
van het 8.W., gekozenwoonplaatsvan de eigenaars;
puntender agendaalsmedede plaatsvan de vergadering.
of beletvan de
voorzittertreedtop íngevalvan ontstentenis
De plaatsvervangende
voorzitter.
blijktuit de voór de aanvangvan de vergadering
De aanwezigheid
ter vergadering
presentielijst.
ondeftekende

Artikel 33
het bepaaldein artikel875 q (thans
zijnde eigenaars,
onverminderd
1.
Stemgerechtigd
art.5:123)lid 3 van het B.W.
2.
Zolangeen opvolgendeigenaarnietheeftvoldaanaan het bepaaldein artikel875 p
(thansart. 5: 122)van het 8.W., heefthij niethet rechtzijnstemrechtuit te oefenenen,
nochhet rechtvergaderingen
bij te wonen.
van de stemmen
en de verdeling
3.
Het maximumaantalstemmenin de vergadering
wordenin de aktebepaald.
Het maximumaantalstemmenbedraagtacht en twintigen worden als volgt
met indexnummer1: zes
uitgebracht:voor de eigendomvan het apparÍementsrecht
met indexnummer2 tot en
stemmen;voor de eigendomvan elk appartementsrecht
met 23: een stem. Voor het nemen van besluitenomtrentzaken, welke op grond van
artíkel10 van de Akte van Splitsingen voor de toepassrngvan artikel 17 geacht
worden uitsluitendgemeenschappelijkegedeeltenof zaken van de eigenaars van de
met de indexnummers2 tot en met 23 te zijn, zijn evenwel
appartementsrechten
uitsluitenddeze eigenaarsstemgerechtigd.(toegevoegd,zie AvS punt 24)
Artikel 34
aan meerpersonentoekomtzullendezehun rechtenin
1.
Indieneen appartementsrecht
doormiddelvan een hunnerof van een
slechtskunnenuitoefenen
de vergadering
aangewezen.
derde,daartoeschriftelijk
niettot overeenstemming
ter vergadering
2.
lndienzij overhun vertegenwoordiging
te vezoeken
kunnenkomen,is de meestgeredehunnerbevoegdde kantonrechter
vertegenwoordiger.
wijzen
als
derde
aan
te
een
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Artikel 35
gevolmachtigde,
lederder eigenaarsis bevoegd,hetzijin persoon,hetzijbij een schriftelijke
bij te wonen,daarinhet woordte voerenen het stemrechtuit te oefenen,
de vergadering
behoudens
het bepaaldein artikel875 q (thansart.5:123)van het B.W.
Artikel 36
Alle besluiten,
waarvoorin dit reglementof krachtensde wet geenafwijkende
regeling
1.
genomen
is voorgeschreven,
meerderheid
der
uitgebrachte
worden
met volstrekte
stemmen,
Bij stakingvan stemmenover zakenwordthet voorstelgeachtte zijn venruorpen.
2.
Indienbij stemmingoverpersonengeenhunnerde volstrekte
meerderheid
der
uitgebrachte
stemmenverkrijgt,wordtherstemdtussende twee personen,die de
meestestemmenop zichverenigdhebben.
Indienmeerdan twee personenin dit gevalverkerenen een gelijkaantalstemmen
hebbenverkregen,wordtdoor lotinguitgemaakt,
welketwee van hen voor
herstemming
in aanmerking
slechtsdoor
komen.Indienhetgrootsteaantalsternrnen
een persoonis verkregen,zalwordenherstemdtussendie persoonen een persoon,
die een aantalstemmenverkregenheeft,hetwelkhet dichtshet grootsteaantal
zal door
stemmennabijkomt,
en indienmeerpersonenin dit laatstegevalverkeren,
in aanmerking
komt.Bijdeze
het lotwordenbeslist,wie van hen voorherstemming
tweedestemmingis alsdangekozenhij,die de meestestemmenop zich verenigd
heeft,teruuijl
ingevalbij dezetweedestemmingde stemmenstaken,het lot beslist.
Bancostemmenzijnvan onwaarde.
Met een besluitvan de vergadering
staatgelijkeen voorstel,waarmedealleeigenaars
3.
schriftelijk
hun instemmÍng
hebbenbetuigd.
waarinminderdan de helftvan het in aftikel33 lid 3 bedoelde
4.
In een vergadering,
kangeengeldigbesluitworden
maximumaantalstemmenkan wordenuitgebracht,
genomen.
wordenuitgeschreven,
te houdennietvroeger
ln dat gevalzal een nieuwevergadering
dan twee en nietlaterdan zes wekenna de eerste.In de oproepingtot deze
een tweede
vergaderingzal mededeling
wordengedaan,dat de komendevergadering
vergadering
is als bedoeldin dit artikel.
een besluitkunnenworden
In dezevergadering
zal over de aanhangige
ondenruerpen
genomenongeachthet aantalstemmen,dat ter vergadering
kan wordenuitgebracht.
Artikel 37
gedeelten
en
1.
De vergadering
beslistoverhet beheervan de gemeenschappelijke
gemeenschappelijke
niet
hierover
aan de
zaken,voorzoverde beslissing
admÍnistrateur
is opgedragen.
gedeelten
en de
2.
De beslissing
van de gemeenschappelijke
overhet onderhoud
gemeenschappelijke
Deze kan echtergeen
zakenberustbij de administrateur.
onderhoudswerkzaamheden
opdragendie een naderin de aktete bepalenbedrag
(vijfduizendgulden)(zieAvS punt 2Q te bovengaan, indienhij daartoenietvooraf
is gemachtigd.
doorde vergadering
alsmedeoverde kleurvan
3.
De vergaderíng
beslistover de kleurvan het buitenverfwerk
dat gedeeltevan het binnenverfwerkhetwelkmoetgeschiedenaan de
gemeenschappelijke
gedeelten
zakenen aan diezijdevan
en de gemeenschappelijke
particuliere
gekeerd
voordeur
is
naar
de
hallzijde.
de
die
zijnmedewerking
te verlenenaan de
4.
of gebruikers
is verplicht
lederder eigenaars
voorzoverdit redelíjkenruijze
van hem
uitvoeringvan de besluitender vergadering,
verlangdkanworden.Lijdthij als gevolghiervanschadedan wordtdezehem doorde
vereniging
vergoed.
tot het doenvan uitgavendie een in de aktenaderte
5.
Besluiten
doorde vergadering
gulden)(zieÁvS punt 2Q te bovengaan,kunnenslechts
bepalenbedrag(vijfduizend
van het aantal
van tenminste
drie/vierde
wordengenomenmet een meerderheid
tegenwoordig
stemmenin een vergadering,
waarineen aantaleigenaars
uitgebrachte
van het totaalaantalstemmenkan
is, dat ten minstetwee/derde
of vertegenwoordigd
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6.

