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p/a Gevaert Vastgoedbeheer 
Zoomstede 2 
3431 HL Nieuwegein 

tel: 030 630 80 92 

 
 
VvE Ravelijn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als er iets mis gaat ... 

 
 
 
In geval van beschadigingen of defecten aan het appartement, leidingen of installaties, 
kunt u zich telefonisch wenden tot: 

 
Gevaert Vastgoedbeheer 030 - 630 80 92 (09.00u. - 17.30u.) 
boodschappendienst 070 - 311 04 32 (17.30u. - 09.00u.) 

 
De boodschappendienst werkt met een draaiboek voor de afhandeling van meldingen en 
schakelt zonodig andere dienstverleners in. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Als u vragen of mededelingen hebt ... 

 
 
 
Voor de dagelijkse gang van zaken is door de Algemene LedenVergadering een bestuur 
benoemd. Het bestuur kan worden bereikt via het administratiekantoor: 

 
Gevaert Vastgoedbeheer 
telefoon 030 - 630 80 92 (09.00u. - 17.30u.) 
e-mail vve@gevaertvastgoedbeheer.nl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pre pan 

mailto:vve@gevaertvastgoedbeheer.nl


 



wie wat waar hoe 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

reglementen enzo 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

afspraken & overeenkomsten 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mutaties & veranderingen 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALV 
 
 
 
 

5 



 



hst 1 1 v 12-12-2007  

 
p/a Gevaert Vastgoedbeheer 
Zoomstede 2 
3431 HL Nieuwegein 

tel: 030 630 80 92 

 
 
VvE Ravelijn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat is er geregeld ... 

 
 
 
- planmatig onderhoud 

 
 
- schoonmaken en glazenwassen 

 
 
- administratie en boekhouding 

 
 
- verzekeringen 

 
 
- dagelijks bestuur 

 
 
- besluitvorming en controle 

 
 
- regels voor het gebruik van het complex 

 
 
- hulp bij problemen in of aan het complex 
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En hoe werkt dat dan ... 
 
 
(voor details leest u verder in hoofdstuk 3 en 5) 

 
 
 
Voor het periodieke en groot onderhoud is een Meerjaren Onderhoudsplan 
gemaakt dat regelmatig wordt geactualiseerd. Dit Meerjaren Onderhoudsplan is 
gecombineerd met een Meerjaren Onderhoudsbegroting. 
Op basis hiervan wordt jaarlijks een begroting opgesteld. Daarin is opgenomen 
welk onderhoud zal worden uitgevoerd en hoe groot de maandelijkse 
voorschotbijdragen van de eigenaren zullen moeten zijn. 

 
 
 
De algemene ruimten worden wekelijks schoongemaakt. Daarnaast wordt 
gedurende het jaar aanvullend schoongemaakt (Trespa platen, galerijvloeren en 
dergelijke). Ongeveer 1x per 6 weken wordt alle glas in de gevels 
schoongemaakt. 

 
 
 
Voor het bijhouden van de administratie (waaronder het Ledenregister) en de 
boekhouding, is een overeenkomst gesloten met een administratiekantoor. Het 
administratiekantoor is tevens het aanspreekpunt voor de VvE. 

 
 
 
In het burgerlijk wetboek en in het Reglement is bepaald dat de VvE (als 
rechtspersoon) een opstalverzekering dient af te sluiten voor het gehele 
complex. Daarnaast zijn verzekeringen afgesloten voor de dekking van schade 
waarvoor de VvE wettelijk aansprakelijk kan worden gesteld (WA polis) en 
voor de kosten verbonden aan het (ten behoeve van de VvE) inroepen van 
rechtsbijstand. 

 
 
 
Er is een dagelijks bestuur, dat zorgt voor het uitvoeren van de 
onderhoudswerkzaamheden conform de begroting, het aansturen van het 
administratiekantoor, het organiseren van de ledenvergaderingen, het uitvoeren 
van de besluiten van de Algemene LedenVergadering en andere taken die zijn 
vastgelegd in de Reglementen. 

 
 
 
De besluitvorming binnen de VvE vindt plaats door stemming in de Algemene 
LedenVergadering (ALV). Daarvan worden in beginsel jaarlijks 2 georganiseerd. 
Controle op de juiste uitvoering van de begroting en de toepassing van de 
Reglementen is opgedragen aan een Kascommissie. 
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Nadere regels voor het gebruik van het complex zijn opgenomen in een 
Huishoudelijk Reglement. 

 
 
Bij problemen in of aan het complex door beschadigingen of defecten aan het 
appartement, leidingen of installaties, kan het administratiekantoor of een 
“boodschappendienst” worden ingeschakeld (zie helemaal voorin deze map). 
De boodschappendienst werkt met een draaiboek voor de afhandeling van 
meldingen en schakelt zonodig andere dienstverleners in. 
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p/a Gevaert Vastgoedbeheer 
Zoomstede 2 
3431 HL Nieuwegein 

tel: 030 630 80 92 

 
 
VvE Ravelijn 

 
 
 
 
 
 
Waar kan ik de regels nalezen ... 

 
 
 
De regels bestaan uit 3 brokken: 

 
 
- boek 5, titel 9 uit het burgerlijk wetboek (“appartementsrechten”) 

 
 
- de Statuten en het Reglement van VvE Ravelijn 

 
 
- het HuisHoudelijk Reglement (HHR) van VvE Ravelijn 

 
 
(deze teksten zijn in dit hoofdstuk na te lezen) 

 
 
De Statuten en het Reglement zijn feitelijk verdeeld over 2 documenten. Als 
basis dient het Modelreglement 1983 van de Koninklijke Notariële broederschap. 
Dat Modelreglement is door middel van de Akte van splitsing 
d.d. 24 oktober 1991 aangepast. 
Om het raadplegen te vereenvoudigen, is een nieuw document gemaakt waarin 
de basistekst en de aanpassingen zijn opgenomen. De aanpassingen zijn in een 
afwijkend lettertype weergegeven. 

 
Daarnaast zijn de algemene regels voor verenigingen van toepassing op de wijze 
waarop de VvE functioneert (boek 2, titel 2 uit het burgerlijk wetboek 
“verenigingen”). 

 
 
 
 
Waarom moet ik me aan die regels houden ... 

 
 
 
Als eigenaar bent u van rechtswege lid van de VvE. Dit lidmaatschap is 
gebonden aan de eigendom van het appartementsrecht. Bent u geen eigenaar 
meer, dan eindigt het lidmaatschap van de VvE. Als lid van een vereniging bent 
u gebonden aan het Reglement, aan het HuisHoudelijk Reglement (HHR) en aan 
besluiten die door de Algemene LedenVergadering zijn genomen. 
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Omdat het HHR niet via een notariële akte tot stand komt (en het daardoor 
mogelijk is dat een nieuwe eigenaar zou kunnen stellen de inhoud niet te 
kennen), is in het Reglement (artikel 44) opgenomen dat een nieuwe eigenaar 
expliciet moet verklaren zich aan de regels in het HHR te zullen houden. 

 
Als gebruiker bent u geen lid van de VvE. Omdat het wel van groot belang is 
dat u inzicht hebt in de regels die op het gebruik van het appartement als niet- 
eigenaar van toepassing zijn, is in het Reglement (artikel 24) bepaald dat de 
eigenaar u informatie moet verschaffen. 
Omdat een gebruiker niet automatisch aan het Reglement, het HuisHoudelijk 
Reglement en besluiten van de Vergadering van eigenaars is gebonden, is in het 
Reglement (artikel 24) ook bepaald dat een gebruiker expliciet moet verklaren 
zich te houden aan de regels die in de reglementen en besluiten zijn vastgelegd. 
 
“Gebruiker” is de juridische aanduiding van iedereen die van een eigenaar 
toestemming heeft gekregen het appartement te gebruiken. 
De verwijzing naar artikel 876c (artikel 24) moet door de invoering van het 
nieuwe Burgerlijk wetboek worden gelezen als een verwijzing naar artikel 128 
van boek 5. 

 
 
 
 
Als ik het er niet mee eens ben ... 

 
 
 
Bijzondere situaties kunnen worden voorgelegd aan het bestuur of de Algemene 
Ledenvergadering (ALV). In het HHR is beschreven hoe tegen beslissingen van 
het bestuur of de ALV bezwaar kan worden gemaakt of beroep ingesteld. 
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Burgerlijk wetboek 

 
Boek 5.  Zakelijke rechten 

 
Titel 9.  Appartementsrechten 

Afdeling 1.  Algemene  bep alingen 

Artikel  106 

1. Een eigenaar, erfpachter of opstaller is bevoegd zijn recht op een gebouw met toebehoren en 
op de daarbij behorende grond met toebehoren te splitsen in appartementsrechten. 

 
2. Ee n eige naa r, erfp ach ter of o psta ller is eve nee ns b evo egd zijn rech t op e en s tuk gron d te 
splitsen in appartementsrechten. 

 
3. Een appartementsrecht is op zijn beurt voor splitsing in appartementsrechten vatbaar. Een 
appartementseigenaar is tot deze ondersplitsing bevoegd, voor zover in de akte van splitsing niet 
anders is bepaald. 

 
4. On der a ppa rtem ents rec ht wo rdt ve rstaa n ee n aa nde el in de goe dere n die in de s plitsing zijn 
betrokken, dat de bevoegdheid omvat tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van het 
gebouw die blijkens hun inrichting bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden 
gebruikt. Het aandeel kan mede om vatten de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van bepaalde 
gedeelten van de bij het gebouw behorende grond. In het geval van lid 2 omvat het aandeel de 
bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van het stuk grond, die blijkens hun 
inrichting of aa ndu iding b este m d zijn of w orde n om als afzo nde rlijk ge hee l te wor den geb ruik t. 

 
5. On der a ppa rtem ents eige naa r wo rdt ve rstaa n de gere chtigd e tot ee n ap parte m ents rec ht. 

 
6. Onder gebouw wordt in deze titel mede verstaan een groep van gebouwen die in één splitsing 
zijn betrokken. 

 
7. Een erfpachter of opstaller is tot een splitsing in appartementsrechten slechts bevoegd na 
verkregen toestemm ing van de grondeigenaar. Indien deze de vereiste toestemm ing kennelijk zonder 
redelijke grond weigert of zich niet verklaart, kan de toestemm ing op verzoek van degene die haar 
behoeft worden vervangen door een machtiging van de kantonrechter van de rechtbank van het 
arrondissement waarin het gebouw of het grootste gedeelte daarvan is gelegen. 

 
Artikel  107 

 
Een eigenaar, erfpachter of opstaller is ook bevoegd in verband met een door hem beoogde stichting 
of ge wijz igd e in ric htin g v an ee n g eb ou w zij n re ch t op he t ge bo uw m et to eb eh or en en de da ar bij 
behorende grond met toebehoren te splitsen in appartementsrechten. Ook in geval van zodanige 
splitsing ontstaan de appartementsrechten op het tijdstip van inschrijving van de akte van splitsing. 

 
Artikel  108 

 
1. De appartementseigenaars zijn jegens elkander verplicht de bouw, de inrichting van het 
ge bo uw of d e in ric htin g o f aa nd uid ing va n d e g ro nd tot s tan d te bre ng en en in s tan d te ho ud en in 
overeenstemm ing met het daaromtrent in de akte van splitsing bepaalde. 

 
2. De rechter kan de uitspraak op een vordering, gegrond op het vorige lid, aanhouden wanneer 
een op artikel 144 lid 1 onder c, d of h gegrond verzoek aanhangig is. 
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Artikel  109 
 

1. De splitsing geschiedt door een daartoe bestemde notariële akte, gevolgd door inschrijving 
van die akte in de openbare registers. 

 
2. Aan de minuut van de akte van splitsing wordt een tekening gehecht, aangevende de be 
gr en zing va n d e o nd er sc he ide ne ge de elte n v an he t ge bo uw en de gro nd , die be ste m d zijn als 
afzonderlijk geheel te worden gebruikt en waarvan volgens de akte het uitsluitend gebruik in een 
appartementsrecht zal zijn begrepen. De tekening dient te voldoen aan de eisen, krachtens de wet 
bedoeld in artikel 16 lid 2 van Boek 3 voor de inschrijving daarvan te stellen. 

 
3. W aar in de bepalingen van deze titel wordt gesproken van de akte van splitsing, is hieronder 
de te ke ning beg repe n, ten zij uit de be paling het teg end eel blijk t. 

 
Artikel  110 

 
1. O nd an ks on be vo eg dh eid va n d eg en e d ie d e s plits ing he ef t ve rric ht, o m ov er ee n d aa rin 
betrokken registergoed te beschikken, is de splitsing geldig, indien zij is gevolgd door een geldige 
ove rdra cht va n ee n ap parte m ents rec ht of v estigin g van een bep erk t rech t op e en a ppa rtem ents rec ht. 

 
2. Een ongeldige splitsing wordt eveneens als geldig aangemerkt, wanneer een 
appartementsrecht is verkregen door verjaring. 

 
Artikel  111 

 
De ak te van splitsing m oet inh oud en: 

 
a.   de vermelding van de plaatselijke ligging van het gebouw of de grond; 
b.   een nauwkeurige omschrijving van de onderscheiden gedeelten van het gebouw of de grond, 

die bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, welke om schrijving kan 
plaatsvinden door verwijzing naar de in artikel 109 lid 2 bedoelde tekening, alsmede de 
ve rm eld ing vo or elk die r ge de elte n, to t we lk a pp ar tem en tsr ec ht d e b ev oe gd he id to t ge br uik 
daa rvan beh oort; 

c.   de kadastrale aanduiding van de appartementsrechten en de vermelding van de 
appartem entseigenaar; 

d.   ee n re gle m en t, w aa rto e g ea ch t wo rd en te b eh or en de be pa ling en va n e en na uw ke ur ig 
aangeduid modelreglement dat is ingeschreven in de openbare registers ter plaatse waar de 
akte moet worden ingeschreven. 

 
 

Artikel  112 
 

1. He t reglem ent m oet inh oud en: 
 

a.   welke schulden en kosten voor rekening van de gezamenlijke appartementseigenaars kom en; 
b.   een regeling omtrent een jaarlijks op te stellen exploitatierekening, lopende over het 

voorafgaande jaar, en de door de appartementseigenaars te storten bijdragen; 
c.   een regeling omtrent het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gedeelten die niet 

bes tem d zijn om als af zond erlijk g ehe el te wo rden geb ruik t; 
d.   door wiens zorg en tegen welke gevaren het gebouw ten behoeve van de gezamenlijke 

appartementseigenaars moet worden verzekerd; 
e.   de oprichting van een vereniging van eigenaars, die ten doel heeft het behartigen van 

gemeenschappelijke belangen van de appartementseigenaars, en de statuten van de 
vereniging. 
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2. De statu ten va n de vere niging van eigen aars m oete n be vatten : 
 

a.   de naam van de vereniging en de gemeente waar zij haar zetel heeft. De naam van de 
ve re nig ing m oe t aa nv an ge n m et d e w oo rd en : "V er en igin g v an Eig en aa rs ", he tzij vo luit 
geschreven, hetzij afgekort tot "V. v. E.", en voorts melding maken van de ligging van het 
gebouw; 

b.   het doel van de vereniging; 
c.   een regeling omtrent door de appartementseigenaars periodiek, tenminste jaarlijks, aan de 

vereniging verschuldigde bijdragen; 
d.   de wijze van bijeenroeping van de vergadering van eigenaars en de bepaling van het aantal 

stemm en dat ieder der appartementseigenaars in de vergadering kan uitbrengen. 
 
 

3. Het reglement kan een regeling inhouden, krachtens welke aan alle of bepaalde 
appartementsrechten mede verbonden is het lidmaatschap van een andere, nader in het reglement 
omschreven vereniging of coöperatie, voor zover dit lidmaatschap in overeenstemm ing is met de 
statuten van die vereniging of coöperatie. 