7.

8.

ln een vergadering,
van het in de vorigezin
uitbrengen.
waarinmínderdan twee/derde
bedoeldemaximumaantalstemmenkanwordenuitgebracht,
kan geengeldigbesluit
wordengenomen.
In dat gevalzal een nieuwevergadering
te houdennietvroeger
wordenuitgeschreven,
dan twee en niet laterdan zes wekenna de eerste.ln de oproeptot dezevergadering
zal mededeling
wordengedaandat de komendevergadering
een tweedevergadering
is als bedoeldin dit artikel.ln dezevergadering
zal overde aanhangige
onderwerpen
een besluitkunnenwordengenomenongeachthet aantalstemmen,dat ter
vergadering
kan wordenuitgebracht.
tot postendie
Het in het vorigelid bepaaldegeldtnietvoor uitgavenmet betrekking
doorde vergaderingovereenkomstig
artikel18 lid 1 en artikel32 lid 2 op de jaarlijkse
begrotingzijn geplaatstvoorzoverdezepostenmet nietmeerdan 100Áoverschreden
worden,of voor uitgavenwaarvooreen specialereserveis gevormd.
Indiendoorde vergadering
het in het vijfdelid bepaaldetot het doen
overeenkomstig
bepaald,
van een uitgavewordtbesloten,wordttevensde extravoorschotbijdrage
welkedoorde administrateur
te dier zakevan de eigenaarskan wordengevorderd.De
wanneerde voor de uitvoering
uitvoering
van zodanigebesluitenkan eerstgeschieden
gereserveerd
zijn.
benodigdegeldenin de kas van de vereniging
tot
Het in lid 5 bepaaldegeldteveneensvoor besluitentot verbouwingof voor besluiten
het aanbrengenvan nieuweinstallaties
of tot het wegbrekenvan bestaande
van het normalebeheerzijn te
voorzoverdezenietals een uitvloeisel
installaties,
De eigenaar,die van zodanigemaatregelgeenvoordeeltrekt,is niet
beschouwen.
verplichtin de kostenhiervanbij te dragen.