 
4. Het reglement kan inhouden een regeling omtrent het gebruik, het beheer en het onderhoud 
van de gedeelten die bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. Een zodanige 
regeling kan inhouden dat de vergadering van eigenaars bevoegd is een appartementseigenaar of 
degene die zijn rechten uitoefent, om nader in het reglement aangegeven gewichtige redenen het 
gebruik van deze gedeelten te ontzeggen. 

 
Artikel  113 

 
1.           De aandelen die door de splitsing in appartementsrechten ontstaan, zijn gelijk, tenzij bij de 
akte van splitsing een andere verhouding is bepaald. In het laatste geval blijkt uit de akte op welke 
gron dsla g die v erho udin g be rus t. 

 
2. In de schulden en kosten die ingevolge de wet of het reglement voor rekening van de 
gezamenlijke appartementseigenaars kom en, moeten zij onderling en jegens de vereniging van 
eigenaars voor elk appartementsrecht een gelijk deel bijdragen, tenzij daarvoor bij het reglement een 
andere verhouding is bepaald. 

 
3. Indien de appartementseigenaars voor een in het vorige lid genoemde schuld jegens de 
schuldeisers gezamenlijk aansprakelijk zijn en de verschuldigde prestatie deelbaar is, zijn zij ieder 
verbonden voor een deel, in de verhouding bedoeld in het vorige lid. 

 
4. Indien de a ppa rtem ents eige naa rs vo or ee n in lid 2 ge noe m de s chu ld geza m enlijk 
aansprakelijk zijn, is de vereniging voor die schuld hoofdelijk verbonden. 

 
5. Voor de schulden der vereniging zijn zij die appartementseigenaar waren ten tijde van het 
ontstaan van de schuld, met de vereniging hoofdelijk verbonden, en wel, indien de prestatie deelbaar 
is, ieder voor een deel in de verhouding bedoeld in lid 2. 

 
Artikel  114 

 
1. Rust op het ogenblik van de inschrijving van de akte van splitsing een hypotheek, een beslag 
of een voorrecht op alle in de splitsing betrokken registergoederen, dan rust dit verband, beslag of 
voorrecht van dat ogenblik af op elk der appartementsrechten voor de gehele schuld. 

 
2. Rust op het ogenblik van de inschrijving van de akte van splitsing een hypotheek, een beslag 
of een voorrecht op slechts een deel van de registergoederen, dan blijft de bevoegdheid tot uitwinning 
van dit deel ondanks de splitsing bestaan; door de uitwinning wordt met betrekking tot dat deel de 
splitsing beëindigd. 
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3.            Een recht van erfdienstbaarheid, erfpacht, opstal of vruchtgebruik, dat op dat ogenblik van de 
inschrijving van de akte van splitsing rust op de registergoederen of een deel daarvan, bestaat daarna 
ong ewijzigd voo rt. 

 
Artikel  115 

 
1. W anneer een recht van erfpacht of opstal in de splitsing wordt betrokken, wordt de canon of 
re trib utie die da ar na op eis ba ar wo rd t, ov er de ap pa rte m en tsr ec hte n v er de eld in e en ve rh ou din g a ls 
bedoeld in artikel 113 lid 2. 

 
2. De vereniging van eigenaars is hoofdelijk verbonden voor de door een of meer 
appartementseigenaars verschuldigde canon of retributie. 

 
Artikel  116 

 
1. W anneer een recht van erfpacht of opstal in de splitsing betrokken is, geldt ter aanvulling van 
de artikelen 87 leden 2 en 3 en 88 het in de volgende leden bepaalde. 

 
2. Op zegg ing va n he t rech t weg ens verzu im in de b etaling van de c ano n of re tributie k an s lech ts 
ge sc hie de n, w an ne er de ge he le c an on of r etr ibu tie o ve r tw ee ac hte re en vo lge nd e ja re n o nb eta ald is 
gebleven. 

 
3. Rust op een of meer appartementsrechten een beperkt recht of een beslag dan zijn artikel 87 
lid 2 , tw ee de zin, e n a rtik el 8 8 lid 2 m ed e v an ov er ee nk om stig e to ep as sin g m et b etr ek kin g to t dit 
beperkte recht of dit beslag. 

 
4. Is het voor een appartementsrecht verschuldigde deel van de canon of retributie over de twee 
achtereenvolgende jaren onbetaald gebleven, dan kan het appartementsrecht door de rechter op 
vordering van de grondeigenaar aan deze worden toegewezen. De dagvaarding moet op straffe van 
niet-ontvankelijkheid binnen acht dagen worden betekend aan hen die als beperkt gerechtigde of 
beslaglegger op het appartementsrecht in de openbare registers staan ingeschreven. 

 
5. Do or ins ch rijv ing in d e o pe nb ar e re gis ter s va n h et v on nis wa ar bij d e to ew ijzin g is 
uitgesproken, gaat het appartementsrecht op de grondeigenaar over en gaan de daarop rustende 
beperkte rechten en beslagen teniet. Deze inschrijving geschiedt niet, voordat het vonnis in kracht van 
gewijsde is gegaan. Na deze inschrijving is de grondeigenaar verplicht de waarde die het 
app artem ents rec ht he eft op het tijds tip van de ins chrijvin g aa n de gew ezen app artem ents eige naa r te 
vergoeden, na aftrek van hetgeen hij uit hoofde van de erfpacht van de gewezen 
appartementseigenaar te vorderen heeft, de kosten daaronder begrepen. 

 
6. In de akte van vestiging kan worden aangegeven op welke wijze de waarde als bedoeld in het 
vorige lid zal worden bepaald. 

 
7. Ieder beding dat ten nadele van een appartementseigenaar van dit artikel afwijkt, is nietig. 

 
Artikel  117 

 
1. Een appartementsrecht kan als een zelfstandig registergoed worden overgedragen, 
toegedeeld, bezwaard en uitgewonnen. 

 
2. Onverminderd het in artikel 114 lid 2 bepaalde kunnen goederen die in de splitsing betrokken 
zijn niet geheel of voor een deel worden overgedragen, verdeeld, bezwaard of uitgewonnen. 

 
3. Beëindiging van de splitsing met betrekking tot een gedeelte van de in de splitsing betrokken 
registergoederen kan slechts geschieden door wijziging van de akte van splitsing. 

 
4. In afwijking van lid 2 kunnen in de splitsing betrokken onroerende zaken door de gezamenlijke  
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appartementseigenaars belast worden met een erfdienstbaarheid. 
 

Artikel  118 
 

1. Een appartementseigenaar kan, voor zover in de akte van splitsing niet anders is bepaald, 
zonder medewerking van de overige appartementseigenaars op het gedeelte van de onroerende 
zak en da t be ste m d is om als afz on de rlijk ge he el d oo r he m te w or de n g eb ru ikt , ee n e rfd ien stb aa rh eid 
vestigen ten behoeve van een ander gedeelte van die zaken of van een andere onroerende zaak.  

 
2. Een appartementseigenaar kan, voor zover in de akte van splitsing niet anders is bepaald, 
zon de r m ed ew er kin g v an de ov er ige ap pa rte m en tse ige na ar s d e v es tigin g v an ee n e rfd ien stb aa rh eid 
die uits luite nd str ek t ten be ho ev e v an ee n g ed ee lte v an de on ro er en de zak en da t be ste m d is om als 
af zon de rlijk ge he el d oo r he m te w or de n g eb ru ikt , aa nn em en en va n zo da nig e e rfd ien stb aa rh eid 
afstand doen. 

 
3. De in dit artikel bedoelde erfdienstbaarheden gaan teniet, wanneer de bevoegdheid tot 
uitsluitend gebruik van het gedeelte dat met de erfdienstbaarheid is belast of ten behoeve waarvan de 
erfd iens tbaa rheid is bed ong en e indigt. 

 
Artikel  118a 

 
1. Een appartementseigenaar kan, voor zover in de akte van splitsing niet anders is bepaald, 
zond er m ede wer king van de o verige app artem ents eigen aars en b epe rkt g erec htigde n op het g ede elte 
van de onroerende zaken dat bestemd is om als afzonderlijk geheel door hem te worden gebruikt, een 
recht van erfpacht en, behoudens voor zover het betreft in de splitsing betrokken gebouwen, werken 
en beplantingen, een recht van opstal vestigen. 

 
2. In de akte van vestiging van het recht wordt bepaald in hoeverre de gerechtigde naast de 
appartementseigenaar hoofdelijk aansprakelijk is voor de ter zake van het appartementsrecht 
verschuldigde bijdragen. 

 
3. Tenzij bij de vestiging van het recht van erfpacht anders wordt bepaald, wordt het aan een 
appartementsrecht verbonden stemrecht in de vergadering van eigenaars uitgeoefend door de 
erfpachter. Tenzij bij de vestiging van het recht van opstal anders wordt bepaald, behoudt de 
appartementseigenaar die een recht van opstal heeft gevestigd, het aan zijn appartementsrecht 
verbonden stemrecht in de vergadering van eigenaars. 

 
Artikel  119 

 
1. Een ap partem entseigenaar m ag zonder toestem m ing van de overige app artem entseigenaars in 
een gedeelte dat bestemd is om als afzonderlijk geheel door hem te worden gebruikt, veranderingen 
aanbrengen, mits deze geen nadeel aan een ander gedeelte toebrengen. Van hetgeen hij bij een 
geoorloofde vera ndering wegn eem t wordt hij enig eigenaar. 

 
2. Hij is verplicht de vereniging van eigenaars onverwijld van een verandering kennis te geven. 
Leidt de verandering tot een wijziging van de verzekeringspremie, dan komt het verschil voor rekening 
van hem en zijn rechtsopvolgers. 

 
3. Blijkt ten gevolge van een verandering de waarde van de in de splitsing betrokken goederen 
bij de opheffing van de splitsing te zijn verminderd, dan wordt hiermede, ook al was de verandering 
geoorloofd, bij de verdeling van de gemeenschap rekening gehouden ten laste van hem die de 
verandering hee ft aangebrach t of zijn rechtsopvolger. 

 
4. Bij h et r eg lem en t k an va n d it ar tik el w or de n a fg ew ek en en ku nn en vo or de toe pa ss ing va n lid 
2 wijzigingen in de wijze van gebruik m et veranderingen worden gelijkgesteld. 
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Artikel  120 
 

1. Onverminderd het in artikel 112 lid 4 bepaalde is een appartementseigenaar bevoegd het 
gedeelte dat bestemd is om als afzonderlijk geheel door hem te worden gebruikt, zelf te gebruiken of 
aan een ander in gebruik te geven, met inbegrip van het hem toekom ende medegebruik van de 
ged eelten die nie t bes tem d zijn om als af zond erlijk ge hee l te wor den geb ruik t. 

 
2. Voorschriften van het reglement om trent gebruik, beheer en onderhoud zijn ook van 
toepassing op degeen die het gebruik verkrijgt. Andere bepalingen van het reglement kunnen in het 
reglement op de gebruiker van toepassing worden verklaard. 

 
3. Ten aanzien van een huurder geldt een na het tot stand komen van de huurovereenkom st 
ingeschreven reglementsbepaling niet, tenzij hij daarin heeft toegestemd. W eigert hij zijn toestemm ing 
of ve rk laa rt h ij zic h n iet, d an ka n d e k an ton re ch ter van de rec htb an k v an he t ar ro nd iss em en t wa ar in 
het gebouw of het grootste deel daarvan is gelegen, op verzoek van iedere appartementseigenaar 
beslissen dat de reglementsbepaling ten aanzien van de huurder komt te gelden. 

 
4. Na opheffing van de splitsing zijn de gerechtigden tot de goederen die in de splitsing waren 
be tro kk en , ve rp lich t ee n v er hu ur ge sta nd te d oe n, m its d e tijd va n d e v er hu ur in o ve re en ste m m ing is 
m et h et p laa tse lijk ge br uik en de ve rh uu r nie t op on ge wo ne , vo or he n b ezw ar en de vo or wa ar de n is 
geschied. 

 
Artikel  121 

 
1. In alle gevallen waarin een appartementseigenaar voor het verrichten van een bepaalde han 
deling m et be trek king tot de g ede elten d ie niet be stem d zijn als afzon derlijk geh eel ge bruik t te worden 
en, in het geval van een beding als bedoeld in artikel 112 lid 4, met betrekking tot gedeelten die 
bestemd zijn als afzonderlijk geheel gebruikt te worden, medewerking of toestemm ing behoeft van 
een of meer andere appartementseigenaars, van de vereniging van eigenaars of van haar organen, of 
waarin de vereniging of haar organen voor het verrichten van zodanige handeling toestemm ing 
behoeven van een of meer appartementseigenaars, kan die medewerking of toestemm ing op verzoek 
van degeen die haar behoeft, worden vervangen door een machtiging van de kantonrechter van de 
rechtbank van het arrondissement waarin het gebouw of het grootste gedeelte daarvan is gelegen. De  
machtiging kan worden verleend, indien de medewerking of toestemm ing zonder redelijke grond wordt 
gew eige rd o f de gen e die haa r m oet g eve n zich niet ve rkla art. 

 
2. Gaat de handeling met kosten gepaard, dan kan de kantonrechter op verzoek van een 
appartementseigenaar of van de vereniging van eigenaars tevens bepalen in welke verhouding alle of 
bepaalde appartementseigenaars of de vereniging van eigenaars in de kosten moeten bijdragen. 

 
3. Betreft het de aanbrenging van een nieuw werk of nieuwe installatie, dan kan de 
kantonrechter desverzocht ook een regeling vaststellen, bepalende dat en in welke verhouding de 
appartementseigenaars van alle of bepaalde appartementsrechten de kosten van onderhoud van het 
werk of de installatie in de toekomst zullen dragen. 

 
Artikel  122 

 
1. Overgang onder bijzondere titel of toedeling van een appartementsrecht omvat, voor zover niet 
anders is bepaald, mede de als appartementseigenaar verkregen rechten. 

 
2. Na de overgang of toedeling moet de verkrijger onverwijld schriftelijk aan de vereniging van 
eigenaars mededeling doen van zijn verkrijging. 

 
3. Voor de ter zake van het verkregene verschuldigde bijdragen die in het lopende of het 
voorafgaande boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden, zijn de verkrijger en de 
vroegere appartementseigenaar hoofdelijk aansprakelijk.  

 
4. In het reglement kan worden bepaald in hoeverre voor bijdragen, genoemd in het vorige lid, 
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alleen de vroegere eigenaar of alleen de verkrijger aansprakelijk zal zijn. In het reglement kan ook 
worden b epaald dat voor bep aalde bijdragen die later opeisbaar worden d e vroegere 
appartementseigenaar in plaats van de verkrijger verbonden zal zijn. 

 
5. De notaris draagt zorg dat aan de akte van overdracht of toedeling een door het bestuur van 
de vereniging van eigenaars afgegeven verklaring wordt gehecht, die met betrekking tot de in lid 3 
genoemde bijdragen waarvoor de verkrijger aansprakelijk zal zijn, een opgave inhoudt van hetgeen de 
be tro kk en ap pa rte m en tse ige na ar op de da g v an de ove rd ra ch t of toe de ling aa n d e v er en igin g s ch uld ig 
is. De verkrijger is jegens de vereniging niet verder aanspra kelijk dan tot het bedrag dat uit de opgave 
blijkt. 

 
6. De verklaring houdt tevens een opgave in van de omvang van het reservefonds van de 
vereniging, bedoeld in artikel 126 lid 1. 

 
Artikel  123 

 
1. In ge val van vruc htge bruik van een app artem ents rec ht tree dt de vruc htge bruik er in de plaats 
van de appartementseigenaar ten aanzien van de aansprakelijkheid voor de gezamenlijke schulden en 
de aan de gezamenlijke appartementseigenaars en de vereniging van eigenaars verschuldigde 
bijdragen. De vruchtgebruiker is echter bevoegd de door hem betaalde bedragen, voor zover zij niet 
betrekking hebben op de gewone lasten en herstellingen, bij het einde van het vruchtgebruik van de 
appartementseigenaar terug te vorderen. 

 
2. W anneer de appartementseigenaar schulden of bijdragen als bedoeld in lid 1 heeft voldaan, 
kan hij van de vruchtgebruiker vorderen dat deze hem de betaalde bedragen, vermeerderd met de 
rente vanaf de dag der betaling, teruggeeft voor zover zij op gewone lasten en herstellingen betrekking 
hebben. Van de andere door de appartementseigenaar betaalde bedragen is de vruchtgebruiker 
slechts de rente van de dag der betaling tot het einde van het vruchtgebruik verschuldigd. 

 
3. Tenzij bij de instelling van het vruchtgebruik anders wordt bepaald wordt het aan een 
appartementsrecht verbonden stemrecht in de vergadering van eigenaars uitgeoefend door de 
vruchtgebruiker. 

 
4. Artikel 122 is van overeenkom stige toepassing bij de vestiging, bij overdracht en bij het einde 
van het vru chtg ebru ik va n ee n ap parte m ents rec ht. 

 
Afdeling 2.  De v eren iging  van eigen aars 

 
Artikel  124 

 
1. De vereniging van eigenaars is een rechtspersoon. 

 
2. Titel 1 van Boek 2 is van toepassing behoudens de artikelen 4, 6, 13 lid 2, 17, 18, 19 leden 1- 
3, lid 4, tweede zin, lid 6, tweede zin, en lid 7, 20, 21 en 22 en met inachtneming van de in de volgende 
artikelen van de onderhavige titel aangegeven afwijkingen. 

 
3. Titel 2 van Boek 2 is slechts van toepassing voor zover de onderhavige afdeling daarnaar 
verw ijst. 

 
Artikel  125 

 
1. Aan de vergadering van eigenaars komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet 
door wet of statuten aan andere organen zijn opgedragen. 

 
2. Iedere appartementseigenaar is van rechtswege lid van de vereniging van eigenaars. 
W anneer een lid ophoudt appartementseigenaar te zijn, eindigt zijn lidmaatschap van rechtswege. 
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3. Artikel 40 lid 2 van Boek 2 is van toepassing. 
 

Artikel  126 
 

1. De vereniging van eigenaars voert het beheer over de gemeenschap, met uitzondering van de 
gedeelten die bestemd zijn als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. De vereniging houdt een 
reservefonds in stand ter bestrijding van andere dan de gewone jaarlijkse kosten. 

 
2. De vereniging kan binnen de grenzen van haar bevoegdheid de gezamenlijke 
appartementseigenaars in en buiten rechte vertegenwoordigen. 

 
3. De vereniging ziet toe op de nakoming van de verplichtingen die voor de 
appartementseigenaars uit het bij of krachtens de wet en het reglement bepaalde jegens elkander 
voortvloeien en kan te dien einde in rechte tegen hen optreden. Onder appartementseigenaars wordt 
hier b egre pen hij die ee n ge bruik sre cht a an e en a ppa rtem ents eige naa r ontlee nt. 

 
Artikel  127 

 
1. Alle appartementseigenaars hebben toegang tot de vergadering van eigenaars. De besluiten 
worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemm en, voor zover de statuten niet 
anders bepalen. 

 
2. Tenzij de statuten anders bepalen, wordt de voorzitter van de vergadering van eigenaars door 
de vergadering uit de leden der vereniging benoemd. Zowel de voorzitter als het bestuur van de 
vereniging zijn bevoegd de vergadering bijeen te roepen. 

 
3.           In g ev al v an on de rs plits ing ko m en de ste m m en va n d e a pp ar tem en tse ige na ar wie ns rec ht is 
ges plitst, toe a an d e ge rec htigde n tot de doo r de o nde rsp litsing on tstan e ap parte m ents rec hten . De ze 
stemm en worden in de vergadering van eigenaars uitgebracht door het bestuur van de bij de 
ond ers plitsing o pge richte vere niging van eigen aars . De s tem m en b eho eve n niet e ens luiden d te 
wor den uitgeb rac ht. De gere chtigd en to t de d oor d e on ders plitsing o ntsta ne a ppa rtem ents rec hten zijn 
bevoegd de vergadering van eigenaars bij te wonen. Het bestuur, bedoeld in de tweede zin, is bevoegd 
om in de vergadering het woord te voeren. 

 
Artikel  128 

 
1. De vergadering van eigenaars is bevoegd regels te stellen betreffende het gebruik van de 
gedeelten die niet bestemd zijn als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, voor zover het reglement 
daa rove r gee n be paling en b eva t. 

 
2. Iedere appartementseigenaar kan een gebruiker vragen te verklaren of hij bereid is een in het 
vorige lid bedoelde regel na te leven. Is de gebruiker daartoe niet bereid of verklaart hij zich niet, dan 
ka n d e k an ton re ch ter bin ne n w ien s r ec hts ge bie d h et g eb ou w o f he t gr oo tst e g ed ee lte d aa rva n is 
gelegen, op verzoek van iedere appartementseigenaar beslissen dat de regel ten aanzien van de 
gebruiker komt te gelden. 

 
Artikel  129 

 
1. Voor de toepassing van artikel 14 van Boek 2 wordt de akte van splitsing gelijkgesteld met de 
statuten. 

 
2. Voor de toep assing van artikel 15 lid 1 onder c van Boek 2 geldt het reglement dat krachtens 
artikel 111 onder d  dee l van d e ak te van splitsing uitm aak t, niet als e en re glem ent. 
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Artikel  130 
 

1. In afwijking van artikel 15 lid 3 van Boek 2 geschiedt de vernietiging van een besluit van een 
orgaan van de vereniging van eigenaars door een uitspraak van de kantonrechter van de rechtbank 
van het arrondissement waarin het gebouw of het grootste gedeelte daarvan is gelegen, op verzoek 
van degene die de vernietiging krachtens dit lid kan vorderen. 

 
2. Het verzoek tot vernietiging moet worden gedaan binnen een maand na de dag waarop de 
verzoeker van het besluit heeft kennis genomen of heeft kunnen kennis nemen. 

 
3.            De verzoeker, alle andere stemgerechtigden en de vereniging van eigenaars worden bij name 
opgeroepen om op het verzoek te worden gehoord. Hoger beroep kan slechts worden ingesteld binnen 
een maand na de dagtekening der eindbeschikking. 

 
4. De rechter voor wie het verzoek aanhangig is, is bevoegd het besluit te schorsen totdat op het 
verzo ek onh erro epe lijk is be slist. 

 
Artikel  131 

 
1. Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door één bestuurder, tenzij de statuten bepalen 
dat er twee of meer zullen zijn. In het laatste geval wordt de vereniging, voor zover in de statuten niet 
anders is bepaald, tegenover derden door ieder der bestuurders vertegenwoordigd. 

 
2. Het bestuur wordt door de vergadering van eigenaars, al dan niet uit de leden, benoemd en 
kan te allen tijde door haar worden geschorst of ontslagen. Een veroordeling tot herstel van de 
dienstbetrekking tussen de vereniging en een bestuurder kan door de rechter niet worden 
uitgesproken. 

 
3. Voor zover de statuten niet anders bepalen, beheert het bestuur de middelen der vereniging 
en draagt het zorg voor de tenuitvoerlegging van de besluiten van de vergadering van eigenaars. 

 
4. Bij besluit van de vergadering van eigenaars kan van het vorige lid worden afgeweken en 
kunnen aan het bestuur aanwijzingen met betrekking tot de uitoefening van zijn taak worden gegeven. 
Deze besluiten kunnen niet worden ingeroepen tegen de wederpartij, tenzij zij haar bekend waren of 
behoorden te zijn. 

 
Artikel  132 

 
De appartementseigenaars en de gebruikers van de voor het gebruik als afzonderlijk geheel bestemde 
gedeelten zijn verplicht een bestuurder en door hem aan te wijzen personen toegang tot die gedeelten 
te verschaffen, wanneer dit voor de vervulling van de taak van het bestuur noodzakelijk is. 

 
Artikel  133 

 
1. Bij belet of ontstentenis van het bestuur wordt dit vervangen door de voorzitter van de 
ve rg ad er ing va n e ige na ar s, te nzij in d e s tatu ten of d oo r de ve rg ad er ing ee n a nd er e v oo rzie nin g is 
getroffen. 

 
2. In gevallen waarin de vereniging of de gezamenlijke appartementseigenaars een belang 
hebben, tegenstrijdig met dat van een bestuurder, treedt de voorzitter van de vergadering van 
eigenaars bij belet of ontstentenis van andere be stuurders even eens in de plaats van h et bestuur. 

 
Artikel  134 

 
1. Exploiten en kennisgevingen, gericht tot de gezamenlijke appartementseigenaars, kunnen aan 
de persoon of de woonplaats van een bestuurder van de vereniging worden gedaan; zij behoeven dan 
niet de namen en de woonplaatsen van de appartementseigenaars te bevatten. 
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2. De bestuurder deelt de appartementseigenaars onverwijld de inhoud van het exploit of de 
kennisgeving mede. 

 
Artikel  135 

 
De artikelen 45 lid 4 en 48 van Boek 2 zijn van toepassing. 

Afdeling 3.  Rechten  uit verzekeringsovereenkomsten 

Artikel  136 

1. Hij, die krachtens het reglement verplicht is het gebouw te doen verzekeren, vertegenwoordigt 
de gezamenlijke appartementseigenaars bij de uitoefening van de rechten die uit de 
verzekeringsovereenkomst voortvloeien, en voert voor hen het beheer over de ontvangen 
verzekeringspenningen. 

 
2. Zodra tot herstel is besloten, worden de verzekeringspenningen tot dit doel aangewend, met 
dien verstande dat de verhouding van de waarde van de appartementsrechten na het herstel dezelfde 
moet zijn als tevoren. Bij de berekening van die waarde mag echter geen rekening worden gehouden 
m et ver and ering en d ie een app artem ents eige naa r in het g ede elte da t bes tem d is om als af zond erlijk 
geheel door hem te worden gebruikt, heeft aangebracht, tenzij hij hiervan tijdig aan de vereniging van 
eigenaars had kennis gegeven. 

 
3. Herstel van schade aan gedeelten die bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden 
gebruikt, geschiedt zoveel mogelijk volgens de aanwijzingen van de appartementseigenaars die het 
aan gaa t. 

 
4. Uitkering aan ieder der appartementseigenaars van het hem toekom ende aandeel in de 
ass uran tiepen ning en g esc hied t slech ts: 

 
a.   indien na het herstel van de schade een overschot aanwezig blijkt te zijn; 
b.   indien drie maanden zijn verlopen nadat de vergadering van eigenaars heeft besloten van 

herstel of verder herstel af te zien; 
c.   in geval van opheffing van de splitsing. 

 
 

5. Van het bepaalde in dit artikel kan in het reglement worden afgeweken. 
 

Artikel  138 
 

Geschillen over herstel of de wijze van herstel beslist de kantonrechter van de rechtbank van het 
arrondissement waarin het gebouw of het grootste gedeelte daarvan is gelegen, op verzoek van de 
meest gerede partij. Hoger beroep kan slechts worden ingesteld binnen een maand na de dagtekening 
van de eindbeschikking. 

 
Afdeling 4.  Wijziging van de akte van splitsing en opheffing van de splitsing  

 
Artikel  139 

 
1. D e a kt e v an sp litsin g k an wo rd en ge wijz igd m et m ed ew er kin g v an alle 
appartementseigenaars. 

 
2. De wijziging kan ook met m edewerking van het bestuur geschieden, indien het tot de wijziging 
strek ke nde bes luit is gen om en in d e ve rgad ering van e igen aars m et ee n m eerd erhe id van ten m inste 
vier vijfden van het aantal stemm en dat aan de appartementseigenaars toekomt of met een zodanige 
grotere meerderheid als in de akte van splitsing is bepaald. De termijn voor oproeping tot de 
vergadering bedraagt ten minste vijftien dagen. Artikel 42 leden 1, eerste zin, 2, eerste zin, en 3 van 
Boek 2 is van overeenkom stige toepassing. 
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3. W ijziging va n de ak te van splitsing beh oef t de toe stem m ing va n he n die e en b epe rkt re cht o p 
een appartementsrecht hebben, van hen die daarop beslag hebben gelegd alsmede, indien een recht 
va n e rfp ac ht o f op sta l in d e s plits ing is b etr ok ke n, v an de gro nd eig en aa r. O ok is to es tem m ing no dig 
van de g erec htigde n tot ee n erf dien stba arhe id, indien hun rech t doo r de w ijziging wo rdt ve rko rt. 

 
4. Indien de wijziging uitsluitend betrekking heeft op het reglement, is de toestemm ing van de 
beslagleggers niet nodig. 

 
5. De wijziging geschiedt door een daartoe bestemde notariële akte, gevolgd door inschrijving 
van die akte in de openbare registers. Indien de wijziging betrekking heeft op de begrenzing van 
ge de elte n v an he t ge bo uw of d e g ro nd die be ste m d zijn als afz on de rlijk ge he el te wo rd en ge br uik t, is 
artikel 109 lid 2 van overeenkom stige toepassing. 

 
Artikel  140 

 
1. Indien een of meer der in de leden 1 en 3 van het vorige artikel genoemden zich niet verklaren 
of zonder redelijke grond weigeren hun medewerking of toestemm ing te verlenen, kan deze worden 
vervangen door een machtiging van de kantonrechter van de rechtbank van het arrondissement 
waarin het gebouw of het grootste gedeelte daarvan is gelegen. 

 
2. De m achtiging kan slechts worden verleend op verzoek van een of meer 
appartementseigenaars aan wie ten minste de helft van het aantal stemm en in de vergadering van 
eige naa rs toe ko m t. 

 
3. De m achtiging kan ook op verzoek van twee appartementseigenaars, of op verzoek van een 
appartementseigenaar aan wie verschillende appartementsrechten toebehoren worden verleend, 
wanneer de wijziging uitsluitend strekt tot een verandering van de onderlinge begrenzing der gedeelten 
die bestemd zijn door hen als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, al dan niet gepaard gaande met 
een vera nde ring in d e on derling e ve rhou ding van hun aan dele n in de goe dere n die in de s plitsing zijn 
betrokken, of van hun bijdragen in de schulden en kosten die ingevolge de wet of het reglement voor 
rekening van de gezamenlijke appartementseigenaars kom en. 

 
4. Alle pe rs on en wie r m ed ew er kin g o f to es tem m ing ing ev olg e a rtik el 1 39 is ve re ist, w or de n b ij 
name opgeroepen om op een verzoek als in de vorige leden bedoeld te worden gehoord. 

 
Artikel  140a 

 
1. Op vordering van een appartementseigenaar die niet voor een overeenkomstig artikel 139 lid 2 
bij meerderheid van stemm en genomen besluit tot wijziging van de akte van splitsing heeft gestemd, 
wordt het besluit bij rechterlijke uitspraak vernietigd. 

 
2. De bevoegdheid om vernietiging te vorderen verjaart door verloop van drie maanden, welke 
termijn begint met de aanvang van de dag, volgende op die waarop het besluit door de vergadering 
van eigenaars is genomen. 

 
3. De rechter kan de vordering afwijzen, wanneer de eiser geen schade lijdt of hem een redelijke 
schadeloosstelling wordt aangeboden en voor de betaling hiervan voldoende zekerheid is gesteld. 

 
Artikel  141 

 
1. Bij ge brek e va n de in de a rtikele n 13 9 en 140 bed oeld e toe stem m ing of daa rvoo r in de p laats 
tredende machtiging wordt de wijziging vernietigd bij rechterlijke uitspraak op vordering van degeen 
wiens toestemm ing achterwege is gebleven. 