Artikel 38
verplichtingen,
terugkerende
waaruitregelmatig
1.
Tot het aangaanvan overeenkomsten,
jaar
periode
met
voortvloeien,
uitstrekken,
die zich over een langere
dan een
van de contractendie betrekkinghebbenop het normalebeheer,kan
uitzondering
hiertoeuit het
wordenbesloten,voorzoverde mogelijkheid
slechtsdoor de vergadering
reglementbÍijkt.
2.
Van deze bepalingkan zelfsnietmet algemenestemmenwordenafgeweken.
Artikel 39
wordt,tenzijhiervaneen notarieel
1. Van het behandelde
in de vergadering
procesverbaal
notulengehouden,welkemoeten
wordtopgemaakt,onderhandse
wordenondertekend
doorde voorzitteren de administrateur.
2.
Het staatde rechter vrij aan de notulenvan de vergaderingvan eigenaarszodanige
bewijskrachttoe te kennen, alshij in ieder bíjzondergeval zou vermenente behoren;
onverminderdde wettelijkebewijskrachtvan authentiekeakten. (gewijzÍgd,zie
Aanvullingop het Model Reglement)
ledereeigenaarkan te allentijdeinzagevan de notulenverlangen.
3.
lll. Het bestuurvan de vereniging
Artikel 40
die benoemdwordtdoorde
1.
berustbij de administrateur,
Het bestuurvan de vereniging
kunnenbenoemen.
administrateur
vergadering.
Dezezal ook een plaatsvervangend
De rn HeemstedegevestígdeStichting:"StichtingSpaarneborgh"zal voor de eerste
maal tot administrateurwordenbenoemd.(toegevoegd,zie AvSpunt 26)
wordenbenoemdvoor
administrateur
2.
De administrateur
en de plaatsvervangende
onbepaalde
tijd en kunnente allentijdewordenontslagen.Het ontslagvan de
admrnistrateurkan slechfsgeschiedenkrachtenseen besluitdat is genomenmet een
meerderheidvan minstenstwee/derdegedeelteder geldig uitgebrachtestemmen,
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3.

4.

5.

6.

verlegenwoordigende
de eigenaarsvan meer dan de helft van het totaalaantal
(drie en twintig).(toegevoegd,zie AvSpunt 27)
appartementsrechten
De admínistrateur
beheerlde middelen
van de vereniging
en draagtzorgvoorde
tenuitvoerlegging
van de besluiten
van de vergadering,
onverminderd
het bepaalde
in
a r t i k e3l 1 .
Hij behoeftde machtigingvan de vergadering
voor het instellenvan en berustenin
rechtsvorderingen
en het aangaanvan dadingenalsmedevoor het aangaanvan
rechtshandelingen
en het gevenvan kwijtingen
een belangvan een naderin de aktete
bepalenbedrag(vijfduizendgulden)(zieÁvS punt 25)te bovengaande.Hij behoeft
geenmachtigingom verweerte voerenin kortgeding.
Voorzoverin verbandmet de omstandigheden
het nemenvan spoedeisende
maatregelen,
welkeuit een normaalbeheerkunnenvoortvloeien,
is, is de
noodzakelijk
administrateur
zonderopdrachtvan de vergadering
hiertoebevoegd,met dien
verstande
dat hij voor het aangaanvan verbintenissen
een belangvan een naderin de
gulden)(zie AvSpunt 25)te bovengaandede
aktete bepalenbedrag(vijfduizend
machtiging
nodigheeftvan de voorzitter
van de vergadering
en voor het aangaanvan
verbintenissen
een belangvan een naderin de aktete bepalenbedragte boven
gaandede machtiging
van de vergadering.
De administrateur
is verplichtaan iedereeigenaaralleinlichtingen
te verstrekken
betreffende
de administratie
van het gebouwen het beheervan de fondsen,welkedie
eigenaarmochtverlangen,en hem op zijnverzoekinzagete verstrekken
van alleop
die administratie
en dat beheerbetrekking
hebbendeboeken,registersen bescheiden;
hij houdtde eigenaarsop de hoogtevan zijnwoonplaats
en telefoonnummer.

AÉikel 41
De administrateur
legteen registeraan van eigenaars
Na kennisgeving
als
en gebruikers.
q
p
(thans
(thans
bedoeldin de aftikelen875
art. 5.123)lid 4 van het
art.5:122)lid 2 en 875
B.W wordthet registerdoor hem bijgewerkt.
Artikel 42
De administrateur
is verplichtde kasmiddelen
van de vereniging
te plaatsenop een giroof
bankrekening
ten namevan de vereniging.
Annex í
De artíkelen20, 20a, 21, 22 en 25a van annex 1 van het Modelreglementzijn niet
(toegevoegd,ÁvS punt 28)
foepasselijk.
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