 
2. De bev oeg dhe id om vern ietiging te vord eren verja art do or ve rloop van een jaar, w elke term ijn 
begint met de aanvang van de dag, volgende op die waarop degeen die de vernietiging kan vorderen 
ke nn is h ee ft g en om en va n d e w ijzig ing da n w el h em sc hr ifte lijk va n d ie w ijzig ing m ed ed elin g is 
gedaan. 
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3. De rechter kan de vordering afwijzen, wanneer de eiser geen schade lijdt of hem een redelijke 
schadeloosstelling wordt aangeboden en voor de betaling hiervan voldoende zekerheid is gesteld. 

 
Artikel  142 

 
1. Beperkte rechten en beslagen, waarmee de appartementsrechten zijn belast, rusten na de 
wijziging van de akte van splitsing op de gewijzigde appartementsrechten, tenzij de akte van wijziging 
and ers bep aalt. 

 
2. Voorrechten blijven na de wijziging bestaan. 

 
Artikel  143 

 
1. De splitsing wor dt van rech tswe ge o pge heve n: 

 
a.   bij h et e ind ige n v an ee n in de sp litsin g b etr ok ke n re ch t va n e rfp ac ht o f op sta l, wa nn ee r na as t dit 

recht geen andere registergoederen in de splitsing betrokken zijn en de beëindiging niet 
gepaard gaat met de vestiging van een nieuw recht van erfpacht of opstal van de 
appartementseigenaars op dezelfde onroerende zaak;  

b.   door inschrijving in de openbare registers van het vonnis waarbij een in de splitsing betrokken 
kadastraal perceel in zijn geheel is onteigend, wanneer geen andere percelen in de splitsing 
betrokken zijn. 

 
 

2. In alle andere gevallen geschiedt de opheffing van de splitsing door een daartoe bestemde 
notariële akte, gevolgd door inschrijving van die akte in de openbare registers. De artikelen 139 leden 
1 en 3, 140 leden 1, 2 en 4 en 141 zijn van overeenkomstige toepassing. 

 
Artikel  144 

 
1. Op verzo ek van een pers oon wien s m ede wer king of toe stem m ing tot d e wijziging van de a kte 
van splitsing of tot opheffing van de splitsing is vereist, kan de kantonrechter van de rechtbank van het 
arro ndis sem ent w aarin het g ebo uw o f het g roots te ge dee lte daa rvan is gele gen , beve len da t de a kte 
van splitsing wor dt ge wijzigd d an w el de s plitsing w ordt o pge hev en: 

 
a.   wanneer de akte van splitsing niet voldoet aan de in de artikelen 111 en 112 gestelde vereisten; 
b.   wanneer uit de inrichting van de gedeelten van het gebouw of uit de inrichting of aanduiding van 

de g ede elten v an d e gro nd d ie bes tem d zijn als a fzon derlijk geh eel te w orde n ge bruik t, deze 
bes tem m ing nie t blijkt; 

c.   wanneer de bouw of inrichting van het gebouw dan wel de inrichting of aanduiding van de grond 
niet of niet meer beantwoordt aan de omschrijving in de akte van splitsing; 

d.   in geval van splitsing met toepassing van artikel 107, wanneer de stichting of de gewijzigde 
inrichting van het gebouw niet binnen een termijn van drie jaren te rekenen vanaf de dag van de 
inschrijving is voltooid; 

e.   wanneer een recht van erfpacht of opstal dat naast een of meer andere registergoederen in de 
splitsing betro kk en is, e indigt; 

f. wan nee r een dee l der in d e sp litsing be trok ke n reg isterg oed eren is uitgew onn en, e en g ede elte 
van de kadastrale percelen is onteigend, of degene die de splitsing verricht heeft onbevoegd 
was over een deel der in de splitsing betrokken registergoederen te beschikken; 

g.   wanneer het gebouw ernstig is beschadigd of geheel of gedeeltelijk is gesloopt, tenzij herstel 
binnen redelijke tijd is te verwachten; 

h.   wanneer alle appartementseigenaars zich bij een overeenkom st tot de wijziging of opheffing 
hebben verbonden. 

 
 

2. Aan de toewijzing van het verzoek kan de rechter voorwaarden verbinden. 
 

3. Artikel 140 lid 4 is van overeenkom stige toepassing. 
 

 
12 van 13 



hst 2 15 v 12-12-2007 
 

Artikel  145 
 

1. De appartementseigenaars zijn verplicht aan een bevel als bedoeld in het vorige artikel 
uitvoering te geven, zodra de beschikking in kracht van gewijsde is gegaan. De in de artikelen 139 
lede n 1 e n 3 e n 14 3 lid 2 be doe lde toe stem m ing is in d it geva l niet vere ist. 

 
2. Indien de kantonrechter met toepassing van artikel 300 van Boek 3 een vertegenwoordiger 
heeft aangewezen, stelt hij op verzoek van de meest gerede partij of ambtshalve diens salaris vast; het 
salaris komt ten laste van de vertegenwoordigde. 

 
Artikel  146 

 
Beperkte rechten, beslagen en voorrechten op een appartementsrecht rusten na opheffing van de 
splitsing op het aandeel van de gewezen appartementseigenaar in de goederen die in de splitsing 
betrokken waren. 

 
Artikel  147 

 
1. De vereniging van eigenaars wordt door opheffing van de splitsing van rechtswege ontbonden. 

 
2. De vereffening geschiedt met inachtneming van de volgende afwijkingen van de artikelen 23- 
24 van Boek 2. 

 
3. De vereffenaar draagt hetgeen na voldoening der schuldeisers van het vermogen van de 
ontbonden vereniging is overgebleven, over aan hen die bij de opheffing van de splitsing 
appartementseigenaar waren, ieder voor een aandeel als bedoeld in artikel 113 lid 1. 

 
4. De art ikelen 23 lid 1, derde zin, en lid 4 en 23c, lid 1, van Boek 2 z ijn niet van toepassing. De in 
artikel 23b lid 4 van Boek 2 bedoelde nederlegging geschiedt binnen het arrondissement waar het 
gebouw of het grootste gedeelte daarvan is gelegen. In plaats van de in artikel 24, lid 2, van Boek 2 en 
artikel 995, eerste lid, tweede volzin, van het W etboek van Burgerlijke Rechtsvordering aangewezen 
rec hter g eldt als bev oeg d dieze lfde re chte r binn en w iens rech tsge bied het g ebo uw o f het g roots te 
gedeelte daarvan is gelegen. 
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Reglement VvE Ravelijn 
op basis van het Modelreglement 1983 
en gewijzigd conform de akte van splitsing d.d. 24 oktober 1991 

 
 
 

A. Definities 
 

Artikel 1 
In het reglement wordt verstaan onder: 

': de akte van splitsing;
 

a.   ‘akte 
'
 

b.   ‘gebouw : het gebouw of de gebouwen dat/die in de splitsing is/zijn betrokken; 
c.   ‘eig ': de gerechtigde tot een appartementsrecht, als bedoeld in artikel 875 a vierde lid van het 
Burgerlijk Wetboek; 
d.   ‘gemeen schappelijke gedeelten ': die gedeelten van het gebouw alsmede de daarbij behorende grond 
die blijkens de akte niet bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt; 
e.   ‘gemeen schappelijke zaken ': alle zaken die bestemd zijn of worden om door alle eigenaar s of een 
bepaalde groep van eigenaars gebruikt te worden voor zover niet vallende onder d; 
f. ‘privé gede ': het gedeelte of de gedeelten van het gebouw en de daarbij behorende grond dat/die 
blijkens de akte bestemd is/zijn of wordt/worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt; 
g.   ‘gebruiker': de gebruiker als bedoeld in artikel 875 m van het Burgerlijk Wetboek; 
h.   ‘verenigi ': de veren igin g van eigenaar s als bedoeld in artikel 875 f eerste lid onder e van het 
Burgerlijk Wetboek; 
i. ‘vergade ': de verga dering van eigenaars als bedoeld in artikel 875 f tweede lid onder d van h et 
Burgerlijk Wetboek; 
j.  ‘bestuur': het bestuur van de vereniging als bedoeld in artikel 876 e van het Burgerlijk Wetboek, 
gevormd door één of meer admin istrateurs. 

 
 

B. Aandelen,  die door de splitsing ontstaan, en aandelen  in de verplichting  tot 
het bijdragen in de schulden en kosten, die voor rekening van de gezamenlijke 
eigenaars zijn 

 
Artikel 2 
1.   Ieder der eigenaars is in de gemeenschap gerechtigd voor het nader in de akte te bepalen breukdeel. 
2.   De eigenaar s zijn voor de in het eer ste lid bedoelde breukdelen gerechtigd tot de gemeenschappelijke 
baten. 
3.   De eigenaars zijn voor de in het eerste lid bedoelde breukdelen 
verplicht bij te dragen in de schulden en kosten, die voor rekening 
van de gezamenlijke eigenaars zijn, met uitzondering van de hierna 
aangeduide kosten, welke voor een gelijk deel voor rekening komen van 
alle appartementseigenaars, naar rato van het aantal 
appartementsrechten, te weten: 
= de kosten veroorzaakt door het gebruik van de liften, zoals 

reservering voor vervanging, servicekontrakt, electriciteitsverbruik 
en schoonmaakkosten; 

= de kosten van schoonhouden en onderhouden van gemeenschappelijke 
ruimten, de gemeenschappelijke tuinen met paden, de entrees, 
trappenhuizen en galerijen; 

=   het energieverbruik van de algemene voorzieningen; 
en 
=   de administratiekosten. 
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C.  Schulden en kosten voor rekening  van de gezamenlijke eigenaars 
 

Artikel 3 
Tot de schulden en kosten als bedoeld in artikel 875 f eerste lid onder a van het Bur gerlijk Wetboek 
worden gerekend: 
a.    die welke gemaakt zijn in verband met het onderh oud of het gebruik van de gemeenschappelijke 
gedeelten of van de gemeenschappelijke zaken of tot het behoud daarvan; 
b.   die welke verband houden met noodzakelijke herstellingswerkzaamheden en vernieuwingen van de 
gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken, voor zover die ingevolge het reglement 
of een rechterlijke beslissing als bedoeld in artikel 875 o van het Burgerlijk Wetboek niet ten laste 
komen van bepaalde eigenaars, en voor zover die niet vallen onder a; 
c.   de schulden en kosten van de vereniging; 
d.   het bedrag van de schadevergoeding door de gezamenlijke eigenaars als zodanig verschuldigd aan 
één van hen of een derde; 
e.   de kosten van een rechtsgeding waarin de gezamenlijke eigenaars als eisers of als verweerders 
optreden, alsmede de ger echtelijke en buiten -ger echtelijke kosten, ver bonden aan h et optreden door of 
namens de gezamen lijke eigenaars; 
f. de assurantiepremiën versch uldigd uit hoofde van de verz ekeringen, die door h et reglement zijn 
voorgeschreven of waartoe ingevolge artikel 8 door de vergadering is besloten; 
g.   de verschuldigde publiekrechtelijke lasten voor zover geen aan slag is opgelegd aan de afzonderlijke 
eigenaars; 
h.   De appartementsrechten hebben elk een individuele centrale 
verwarmingsinstallatie. De kosten van onderhoud en/of vernieuwing 
alsmede de brandstofkosten zijn geheel voor rekening van ieder van de 
appartementseigenaars afzonderlijk. 
i. alle overige schulden en kosten, gemaakt in h et belang van de gezamenlijke eigenaars als zodanig. 

 
 

D. Jaarlijkse exploitatierekening, begroting  en te storten  bijdragen 
 

Artikel 4 
1. Na afloop van elk boekjaar, dat in de akte nader zal worden aangegeven, wordt door het bestuur een 
exploitatierekening over dat boekjaar opgesteld en ter vaststelling aan de jaarlijkse vergadering 
voorgelegd. Deze exploitatiereken ing omvat de ontvangsten (waaron der niet vallen de voorschot bijdragen 
als bedoeld in artikel 5 tweede lid), alsmede de schulden en kosten over dat boekjaar, waaronder begrepen 
een naar tijdsduur evenredig gedeelte van de te begroten kosten verbonden aan het periodiek schilderwerk 
en de noodzakelijke vernieuwingen, en — zo tot vorming van een reserve-fonds als bedoeld in artikel 32 
eerste lid is besloten — een telken jar e in de vergaderin g vast te stellen bedrag ten behoeve van een zodanig 
reserve-fonds. Het boekjaar is gelijk aan het 
kalenderjaar, met dien verstande dat het eerste boekjaar begint op de 
eerste dag van de maand, volgende op die waarin de laatste woning in 
het complex voor eerste oplevering gereed is. De exploitatierekening 
dient binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan de eigenaars 
te worden voorgelegd. 
2.   Op grond van de vastgestelde exploitatierekening worden de definitieve bijdragen van de eigenaars 
door het bestuur met inach tneming van de verhouding als is bepaald in artikel 2 derde lid vastgesteld. 
3.   Indien over enig boekjaar de voorschotbijdragen, als bedoeld in artikel 5 tweede lid, de definitieve 
bijdragen te boven gaan, zal het verschil aan het reservefonds worden toegevoegd, tenzij de vergadering 
anders besluit. Kent de verenigin g geen r eservefonds, dan zullen de in de vorige zin bedoelde verschillen 
aan de eigenaars worden gerestitueerd, tenzij de vergadering anders besluit. 
4.   Indien over enig boekjaar de definitieve bijdragen de voorschotbijdragen te boven gaan, moeten de 
eigenaars dit tekort binnen een maand na de vaststelling van de exploitatierekening aanzuiveren. 
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Artikel 5 
1.   Van de gezamenlijke schulden en kosten — waaronder begrepen een naar tijdsduur evenredig 
gedeelte van de te begroten kosten als bedoeld in artikel 4 eerste lid — wordt jaarlijks door h et bestuur een 
begroting ontworpen en aan de jaarlijkse vergadering voorgelegd. Deze vergadering stelt de begroting 
vast. 
2.   Bij het vaststellen van de begroting bepaalt de vergadering tevens het bedrag, dat bij wijze van 
voorschotbijdrage door de eigenaars verschuldigd is, alsmede het aandeel van iedere eigenaar daarin, 
vastgesteld met in achtneming van de verh oudin g als is bepaald in artikel 2 derde lid. De eigenaars zijn 
verplicht m et ingang van een door h et bestuur te bepalen datum maandelijks één /twaalfde van het 
bedoelde aandeel aan de vereniging te voldoen. 
De datum van ingang van de voorschotbijdrage is de eerste van de 
maand, volgende op de maand, waarin het appartementsrecht zal worden 
opgeleverd. 

 
Artikel 6 
1.   Indien een eigenaar het ingevolge artikel 4 en/of artikel 5 door hem aan de vereniging verschuldigde 
bedrag niet binnen een maand, nadat het bedrag opeisbaar is geworden, aan de vereniging heeft voldaan, 
is hij hierover van de datum van opeisbaarh eid af een rente verschuldigd, berekend op basis van de 
wettelijke rente ten tijde van de dag van opeisbaarh eid verhoogd met twee punten, met een minimum 
van honderd gulden (f 100,-) of zoveel meer als de vergadering telken jar e mocht vaststellen. Het 
bestuur is bevoegd dit bedrag te matigen. Artikel 29 is niet van toepassing. 
2.   Indien een eigenaar het bedrag van zijn definitieve bijdrage niet binnen zes maanden na verloop van 
de termijn als bedoeld in artikel 4 vierde lid heeft voldaan, wordt zijn schuld omgeslagen over de andere 
eigenaars in de verhouding als is bepaald in ar tikel 2 derde lid, ongeacht de maatregelen die jegens de 
nalatige eigenaar kunnen worden genomen en onverminderd recht van verhaal van de andere eigenaars 
op eerstgenoemde. 

 
Artikel 7 
Voor het geval een appartementsrecht aan meer dan één persoon in onverdeeldheid toekomt, zijn deze 
personen hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen, die uit de gerechtigheid tot dat 
appartementsrecht voortvloeien. 

 
 

E.   Verzekeringen 
 

Artikel 8 
1.   Het bestuur zal de opstal verzekeren bij één of meer door de vergadering aan te wijzen verzekeraars 
tegen water-, storm-, brand- en ontploffingsschade en zal tevens een verzekering afsluiten voor de 
wettelijke aansprakelijkheid, die kan ontstaa n voor de vereniging en voor de eigenaars als zodanig. 
Voorts zal de vergadering bevoegd zijn te besluiten tot het aangaan van verzekeringen tegen andere 
gevaren. 
2.   Het bedrag der verzekeringen wordt vastgesteld door de vergadering; het zal wat de 
brandverzekering betreft moeten overeenstemmen met de herbouwkosten van het gebouw; de vraag, of 
deze overeenstemming bestaat, zal periodiek gecontroleerd moeten worden in overleg met de 
verzekeraar. 
3.   Verzekeringsovereenkomsten worden door het bestuur afgesloten ten behoeve van de verenigin g en 
de gezamenlijke eigenaars. Het is daartoe, voor zover het betreft de in de eerste zin van het eerste lid 
bedoelde verzekeringen, slechts bevoegd indien het bepaalde in het vijfde lid wordt nageleefd. 
4.   De eigenaar s verbinden zich de uit hoofde van de verzekeringsovereenkomsten als bedoeld in de 
eerste zin van h et eerste lid uit te keren schadepenningen , in dien deze een n ader in de akte te bepalen 
bedrag te boven gaan , te doen plaatsen op een voor de financierin g van het herstel van de schade 
krachtens besluit van de vergadering door het bestuur te openen afzonderlijke bankrekening ten name 
van de vereniging, die de op deze rekening gestorte gelden zal houden voor de eigenaars; 
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ten aanzien van de op deze rekening te storten gelden is artikel 32 derde tot en met vijfde lid van 
overeenkomstige toepassin g, met dien verstande dat de gelden steeds bestemd moeten blijven voor het 
herstel of de wederopbouw, onverminderd artikel 876 j vierde lid van het Burgerlijk Wetboek. In geval 
van toepassing van het bepaalde in laatstgenoemd artikel zal, indien een eigenaar zich heeft schuldig 
gemaakt aan een daad of verzuim, welke krach ten s de wet of de verzekeringsvoor waarden gehele of 
gedeeltelijke on gehoudenh eid van de verzekeraar tot uitkering van de schadepen ningen tot gevolg zou 
hebben, de uitkering van het aandeel van de desbetreffende eigenaar dienen te geschieden aan de 
verzekeraar. 
Het minimumbedrag aan schadeverzekeringspenningen dat op een 
afzonderlijke bankrekening ten name van de vereniging geplaatst moet 
worden, wordt bepaald op één promille van de som, waarvoor het gebouw 
alsdan tegen brand en andere onheilen is verzekerd. 
5.   Het bestuur dient ervoor te zorgen, dat de verzekeringsovereenkomsten als bedoeld in de eerste zin 
van het eerste lid de volgende clausule bevatten: 
‘Zolang de eigendom van het hierbij verzekerde gebouw gesplitst is in appartementsrechten, gelde n de 
volgende aanvullende voorwaarden. Een daad of verzuim van een eigenaar, welke krachtens de wet of 
de verzekeringsvoorwaarden gehele of gedeeltelijke ongehoudenheid van ondergetekenden tot uitkering 
van de schadepenningen tot gevolg zou hebben, laat de uit deze polis voortvloeiende rechten onverlet. 
Niettemin zullen de ondergetekenden in zodanig geval gerechtigd zijn, mits zij voor de uitkering de 
wens daartoe te kennen hebben gegeven, een aandeel in de schadepenningen overeenkomende met het 
aandeel waarin de desbetreffende eigenaar in de gemeenschap gerechtigd is, van deze terug te 
vorderen. Ingeval van toepassing van artikel 876 j vierde lid van het Burgerlijk Wetboek zal de 
uitkering van het aandeel in bedoeld geval in plaats van aan de eigenaar geschieden aan de 
ondergetekenden. Gaat de verschuldigde uitkering een bedrag van tweeduizend vijfhonderd gulden (f 
2.500,-) te boven, dan geschiedt zij op de wijze te bepalen door de vergadering van eigenaars, zulks 
blijkende uit een door de voorzitter gewaarmerkt afschrift van de notulen der vergadering. Door 
uitkering overeenkomstig de voorwaarden dezer polis zullen ondergetekenden tegenover alle 
belanghebbenden volledig zijn gekweten.’ 
6.   In geval door de vergadering besloten wordt tot herstel of herbouw, is het bepaalde in artikel 876 j 
tweede tot en met vierde lid van bet Burgerlijk Wetboek en artikel 876 k van het Burgerlijk Wetboek van 
toepassing met dien verstande dat uitkering van het aan iedere eigenaar toekomende aandeel in de 
schadepenningen aan deze slechts zal kun nen geschieden met toestemm ing van degenen die op het 
desbetreffende appartementsrecht een recht van hypotheek hebben. 
7.   Indien de schadepenningen niet toereikend blijken te zijn voor herstel of herbouw, draagt iedere 
eigenaar bij in h et tekort, in de verhouding als is bepaald in artikel 2 derde lid, onverminderd het 
verhaal op degene die voor de schade aansprakelijk is. 
8.   Iedere eigenaar is bevoegd een suppletoir e verzekering te sluiten. In het geval bedoeld in artikel 
875 1 tweede lid van het Burgerlijk Wetboek is het bestuur tot het sluiten van een suppletoire 
verzekering verplicht. 
9. Voorzover een appartementseigenaar bijzondere extra -bouwkundige 
voorzieningen heeft aangebracht, dient hij dit meerdere belang apart 
te verzekeren en de polis te tonen aan de administrateur. 

 
 

F.  Gebruik,  beheer  en onderhoud van de gemeenschappelijk e gedeelten en de 
gemeenschappelijke zaken 

 
Artikel 9 
1.   Tot de gemeenschappelijke gedeelten en zaken worden ondermeer gerekend voor zover aan wezig: 
a. funder ingen, dragende muren en kolommen , het geraamte van het gebouw met de ondergron d, het 
ruwe metselwerk, alsmede de vloeren, de buitengevels, waaronder begrepen raamkozijnen met glas, 
deuren welke zich in de buitengevel bevinden of de scheidin g vormen tussen het gemeensch appelijk en 
het privé gedeelte, balkonconstructies, borstweringen, galerijen, terrassen en gangen, de daken, 
schoorstenen en ventilatiekanalen, de trappenhuizen en hellin gbanen, alsmede het hek- en traliewerk; 
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b.   technische installaties met de daarbij behorende leidingen, met name [] voor luchtbehandeling, 
vuilafvoer, afvoer van hemelwater met de riolering, voor gas en water en verder de hydrofoor, de 
electriciteits- en telefoonleidingen, de kabeltelevisie, de bliksembeveiliging, de liften, de 
alar minstallatie en de systemen voor oproep en deuropeners. 
Voor iedere eigenaar of gebruiker van een privégedeelte, dat 
aangesloten is op de centrale afzuiginstallatie, geldt het navolgende: 

a. de inregelkleppen van de afzuiging in de keuken, de badkamer, 
het toilet en de C.V.-kast mogen niet van stand worden gewijzigd. 
b. het is iedere eigenaar of gebruiker toegestaan op de 
inregelkleppen van de afzuiging in de keuken een motorloze 
afzuigkap aan te sluiten, mits deze is aangepast aan het 
afzuiginstallatiesysteem. 
c. de apparatuur van de ventilatie in alle privégedeelten mag 
slechts gewijzigd worden door personen en/of bedrijven aan wie door 
het bestuur of de voorzitter van de vereniging van eigenaars 
daartoe opdracht is gegeven. 
d. het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de vereniging van eigenaars een ventilatie-opening 
in de buitengevel aan te brengen. 

Bij overtreding van het hiervoor sub a. tot en met d. bepaalde is de 
betrokken eigenaar geheel aansprakelijk voor de ontstane schade. 
C. de tuin met de voetpaden. 
2.   Indien een eigenaar of gebruiker veran dering aanbrengt in installaties die zich in de pr ivé gedeelten 
bevin den, draagt hij van deze verandering de kosten en het risico. 
3.   Een besluit tot wijziging of vervanging van gemeenschappelijke radio-en/of televisie-installaties kan 
slechts worden genomen met inachtnemin g van het bepaalde in artikel 38 vijfde lid. 

 
Artikel 10 
Indien er twijfel bestaat of een zaak tot de gemeenschappelijke gedeelten of de gemeenschappelijke 
zaken behoort, wordt hierover beslist door de vergadering. 

 
Artikel 11 
Iedere eigenaar en gebruiker heeft het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten en/of de 
gemeenschappelijke zaken volgens de bestemming daarvan. Hij moet daarbij inachtnemen het reglement 
en het huish oudelijk reglement en hij mag geen inbreuk maken op het recht van medegebruik van de 
ander e eigenaar s en gebruikers. 

 
Artikel 12 
1.   Ieder e eigen aar en gebruiker is verplich t zich te onthouden van luidruchtigheid, h et onnodig ver blijf 
in de gemeenschappelijke gedeelten, voor zover deze niet voor verblijf voor korte of lange tijd bestemd 
zijn, en h et daarin plaatsen van fietsen, bromfietsen of andere voorwerpen op plaatsen, die h iervoor n iet 
zijn bestemd. 
2.   De wanden en/of plafonds van de hall en van het trappenhuis mogen niet worden gebruikt voor het 
ophangen van sch ilder ijen of andere voorwerpen, en het aan brengen van decoraties en dergelijke. 
3.   De vergadering kan tot de in het eerste en tweede lid genoemde handelingen toestemming verlenen, 
en een reeds verleende toestemming intrekken. 

 
Artikel 13 
1.   Iedere op-, aan- of onderbouw zonder toestemming van de vergadering is verboden. 
2.   Het aanbrengen aan de buitenzijde van naamborden, reclame-aanduidingen, uithangborden, 
zonn eschermen, vlaggen, spandoeken, bloembakken en in het algemeen van uitsteken de voorwerpen 
mag slechts geschieden met toestemm ing van de vergaderin g of volgens regels te bepalen in het 
huishoudelijk reglement. 
3.   De vergaderin g kan bij het verlenen van de toestemming bepalen, dat deze weer kan worden 
ingetrokken. 
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4.   Iedere eigenaar en gebruiker is te allen tijde bevoegd en verplicht tot het nemen van maatregelen, 
die strekken tot het afwenden van een voor de gemeenschappelijke gedeelten of de gemeenschappelijke 
zaken onmiddellijk dreigend gevaar. Hij is alsdan verplicht het bestuur onmiddellijk te waarschuwen. 

 
Artikel 14 
De eigenaar s en gebruiker s mogen zonder toestemmin g van de vergadering geen verander ing in het 
gebouw aanbr engen, waardoor het architectonisch uiter lijk of de constr uctie er van gewijzigd zou 
worden. De toestemming kan n iet worden verleend indien de hechth eid van het gebouw door de 
verandering in gevaar wordt gebracht. 

 
Artikel 15 
De verenigin g voert het beheer over en draagt de zorg voor het onderhoud van de gemeenschappelijke 
gedeelten en de gemeenschappelijke zaken met inachtnemin g van het in artikel 38 bepaalde. 

 
 

G.  Gebruik, beheer en onderhoud van de privé gedeelten 
 

Artikel 16 
1.   Iedere eigenaar en gebruiker heeft het recht op uitsluitend gebruik van zijn privé gedeelte, mits hij 
aan de andere eigenaars en gebruikers geen onredelijke hinder toebrengt. 
2.   Bij huishoudelijk reglement kan het gebruik van de privé gedeelten nader geregeld worden. 
3.   Iedere eigenaar en gebruiker is verplicht bij het gebruik van het privé gedeelte het reglement en h et 
huishoudelijk reglement in acht te nemen. 
4.   Iedere eigenaar en gebruiker is verplicht het privé gedeelte te gebruiken overeenkomstig de daaraan 
nader in de akte gegeven bestemming. 
Een gebruik dat afwijkt van deze bestemming is slechts geoorloofd met toestemming van de 
vergaderin g. De vergadering kan bij het verlenen van de toestemming bepalen dat deze weer kan worden 
ingetrokken. 
De bestemming van de privégedeelten is woning met berging. Het is niet 
toegestaan in de privégedeelten brandgevaarlijke en/of explosieve 
stoffen op te slaan of te doen opslaan. 
5.   In geval van een gebruik zoals in het vierde lid tweede zin bedoeld, is artikel 875 l tweede lid van 
het Burgerlijk Wetboek van toepassing. 

 
Artikel 17 
1.   Iedere eigenaar en gebruiker is verplicht zijn privé gedeelte behoorlijk te onderhouden. Tot dat 
onderhoud behoort met name het schilder-, behang- en tegelwerk, het onderhoud van de plafonds, de 
afwerklagen van vloeren en balkons, van het stucwerk en van deuren en r amen (waaronder begrepen de 
reparatie en vervanging van hang- en sluitwerk), ook van de deuren als bedoeld in artikel 9 eerste lid 
letter a, het schoonhouden en ontstoppen van alle sanitair en leidingen, de reparatie en vervanging van 
de privé brievenbus en het schilderwerk van radiatoren. Tot dat onderhoud behoort tevens 
het schoonhouden, repareren en vervangen van de centrale 
verwarmingsinstallatie in het privégedeelte. 
Indien door onvoldoende of geen onderhoud of (verkeerd) gebruik van 
het bij een privégedeelte behorend balkon of terras, schade mocht 
ontstaan aan het direct daaronder gelegen privégedeelte, zijn de aan 
het herstel van deze schade verbonden kosten voor rekening van de 
eigenaar van het eerstbedoelde privégedeelte. 
2.   Iedere eigenaar en gebruiker is verplicht de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen met betrekking 
tot de gemeenschappelijke gedeelten en/of de gemeenschappelijke zaken, ook wanneer laatstgenoemde 
zaken zich in zijn privé gedeelte bevinden. 
3.   Indien voor h et ver richten van een handeling met betr ekking tot de gemeenschappelijke gedeelten of 
zaken de toegang tot of het gebruik van een privé gedeelte naar h et oordeel van h et bestuur noodzakelijk 
is, is iedere desbetreffende eigenaar en gebruiker verplicht hiertoe zijn toestemming te verlenen. 
Eventuele schade die hieruit voortvloeit, wordt door de vereniging vergoed. 
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4.   Indien voor het verrich ten van een han deling met betrekking tot een privé gedeelte de toegang tot 
of het gebruik van een ander privé gedeelte noodzakelijk is, kan de toestemming van iedere 
desbetreffende eigenaar en gebruiker met toepassing van artikel 875 o van het Burgerlijk Wetboek ver- 
vangen worden door een machtiging van de kantonrechter. 
5.   In het geval dat in een privé gedeelte belangrijke schade is ontstaan of dreigt te ontstaan of gevaar 
dreigt voor ernstige hinder van de andere eigenaars en gebruikers, is ieder e eigena ar en gebruiker 
verplicht het bestuur onmiddellijk te waarschuwen en de nodige maatregelen te nemen. 
6.   Glassch ade in of aan een privé gedeelte komt voor rekening van iedere betrokken eigenaar en 
gebruiker indien en voor zover er geen verzekerin g bestaat in de zin van artikel 8. Indien en voor zover 
wel een zodanige verzekerin g bestaat, dr aagt het bestuur zorg voor de reparatie. 

 
Artikel 18 
1.   Iedere eigenaar en gebruiker die recht heeft op het gebruik van een privé gedeelte is verplicht de 
installaties voor radio, televisie en dergelijke, welke met toestemming of krachtens besluit van de 
vergadering zijn aangebracht, te gedogen. 
2.   Iedere eigenaar en gebruiker die recht heeft op het gebruik van een privé gedeelte moet de 
hoofdaansluitingen van gas, water, electriciteit, radio, televisie, telefoon- en centrale 
verwarmingsinstallaties met bijbehorende meters en installaties gedogen. 

 
Artikel 19 
Iedere eigenaar en gebruiker is tegenover de andere eigenaars en gebruikers aanspr akelijk voor de 
schade toegebracht aan de in de splitsing betrokken zaken en voor onredelijke hinder voor zover deze 
schade of hinder veroorzaakt is door de schuld van hemzelf of van zijn huisgenoten en hij is verplicht 
voor zover dit redelijk is maatregelen te nemen of te dulden die de strekking hebben bedoelde schade te 
voorkomen. 

 
Artikel 20 
Het voortbrengen van muziek en geluiden, die een onredelijke hinder veroorzaken, is op nader bij h et 
reglement of huishoudelijk reglement vast te stellen tijdstippen verboden. 

 
Artikel 21 
1.   Alle pr ivé gedeelten met uitzondering van de zich daar in bevindende gemeenschappelijke gedeelten 
en/of gemeenschappelijke zaken, zijn voor rekening en risico van de betrokken eigenaars. 
2.   Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor schade die veroorzaakt is door een evenement dat 
buiten de betrokken privé gedeelten heeft plaatsgehad. In dat geval komt de schade voor de eigenaars 
gezamenlijk, onverminder d hun verhaal op degene die voor de schade aanspr akelijk is. 
3.   Alle zich in het privé gedeelte bevindende gemeenschappelijke gedeelten en/of gemeenschappelijke 
zaken zijn voor rekening en risico van de eigenaars gezamenlijk, onverminderd hun verhaal op degene 
die voor de schade aanspr akelijk is. 

 
Artikel 22 
1.   Iedere eigenaar en gebruiker die recht h eeft op het gebruik van een privé gedeelte, voor zover 
bestemd tot tuin , is verplich t deze voor zijn rekening als  tuin aan te leggen en te onderh ouden met 
inachtneming van de besluiten van de vergadering en van het bepaalde in het huishoudelijk reglement. 
2.   De vierde titel van het Derde Boek van het Burgerlijk Wetboek is op de eigenaars en gebruikers van 
toepassing. 
3.   Het is niet geoorloofd zonder toestemming van de vergadering opgaand hout in de tuin te hebben, 
waardoor het uitzicht van de andere eigenaar s of gebruikers en het ontvangen van licht en lucht door de 
ramen en openingen van het gebouw zouden worden belemmerd. Evenmin is het geoorloofd zonder deze 
toestemming 's, caravans, boten, trailers, tenten en dergelijke zaken in de tuin te plaatsen. 
4.   Het is evenmin zonder toestemming van de vergadering geoorloofd tegen de muren planten of 
heesters te laten opgroeien tot voorbij vijftig centimeter beneden het laagste raamkozijn van de eerste 
etage van h et gebouw. 
5.   De vergaderin g kan bij het verlenen van de toestemming bepalen, dat deze weer kan worden 
ingetrokken. 
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Artikel 23 
Iedere eigenaar en gebruiker is verplicht alle han delin gen n a te laten, waardoor schade kan worden 
toegebracht aan de belangen van hypotheek-houders en andere zakelijke gerechtigden en hij is verplicht 
alles te doen wat dienstig kan zijn ter voorkoming van die schade. 

 
 

H.  Het in gebruik  geven door een eigenaar van zijn privé gedeelte aan een 
gebruiker 

 
Artikel 24 
1.   Een eigenaar kan zijn pr ivé gedeelte met inbegrip van het medegebruik van de gemeenschappelijke 
gedeelten en/of de gemeenschappelijke zaken aan een ander in gebruik geven, mits hij er voor zorg 
draagt dat die ander het gebruik slechts verkrijgt na ondertekening en afgifte aan het bestuur van een in 
duplo opgemaakte en gedagtekende verklaring dat h ij de bepalingen van h et reglement en h et 
huishoudelijk reglement, alsmede een besluit als bedoeld in artikel 876 c van het Burgerlijk Wetboek, 
voor zover die op een gebruiker betrekking hebben, zal naleven. 
2.   Van de in het eer ste lid bedoelde verklaring behoudt zowel de gebruiker als h et bestuur een 
exemplaar. 
3.   Onvermin derd het bepaalde in artikel 875 m der de lid van h et Burgerlijk Wetboek heeft de in het 
eerste lid bedoelde verklaring ook betrekking op besluiten en bepalingen die eerst na die verklaring 
worden vastgesteld, tenzij een beroep op die besluiten en bepalingen jegen s de gebruiker in str ijd zou 
zijn met de goede trouw. 
4.   Het bestuur zal de gebr uiker van iedere aanvulling of verandering van h et r eglement of 
huishoudelijk r eglement, alsmede van een besluit als bedoeld in artikel 876 c van het Burgerlijk 
Wetboek, op de hoogte stellen. 

 
Artikel 25 
1.   Het bestuur kan te allen tijde verlangen dat de gebruiker zich jegens de vereniging als borg verbindt 
voor de eigenaar , en wel voor de r ichtige voldoening van h etgeen laatstgen oemde ingevolge het 
reglement aan de vereniging schuldig is of zal worden. 
2.   Voormelde borgtocht zal zich slechts uitstrekken tot verplichtingen van de betrokken eigenaar die 
opeisbaar worden na het tijdstip, waarop per aangetekende brief door het bestuur aan de gebruiker is 
medegedeeld, dat de vereniging van de in het vorige lid bedoelde bevoegdheid gebruik wenst te maken. 
Bovendien zal de gebruiker uit hoofde van de hier bedoelde borgtocht per maan d nimmer meer 
verschuldigd zijn dan een bedrag, overeen-komende met de geschatte maandelijkse h uurwaarde van h et 
desbetreffende privé gedeelte. Verlangd zal kunnen worden dat de borg afstand doet van het voorrecht 
van uitwinn ing en van alle andere voorrechten en excepties door de wet aan bor gen toegeken d of nog toe 
te kennen. 

 
Artikel 26 
1.   De eigenaars zijn verplich t er voor zorg te dr agen, dat hun privé gedeelte niet betr okken wor dt door 
iemand, die de in artikel 24 bedoelde verklaring niet getekend heeft. 
2.   De gebruiker die zonder de in artikel 24 bedoelde verklaring getekend te hebben of zonder de in 
artikel 25 bedoelde verplichting te zijn nagekomen een privé gedeelte betrokken heeft dan wel in gebruik 
houdt, kan door het bestuur hieruit verwijderd worden en hem kan het medegebruik van de 
gemeenschappelijke gedeelten en/of de gemeenschappelijke zaken worden ontzegd. 
3.   Indien iemand zonder enige titel een privé gedeelte betrokken heeft, neemt het bestuur alle 
noodzakelijke maatregelen die kunnen leiden tot ontruiming van het privé gedeelte. Het bestuur gaat 
niet tot ontruimin g over dan nadat het de betrokkene tot ontruimin g heeft aangemaand. 
4.   In het in het derde lid bedoelde geval kan aan de betrokkene in ieder geval het gebruik van de 
gemeenschappelijke gedeelten en zaken ontzegd worden. 
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I.   Ontzegging van het gebruik  van privé gedeelten 
 

Artikel 27 
1.   Aan de eigenaar die zelf het recht van gebruik uitoefent en die: 
a.   de bepalingen van h et reglement of het huishoudelijk r eglemen t of de bepalin gen bedoeld in artikel 
876 c van het Burgerlijk Wetboek niet nakomt of overtreedt, 
b.   zich schuldig maakt aan onbehoorlijk gedrag jegens andere eigenaars en/of gebruikers, kan door de 
vergaderin g een waarsch uwing worden gegeven dat indien hij ondan ks deze waarsch uwing binn en een 
jaar n adat hij deze heeft on tvangen andermaal een of meer der genoemde gedragingen verricht of 
voortzet, de vergadering kan overgaan tot de in het volgende lid bedoelde maatregel. 
2.   Worden een of meer der in het vorige lid bedoelde gedragingen binnen genoemde termijn andermaal 
gepleegd of worden deze voortgezet, dan kan de vergadering besluiten tot ontzegging van het gebruik 
van het privé gedeelte dat aan de eigenaar toekomt. 
3.   De vergadering besluit niet tot het geven van een waarschuwing of besluit niet tot ontzegging van 
het gebruik dan na verhoor of behoorlijke oproeping van de eigenaar. De oproeping geschiedt tenminste 
veertien dagen vóór de dag van de vergadering, en wel bij aangetekende brief met vermelding van de 
gerezen bezwaren. De eigenaar kan zich ter vergadering doen vertegen woordigen of doen bijstaan door 
een raadsman. 
4.   De in dit artikel bedoelde besluiten moeten worden genomen met een meerderheid van tenminste 
twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van het totaal 
aantal stemmen vertegenwoordigd is. Artikel 38 vijfde lid is van overeenkomstige toepassing. 
5.   De in dit artikel bedoelde besluiten worden door het bestuur bij aangetekende brief ter kennis van de 
belanghebbende en van de op zijn appartementsrecht in geschreven hypotheekhouders gebracht. De 
besluiten zullen de gronden vermelden die tot de maatregel hebben geleid. 
6.   Een besluit tot ontzegging van het gebruik zal niet eerder ten uitvoer mogen worden gelegd dan na 
verloop van een termijn van een maan d na verzending van de kennisgeving als in het vijfde lid bedoeld. 
Beroep op de rechter ingevolge artikel 876 d van het Burgerlijk Wetboek schorst de tenuitvoerlegging 
van h et genomen besluit met dien verstande, dat de sch orsin g wordt opgeheven, wann eer de rechter zich 
met h et besluit verenigt, zelfs wanneer de betrokken e tegen deze uitspra ak de rechtsm iddelen van hoger 
beroep of cassatie zou kunnen aanwenden. 
7.   Indien een eigenaar zijn privé gedeelte in gebruik heeft gegeven, is het in de vorige leden bepaalde 
op de gebruiker van toepassing, wanneer deze een gedraging verricht als ver meld in h et eer ste lid, of 
indien h ij niet voldoet aan de financiële verplichtingen voortvloeiende uit de door hem gestelde 
borgtocht. 

 
 

J.   Vervreemding van een appartementsrecht 
 

Artikel 28 
1.   Een appartementsrecht kan worden vervreemd. Onder vervreemding valt ook toedeling, alsmede 
vestiging van de zakelijke rechten van vruchtgebruik en van gebruik en/of bewoning. 
2.   Voor de terzake van h et verkr egen appar tementsrecht verschuldigde voorschotbijdr agen en 
definitieve bijdragen die in het lopende of in h et voor afgaande boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog 
zullen worden, zijn de verkrijger en de vervreemder hoofdelijk aansprakelijk. 
3.   Alleen de vervreemder is aansprakelijk voor de extra voorschotbijdragen bedoeld in artikel 38 zesde 
lid, en de definitieve bijdragen die verschuldigd zijn als gevolg van besluiten van de vergadering als 
bedoeld in artikel 38 vijfde lid, die tot stand gekomen zijn in het tijdvak, gedurende hetwelk hij eigenaar 
was. Hetzelfde geldt voor bijzondere bijdragen verschuldigd terzake van andere rechtsfeiten, die in 
voormeld tijdvak hebben plaatsgehad. 
4.   In afwijking van h et vorige lid is uitsluiten d de verkr ijger aan spra kelijk voor assurantiepr emiën en 
het verschuldigde loon aan het bestuur, voor zover deze premie of dit loon opeisbaar is geworden na de 
vervreemding. 
5.   Het bestuur draagt zorg dat alle daarvoor in aanmerking komende overeenkomsten op naam van de 
verkrijger gesteld worden. 
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6.   Het bestuur is bevoegd voor de nakoming van de in het tweede, derde en vierde lid bedoelde 
verplichtingen voldoende zekerheid te verlangen. 

 
 

K.  Overtredingen 
 

Artikel 29 
1.   Bij overtreding of niet-nakoming van één der bepalingen van de wet, van h et r eglement of 
van het huish oudelijk reglement, hetzij door een eigenaar, h etzij door een gebruiker, zal het bestuur de 
betrokkene een schriftelijke waarschuwing doen toekomen per aan getekende brief en hem wijzen op de 
overtredin g of niet-nakoming. 
2.   Indien de betrokkene geen gevolg geeft aan de waarschuwing kan de vergadering hem een boete 
opleggen van ten h oogste een bedrag dat n ader in de akte zal worden bepaald voor elke overtreding, 
onverminderd de gehoudenheid van de overtreder tot schadevergoeding, zo daartoe termen aanwezig 
zijn, en on verminder d de an dere maatregelen, welke de vergaderin g kan nemen kr achtens de wet of het 
reglement. De boete voor elke overtreding zal ten hoogste eenduizend 
gulden (f. 1.000,00) bedragen. 
3.   De te verbeuren boeten komen ten bate van de vereniging. 
4.   Indien het bedrag van de boete niet tijdig wordt voldaan is artikel 6 eerste lid van toepassing. 

 
 

L.  Oprichting en vaststelling van de statuten  van de vereniging van eigenaars 
 

1.  Algemene bepalingen 
 

Artikel 30 
1.   Bij de akte wordt opgericht een veren igin g van eigenaar s als bedoeld in artikel 875 f eerste lid onder 
e van het Burgerlijk Wetboek. 
2.   De naam van de vereniging is: “Vereniging van Eigenaars 
Appartementengebouw Ravelijn te Utrecht” en is gevestigd te Utrecht, 
doch kan ook elders kantoorhouden. 
3.   De verenigin g heeft ten doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaar s. 

 
Artikel 31 
De middelen van de vereniging worden gevormd door de bijdragen door de eigenaars verschuldigd 
overeenkomstig de bepalingen van het reglement, alsmede door toevallige baten. 

 
Artikel 32 
1.   Er kan krachtens besluit van de vergadering een reservefonds worden gevormd, ter bestrijding van 
andere kosten dan bedoeld in artikel 4 eerste lid. Aan dat fonds zal geen andere bestemmin g worden 
gegeven tenzij krachtens besluit van de vergadering met overeenkomstige toepassing van het bepaalde in 
artikel 38 vijfde lid, dan wel na oph effing van de splitsin g. De bijdr agen tot het reser vefonds worden 
alsdan gerekend tot de gezamenlijke schulden en kosten als bedoeld in ar tikel 5 eerste lid. 
2.   De gelden van h et reser vefonds worden krachten s besluit van de vergader ing gedeponeerd op een 
afzonderlijke bankrekening ten name van de verenigin g. 
3.   Over de in het vorige lid bedoelde gelden kan slechts door de voorzitter van de vergader ing en één 
van de eigenaars, die daartoe door de vergadering zal worden aangewezen, en na bekomen machtiging 
van de vergadering worden beschikt. 
4.   De vergaderin g zal kunn en besluiten tot belegging van de geldmiddelen van het reservefonds, welke 
belegging echter niet anders zal mogen geschieden dan op de wijze als aangegeven in de Beleggingswet. 
5.   De waardepapieren zullen moeten worden bewaard op de wijze als door de vergadering bepaald. 
In verband met lid 1 zullen bestemmingsreserves worden gevormd voor 
het bekostigen van het periodieke onderhoud van het gebouw, de tuin, 
het onderhoud en de vervanging van gemeenschappelijke installaties, 
waaronder de liften, de vervanging van de dakbedekking en het 
periodieke schilderwerk. 
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II.  Vergadering van eigenaars 
 

Artikel 33 
1.   De vergaderingen van eigenaars worden gehouden te Utrecht. 
2.   Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar zal een vergadering worden gehouden, 
waarin, in overeenstemming met artikel 4 eerste lid, door het bestuur de exploitatiereken ing over het 
afgelopen boekjaar wordt voorgelegd die door de vergadering moet worden vastgesteld voor de bepaling 
van de definitieve bijdrage door iedere eigenaar. In deze of een eerdere vergadering wordt tevens de 
begroting vastgesteld voor het aan-gevangen of het komende boekjaar. 
3.   Vergaderingen worden voorts gehouden zo dikwijls het bestuur of de voorzitter van de vergadering 
zulks nodig acht, alsmede indien een aan tal eigenaars dat tenminste een n ader in de akte te bepalen 
aantal stemmen kan uitbrengen zulks verzoekt aan het bestuur. Het aantal stemmen zoals in 
dit lid bedoeld wordt bepaald op twintig (20). 
4.   Indien een door eigen aar s verlangde vergader ing niet door het bestuur wordt bijeengeroepen op een 
zodan ige ter mijn , dat de verlangde vergaderin g binnen één maand na binn enkomen van het verzoek 
wordt gehouden, zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van 
dit reglement. 
5.   Door de vergadering wordt in haar eerste vergadering, al dan niet 
uit de eigenaars een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter 
benoemd. 
6.   De voorzitter, casu quo de plaatsvervangend voorzitter, is belast met de leiding van de vergadering; 
bij hun afwezigheid voorziet de vergadering zelf in h aar leidin g. De oproeping ter vergaderin g vindt 
plaats met een termijn van tenminste acht dagen — de dag van oproeping en van vergaderin g daaronder 
niet mede-gerekend — en wordt verzonden naar de werkelijke of, in overeenstemming met artikel 15 van 
het Eerste Boek van het Burgerlijk Wetboek, de gekozen woonplaats van de eigenaars; zij bevat de 
opgave van de punten der agenda alsmede de plaats van de vergaderin g. 
7.   De plaatsvervangend voorzitter treedt op ingeval van ontstentenis of belet van de voorzitter. 
8.   De aanwezigheid ter vergadering blijkt uit de vóór de aanvang van de vergadering ondertekende 
presentielijst. 

 
Artikel 34 
1.   Stemgerechtigd zijn de eigenaar s, onvermin derd het bepaalde in artikel 875 q der de lid van h et 
Burgerlijk Wetboek. 
2.   Het totaal aantal stemmen in de vergadering bedraagt 
tweehonderdvijftien (215). Voor elk appartementsrecht kan één stem 
worden uitgebracht. 

 
Artikel 35 
1.   Indien een appar tementsrecht aan meer eigenaars toekomt zullen dezen hun stemrecht in de 
vergader ing slechts kun nen uitoefenen door middel van één h unner of van een derde, daartoe schr iftelijk 
aangewezen. 
2.   Indien zij over hun vertegenwoordiging ter vergadering niet tot overeenstemming kunnen komen, is 
de meest gerede hunner bevoegd de kantonrechter te verzoeken een derde aan te wijzen als 
vertegenwoordiger. 

 
Artikel 36 
Ieder der eigenaars is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij een schriftelijk gevolmachtigde al dan niet lid 
van de vereniging, de vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te 
oefenen. De schriftelijk gevolmachtigde zoals in dit artikel bedoeld, zal 
nooit voor meer dan twee eigenaars kunnen optreden, terwijl de 
voorzitter van de vergadering, de vice-voorzitter en de 
administrateur, alsmede personen in dienst van de Vereniging van 
Eigenaars niet als gevolmachtigde zullen kunnen optreden. 
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Artikel 37 
1.   Alle besluiten, waarvoor in dit reglement of krachtens de wet geen afwijkende regeling is 
voorgeschreven, worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. 
2.   Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Indien bij 
stemming over personen geen hunner de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen verkrijgt, 
wordt herstem d tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich veren igd h ebben. Indien meer 
dan twee personen de meeste stemmen verkregen hebben, wordt door loting uitgemaakt, welke twee van 
hen voor herstemming in aan merking komen. Indien het grootste aantal stemmen slech ts door één 
persoon is verkr egen, zal worden h erstem d tussen die persoon en een persoon, die een aan tal stemmen 
verkregen heeft, hetwelk het dichtst bij het grootste aantal stemmen ligt, en indien meer personen in dit 
laatste geval verkeren, zal door het lot worden beslist, wie van hen voor herstemming in aanmerking 
komt. Bij deze tweede stemming is alsdan gekozen hij, die de meeste stemmen op zich verenigd heeft, 
terwijl ingeval bij deze tweede stemming de stemmen staken het lot beslist. 
3.   Blanco stemmen zijn slechts van betekenis ter bepaling van het quorum. 
4.   Met een besluit van de vergader ing staat gelijk een voorstel, waarmede alle eigenaars schriftelijk 
hun instemming hebben betuigd. 
5.   In een vergadering, waarin minder dan de helft van het in artikel 34 tweede lid bedoelde totaal 
aan tal stemmen kan worden uitgebracht, kan geen geldig besluit worden genomen. In dat geval zal een 
nieuwe vergader ing worden uitgeschreven, te houden niet vroeger dan twee en niet later dan zes weken 
na de eerste. In de oproeping tot deze vergaderin g zal mededeling worden gedaan, dat de komende 
vergadering een tweede vergadering is als bedoeld in dit artikel. In deze vergadering zal over de 
aan hangige onder werpen een besluit kun nen worden gen omen ongeacht het aan tal stemmen, dat ter 
vergadering kan worden uitgebracht. 

 
Artikel 38 
1.   De vergaderin g beslist over het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten en de 
gemeenschappelijke zaken, voor zover de beslissing hierover niet aan het bestuur toekomt. 
2.   De beslissing over het onderh oud van de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke 
zaken berust bij het bestuur. Dit kan echter geen onderhoudswerkzaamheden opdragen die een bedrag 
dat door de vergadering zal worden vastgesteld te boven gaan , tenzij het daar toe vooraf door de 
vergadering is gemachtigd. 
3.   De vergadering beslist over de kleur van het buitenverfwerk alsmede over de kleur van dat gedeelte 
van het binnenverfwerk hetwelk moet geschieden aan de gemeenschappelijke gedeelten en de 
gemeenschappelijke zaken en aan die zijde van de particuliere voordeur die is gekeer d naar het 
gemeenschappelijk gedeelte. 
4.   Iedere eigenaar en gebruiker is verplicht zijn medewerking te verlenen aan de uitvoering van de 
besluiten der vergadering, voor zover dit redelijkerwijze van hem verlangd kan worden. Lijdt hij als 
gevolg hiervan schade dan wordt deze hem door de vereniging vergoed. 
5.   Besluiten door de vergadering tot het doen van buiten het onderh oud vallende uitgaven die een 
totaal door de vergader ing vast te stellen bedrag te boven gaan, kunnen slechts worden genomen met een 
meerderheid van tenminste drie/vierde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin 
een aantal eigenaars tegenwoordig of vertegenwoordigd is, dat tenminste twee/derde van het totaal 
aantal stemmen kan uitbrengen. In een vergadering, waarin min der dan twee/derde van het in de vorige 
zin bedoelde maximum aantal stemmen kan worden uitgebracht, kan geen geldig besluit worden 
genomen. In dat geval zal een nieuwe vergadering worden uitgeschreven, te houden niet vroeger dan 
twee en niet later dan zes weken na de eerste. In de oproep tot deze vergadering zal mededelin g worden 
gedaan dat de komende vergadering een tweede vergadering is als bedoeld in dit artikel. In deze 
vergaderin g zal over de aan hangige onder werpen een besluit kunnen worden genomen ongeach t het 
aantal stemmen, dat ter vergadering kan worden uitgebracht. 
6.   Indien door de vergadering overeenkomstig h et in het vijfde lid bepaalde tot het doen van een uitgave 
wordt besloten , wordt tevens de extra voorschotbijdr age bepaald, welke door het bestuur te dier zake van 
de eigenaars kan worden gevorderd. De uitvoering van zodan ige besluiten kan eerst geschieden wanneer 
de voor de uitvoering benodigde gelden in de kas van de vereniging gereserveerd zijn. 
7.   Het in h et vijfde lid bepaalde geldt eveneens voor besluiten tot verbouwing of voor besluiten tot het 
aan brengen van nieuwe installaties of tot het wegbreken van bestaande installaties, voor zover deze niet 
als een uitvloeisel van het onderhoud zijn te beschouwen. 
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Artikel 39 
1.   Tot het aan gaan van overeenkomsten, waar uit r egelmatig terugkeren de verplichtingen, die zich over 
een langere periode dan een jaar uitstrekken, voortvloeien, met uitzondering van de contracten die 
betrekking hebben op het onderhoud, kan slechts door de vergadering worden besloten, voor zover de 
mogelijkheid hiertoe uit het reglement blijkt. 
2.   Van deze bepaling kan zelfs niet met algemene stemmen worden afgeweken. 

 
Artikel 40 
1.   Van het verhan delde in de vergaderin g worden, tenz ij hiervan een notarieel proces-verbaal wordt 
opgemaakt, onderhandse notulen gehouden, welke moeten worden ondertekend door de voorzitter van 
de vergaderin g en het bestuur en welke worden vastgesteld in dezelfde of de eerstvolgende vergadering. 
2.   Iedere eigenaar kan te allen tijde inzage van de notulen verlangen. 

 
 

III.   Bestuur van de vereniging 
 

Artikel 41 
1.   Het bestuur berust bij één of meer admin istrateurs, die benoemd worden door de vergadering. 
2.   De administr ateur s worden benoemd voor onbepaalde tijd en kunn en te allen tijde worden 
ontslagen. 
3.   Het bestuur beheert de middelen van de vereniging, waaronder begrepen de gelden gereserveerd 
voor het periodiek schilderwerk en de noodzakelijke vernieuwingen als bedoeld in ar tikel 4 eerste lid, 
onverminderd het bepaalde in artikel 32. De vergadering kan regelen vaststellen met betrekkin g tot het 
beheer van de middelen van de vereniging. 
4.   Het bestuur behoeft de machtiging van de vergadering voor het instellen van en berusten in 
rechtsvorder ingen en het aangaan van dadingen alsmede voor het verrichten van r echtsh andelin gen en 
het geven van kwijtin gen een belang van een nader door de vergadering vast te stellen bedrag te boven 
gaande. Het bestuur behoeft geen machtiging om in een geding verweer te voeren en voor het nemen van 
conservatoire maatregelen. 
5.   Voor zover in verband met de omstandigheden het nemen van spoedeisende maatregelen, welke uit 
een normaal beheer kunn en voortvloeien, noodzakelijk is, is het bestuur zonder opdracht van de 
vergadering hiertoe bevoegd, met dien verstande dat het voor het aangaan van verbintenissen een belang 
van een nader door de vergadering vast te stellen bedrag te boven gaande de machtiging nodig heeft van 
de voorzitter van de vergadering. 
6.   Het bestuur is verplicht aan iedere eigenaar alle in lichtingen te verstrekken betreffende de 
administr atie van h et gebouw en het beheer van de fondsen, welke die eigen aar mocht verlangen , en 
hem op zijn verzoek inzage te verstr ekken van alle op die administr atie en dat beh eer betr ekking heb- 
bende boeken, registers en bescheiden; het h oudt de eigen aar s op de hoogte van het adres en het 
telefoonnummer van het bestuur. 

 
Artikel 42 
Het bestuur legt een register aan van eigenaar s en gebruikers. Na kennisgeving als bedoeld in de 
artikelen 875 p tweede lid en 875 q vierde lid van het Burgerlijk Wetboek en na ontvangst van de 
verklaring als bedoeld in artikel 24 eerste lid wordt het register door het bestuur bijgewerkt. 

 
Artikel 43 
Het bestuur is verplicht de kasmiddelen van de vereniging te plaatsen op een gir o- of bankrekening ten 
name van de vereniging. 
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M.  Huishoudelijk Reglement 
 

Artikel 44 
1.   De vergaderin g kan een huish oudelijk reglement vaststellen ter regeling van de volgende 
onderwerpen: 
a.   het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken; de regels bedoeld in artikel 876 c van 
het Bur gerlijk Wetboek moeten in het h uishoudelijk r eglemen t worden opgenomen en daar van deel 
uitmaken; 
b.   het gebruik van de privé gedeelten; 
c. de orde van de vergadering; 
d.   de instructie aan het bestuur; 
e. al hetgeen overigens naar het oordeel van de vergadering regeling behoeft; 
alles voor zover dit niet reeds in het reglement is geregeld. Bepalingen in het huishoudelijk reglement 
die in strijd zijn met de wet of het reglement worden voor niet-geschreven gehouden. 
2.   Het huishoudelijk reglemen t kan door de vergadering slechts worden vastgesteld, gewijzigd en 
aan gevuld met een meerderheid van tenminste drie/vierde van h et aan tal uitgebrach te stemm en, in een 
vergadering waarin een aantal eigenaars tegenwoordig of vertegenwoordigd is dat tenminste twee/derde 
van het totaal aan tal stemmen kan uitbrengen. Artikel 38 vijfde lid is van overeenkomstige toepassing. 
3.   Bij vervreemding van een appartementsrecht is de verkrijger, die het privé gedeelte zelf in gebruik 
wil nemen, verplicht een verklaring te tekenen dat hij de bepalingen van het huishoudelijk reglement zal 
naleven. 
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Inleiding 

 
Het wonen in een appartement is anders dan het wonen in een huis. Bij het wonen in een 
appartement gelden namelijk algemene regels voor het gebruik van de privé-ruimten en regels 
voor het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten. Deze regels zijn vastgelegd in de 
splitsingsakte, in het Modelreglement en in een huishoudelijk reglement. De bedoeling van een 
huishoudelijk reglement is het bevorderen van een zo goed mogelijk leefklimaat voor alle 
bewoners. Iedere bewoner wordt daarom geacht op de hoogte te zijn van de verschillende 
regels en deze regels na te leven. 

 
Het huishoudelijk reglement van de Vereniging van Eigenaren Ravelijn heeft een aantal 
onderdelen. Allereerst wordt een aantal gebruikte begrippen uitgelegd. Daarna volgt een 
toelichting op de werkwijze van de Vereniging van Eigenaren. Aansluitend zijn de regels en de 
sanctiebepalingen beschreven. Het huishoudelijk reglement zal in de toekomst met enige 
regelmaat worden aangepast. Aanvullende besluiten die in de tussenliggende periode genomen 
worden, zullen als bijlage aan de eigenaren aangeleverd worden en vormen een integraal 
onderdeel van het huishoudelijk reglement. 
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Artikel 1.  Begripsverduidelijking 
 

1.1 Vereniging van Eigenaren (VVE) 
1.1.1  De VVE is een vereniging van eigenaren zoals omschreven in het Burgerlijk Wetboek 

(art.124 t/m 135, boek 5 BW). Hierna ook te noemen: vereniging. 
1.1.2  Het doel van de vereniging van eigenaren is het behartigen van gemeenschappelijke 

belangen van de appartementeigenaren (art.112, lid 1e, boek 5 BW). 
 

1.2 Algemene Leden Vergadering (ALV) 
1.2.1  De ALV is de samenkomst in vergadering van leden van de vereniging, met als doel te 

komen tot besluitvorming over onderwerpen die het beheer en onderhoud van het 
appartementencomplex Ravelijn aangaan (art. 39, 40, 41,  titel 2, boek 2 BW). 

 
1.3 Bestuur 
1.3.1  Het Bestuur is het Bestuur van de vereniging zoals omschreven in het Burgerlijk 

Wetboek (art. 131, titel 9, boek 5 BW). 
1.3.2  Een uitvoerige taakomschrijving van het Bestuur is vermeld in het Bestuursstatuut. 

 
1.4 Huishoudelijk Reglement 
1.4.1  De Vereniging van Eigenaren heeft conform artikel 44 van het ‘Modelreglement bij 

splitsing in appartementsrechten’ (blauwe boekje, november 1993) een Huishoudelijk 
Reglement opgesteld. Dit reglement bevat de regels met betrekking tot het gebruik van 
gemeenschappelijke gedeelten en zaken van het appartementencomplex Ravelijn, het 
gebruik van privé gedeelten, de orde van de vergadering en de instructie aan het 
Bestuur, voor zover het modelreglement en de splitsingsakte hierin onvoldoende 
voorzien. Hierna ook te noemen: reglement. 

1.4.2  Dit Huishoudelijk Reglement betreft de woningen en gemeenschappelijke ruimten van 
Wageningseberg 2 tot en met 430 te Utrecht, kadastraal bekend gemeente Utrecht 
sectie P, nummer 4474, 4475, 4476, 4477 en 4478. 

1.4.3  Bij vervreemding van een appartementsrecht is de verkrijger, die het privé gedeelte zelf 
in gebruik wil nemen, verplicht een verklaring te tekenen dat hij de bepalingen van het 
huishoudelijk reglement zal naleven. 

 
1.5 Kascommissie 
1.5.1  De ALV benoemt jaarlijks een Kascommissie, die bestaat uit minstens twee, doch ten 

hoogste drie eigenaren (art. 48, lid 2, boek 2 BW). 
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Artikel 2.  Werkwijze Vereniging van Eigenaren Ravelijn 
 

2.1 Bestuur 
2.1.1  Het Bestuur van de VVE bestaat uit 5 personen: een voorzitter, een vice-voorzitter, een 

penningmeester, een secretaris en een Bestuurslid Technische Zaken. De 
Bestuursleden worden door de ALV benoemd voor onbepaalde tijd en kunnen te allen 
tijde door de ALV worden ontslagen. Het Bestuur laat zich bij het uitvoeren van zijn taken 
bijstaan door een extern administratiekantoor. 

2.1.2  Het Bestuur vergadert zo dikwijls als het Bestuur dit nodig acht, doch minimaal 2 x per 
jaar. 

2.1.3  Het Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Het Bestuur stelt de 
jaarrekening op, vertegenwoordigt de gezamenlijke eigenaren tegenover derden, draagt 
zorg voor het uitvoeren van de besluiten van de ALV en ziet toe op de naleving van dit 
huishoudelijk reglement. 

 
2.2 Kascommissie 
2.2.1  De leden van de Kascommissie zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden 

van de VVE die betrekking hebben op de administratie en het beheer van de VVE en 
waarvan de kennisneming tot een juiste vervulling van haar taak nodig is. Het Bestuur en 
het administratiekantoor zijn verplicht aan de Kascommissie alle door haar gewenste 
inlichtingen te verschaffen en haar desgewenst de kas en de waardefondsen van de ver- 
eniging te tonen. 

2.2.2  De Kascommissie onderzoekt of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 
financiële positie van de VVE en of de jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de 
gangbare regels. Daarnaast houdt de Kascommissie regelmatig toezicht op het beheer 
door het administratiekantoor en het Bestuur. 

2.2.3  De Kascommissie vergadert zo dikwijls als zij dit nodig acht. Zij is bevoegd zich op 
kosten van de VVE te laten bijstaan door een deskundige, na goedkeuring van het 
Bestuur of de ALV. 

2.2.4  De Kascommissie brengt jaarlijks schriftelijk en mondeling verslag uit aan de ALV, in de 
vergadering waarin de exploitatierekening wordt behandeld. Het verslag betreft het in het 
afgelopen boekjaar gevoerde beheer en de voor dat jaar opgemaakte 
exploitatierekening. 

 
2.3 Algemene Leden Vergadering 
2.3.1  De ALV is het hoogst besluitvormende orgaan van de VVE. 
2.3.2  Een ALV vindt minstens eenmaal per jaar plaats. De VVE streeft ernaar om jaarlijks 

tweemaal een ALV te beleggen. In de eerste vergadering, die in principe voor 1 juli 
plaatsvindt, wordt de jaarrekening behandeld. In de tweede vergadering, die aan het eind 
van het jaar wordt gehouden, wordt de begroting (voor het volgende boekjaar) 
behandeld. In iedere ALV kunnen nieuwe Bestuursleden benoemd worden. 

2.3.3  Een lid van de VVE kan een schriftelijk verzoek indienen bij één van de Bestuursleden 
om een extra ALV te beleggen (binnen 1 maand). Dit verzoek moet door tenminste 20 
medeleden ondertekend zijn. 

2.3.4  Leden die in een vergadering een onderwerp in behandeling willen brengen, moeten hun 
voorstel minimaal 14 dagen voor de dag van de vergadering schriftelijk bij het Bestuur 
indienen. 

2.3.5  Een lid van de VVE kan de ALV verzoeken een besluit van het Bestuur te herzien. Een 
dergelijk verzoek moet, voorzien van een behoorlijke motivatie en omschrijving van zijn 
belang,  minimaal 14 dagen voor de dag van de vergadering schriftelijk bij het 
administratiekantoor worden ingediend. 

2.3.6  In beginsel is de voorzitter van het Bestuur tevens de voorzitter van de ALV. De 
vergadering kan besluiten om één van de eigenaren die niet in het Bestuur zit, of een 
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niet-eigenaar, als voorzitter van de ALV te benoemen. Deze mogelijkheid geldt tevens 
voor de vice-voorzitter. 

2.3.7  Tijdens de ALV wordt over zaken gestemd door middel van handopsteking. Stemmingen 
over (het handelen van) personen geschieden door middel van gesloten niet-gemerkte 
biljetten. Een gewone meerderheid van stemmen is beslissend, tenzij door de wet of het 
reglement anders wordt voorgeschreven (zie ook artikel 37.5, 38.5 en 44.2, 
Modelreglement). Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden bij het nemen van 
besluiten geacht niet te zijn uitgebracht. 

2.3.8  Indien minder dan de helft van de leden ter vergadering aanwezig zijn, zal een 
vervangende ALV worden uitgeschreven (art 37 lid 5, Modelreglement). 

2.3.9  Het administratiekantoor draagt zorg voor de verslaglegging van de ALV. De leden 
ontvangen een verslag van hetgeen besproken is tijdens de ALV. In dit verslag zullen de 
genomen besluiten duidelijk kenbaar zijn. Besluiten die genomen worden over situaties 
waarin het Huishoudelijk Reglement niet rechtstreeks voorziet, worden op een aparte lijst 
bijgehouden. Het verslag van de ALV wordt in de daaropvolgende ALV ter goedkeuring 
aan de leden voorgelegd. Na goedkeuring wordt het verslag door het Bestuur 
ondertekend. 

 
2.4 Betaling bijdragen leden 
2.4.1  Een nieuwe eigenaar is entreegeld verschuldigd. Het entreegeld is gelijk aan één 

maandbedrag voorschotbijdrage, zoals dat voor het lopende jaar is vastgesteld. 
2.4.2  Maandelijks is ieder lid een voorschotbijdrage (ook wel servicekosten genoemd) 

verschuldigd. Deze voorschotbijdrage dient bij vooruitbetaling in de eerste week van elke 
maand te worden voldaan. 

2.4.3  Indien de maandelijkse voorschotbijdrage niet via een incassomachtiging wordt voldaan 
is per voorschotbijdrage een toeslag verschuldigd van 5,50 € (peil 2004), vanaf de 
tweede volle maand na aanvang van het lidmaatschap. 

2.4.4  De hoogte van de maandelijkse voorschotbijdrage zal jaarlijks worden vastgesteld tijdens 
de ALV waarin de begroting voor het betreffende boekjaar wordt vastgesteld. 

2.4.5  Jaarlijks zal een afrekening worden opgesteld van hetgeen definitief door een lid over 
een boekjaar verschuldigd is. Dit gebeurt zo snel mogelijk nadat de jaarrekening over het 
betreffende boekjaar is vastgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met de 
verdeelsleutel in de akte van splitsing en de reeds betaalde maandelijkse 
voorschotbijdragen. 

2.4.6  Alle aan de VVE verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan binnen 1 maand na 
de dag waarop deze verschuldigd zijn geworden. Dit kan door storting of overschrijving 
op de bankrekening van de VVE. 

2.4.7  Indien een verschuldigd bedrag niet binnen 1 maand na de dag waarop deze 
verschuldigd werd is voldaan, wordt het lid door het administratiekantoor schriftelijk aan 
zijn verplichting herinnerd. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen 45 dagen na de 
dag waarop dit bedrag verschuldigd werd is voldaan, wordt het bedrag verhoogd met 
€ 13,00 (peil 2004). Indien een verschuldigd bedrag ook na 60 dagen niet is voldaan, 
wordt de totale vordering ter incasso in handen gegeven van een deurwaarder. Alle 
kosten die in verband met de incasso door de deurwaarder aan de VVE in rekening 
worden gebracht, komen voor rekening van het lid dat het te incasseren bedrag is 
verschuldigd. Naast het verschuldigde bedrag, de verhoging en de genoemde 
deurwaarderkosten is het lid bovendien over het totaal van deze drie bedragen wettelijke 
rente verschuldigd. Deze renteverplichting gaat in vanaf de eerste dag na het verstrijken 
van de maand waarbinnen het verschuldigde bedrag had moeten worden voldaan. 

2.4.8  Het Bestuur draagt zorg voor het aan het betreffende lid kenbaar maken van het 
verstrijken van betaaltermijnen en het in handen van een deurwaarder geven van een 
vordering van de VVE. 
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2.5 Onderhoud installaties en schoonmaak 
2.5.1  De service en het onderhoud aan alle gemeenschappelijke technische installaties van 

het gebouw Ravelijn wordt opgedragen aan door het Bestuur aangewezen installateurs. 
De eigenaar is echter zelf verantwoordelijk voor: de leidingen, de mechanische 
afzuiginstallatie en de combiketel in zijn woning. 

2.5.2  Het schoonmaken van de algemene ruimten evenals de glasbewassing van het totale 
gebouw gebeurt door een schoonmaakbedrijf, dat in opdracht werkt van de vereniging en 
dat door het Bestuur wordt aangewezen. 

2.5.3  Indien voor het uitvoeren van onderhoud de toegang tot, of het gebruik van, een privé- 
gedeelte noodzakelijk is, is de eigenaar verplicht hiervoor toestemming te verlenen. 

2.5.4  Het gegeven dat de VVE zorgdraagt voor het schoonhouden van het gebouw ontslaat de 
eigenaar/bewoner niet van de verplichting om eventueel door hemzelf veroorzaakte 
vervuiling op te ruimen. 

 
2.6 Langdurige afwezigheid 
2.6.1  Indien de eigenaar of bewoner langer dan twee maanden afwezig is, is hij verplicht dit 

mede te delen aan het administratiekantoor. Hierbij dient hij te vermelden: zijn tijdelijk 
adres en de naam, het adres en het telefoonnummer van een contactpersoon die in het 
geval van calamiteiten toegang tot het appartement kan verschaffen. 

2.6.2  Indien het Bestuur kennis neemt van het vermoedelijk langdurig afwezig zijn van een 
eigenaar of een bewoner zonder dat dit gemeld is, zal het Bestuur de eigenaar van dit 
vermoeden schriftelijk mededeling doen en hem verzoeken aan te geven hoe lang de 
afwezigheid naar verwachting zal voortduren. Indien 2 maanden na de dagtekening van 
de mededeling door het Bestuur geen antwoord is ontvangen, is de eigenaar een boete 
verschuldigd van € 100,00 (peil 2004). 

2.6.3  Met het oog op de veiligheid is de eigenaar verplicht om te regelen dat gedurende zijn 
langdurige afwezigheid de brievenbus tijdig geleegd wordt. 

2.6.4  Indien door of namens het Bestuur wordt geconstateerd dat een brievenbus overvol is 
geraakt, is de betreffende eigenaar een boete verschuldigd van € 50,00 (peil 2004). 

 
2.7 Verhuur 
2.7.1  Onder verhuur wordt verstaan: het in gebruik geven van het appartement of daartoe 

behorende delen zoals de berging, het balkon of de tuin aan een derde (de huurder), al 
dan niet tegen betaling van huur of een andere vergoeding. 

2.7.2  De eigenaar is verplicht melding van verhuur te doen aan het administratiekantoor, niet 
later dan 5 dagen nadat de verhuur is aangevangen. De eigenaar dient hierbij melding te 
doen van zijn eventueel gewijzigd woonadres en/of gewijzigd postadres. 

2.7.3  Ingeval van verhuur is de eigenaar verplicht een door de huurder ondertekende verklaring 
te overleggen aan het Bestuur, waarin de huurder zich verbindt aan het Huishoudelijk 
Reglement en aangeeft dit te zullen naleven. Een modelverklaring zal door 
het administratiekantoor worden verstrekt. 

2.7.4  Verplichtingen tegenover de huurder 
a.  Daarnaast is de eigenaar verplicht aan de huurder een kopie te verstrekken van het 

huishoudelijk reglement en hem op de hoogte te stellen van de adressen en 
telefoonnummers van het administratiekantoor en de telefoonnummers van de 24-uurs 
melddienst. Ook is de eigenaar verplicht de huurder te informeren over de wijze waarop 
de huurder met hem in contact kan komen in geval van calamiteiten. 
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b.  Indien de eigenaar het appartement wenst te verhuren zonder toegang te geven tot de 

bijbehorende berging, kan door de huurder niet worden voldaan aan het bepaalde in 
artikel 3.2.7. In een dergelijke situatie dient de verhuurder te voorzien in een alternatief 
voor het stallen van fietsen en dergelijke. 

2.7.5  Indien het Bestuur kennis neemt van vermoedelijke verhuur, zonder dat dit gemeld is, zal 
het Bestuur de eigenaar van dit vermoeden schriftelijk mededeling doen en hem 
verzoeken de melding conform lid 2.7.2 alsnog te doen en daarbij tevens de verklaring 
zoals omschreven in lid 2.7.3 te overleggen. Indien 2 maanden na de dagtekening van 
de mededeling door het Bestuur geen reactie (inclusief de verklaring) is ontvangen, is de 
eigenaar een boete verschuldigd van € 453,00 (peil 2004). Als blijkt dat de eigenaar niet 
heeft voldaan aan een of meer van zijn verplichtingen tegenover de huurder, is de 
eigenaar daarnaast een boete verschuldigd van € 453,00 (peil 2004). 

 
 
 
Artikel 3.  Regels 

 
De naleving van de regels uit dit reglement is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van 
alle bewoners van Ravelijn. Van de bewoners wordt dan ook verwacht dat zij elkaar aanspreken 
op eventuele overtredingen. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kan de kwestie 
voorgelegd worden aan het Bestuur of zonodig in de ALV besproken worden. 

 
3.1 Algemeen 
3.1.1  Huisdieren 
a.  Het houden van kleine huisdieren (zoals: katten, honden of klein gevogelte) is toegestaan, 

mits de dieren geen overlast bezorgen aan andere bewoners. Overlast kan gevaar, 
vervuiling, lawaai of stank inhouden. De dieren mogen zich onder geen enkel be- 
ding zonder begeleiding of onaangelijnd bevinden in de openbare ruimten. Overlast is ter 
beoordeling van het Bestuur. 

b.  Op het balkon of in de tuin is het plaatsen van een duiventil, konijnenhok of 
andersoortige onderkomens voor huisdieren niet toegestaan. 

 
3.1.2  Berging 
a.  Het is toegestaan om in de gemeenschappelijke gang bij de bergingen kleine reparaties 

aan fietsen te verrichten, mits daarbij geen vervuiling optreedt. 
b.  Het opslaan van vuilnis in de bergingen is niet toegestaan. 
c.  De opslag van gevaarlijke stoffen, anders dan voor normaal huishoudelijk gebruik, is in 

de berging niet toegestaan. 
 
3.1.3  Tuin 
a.  Alle aanplant rond het gebouw behoort tot de gemeenschappelijke tuin. De tuinen aan de 

Wageningseberg die worden begrensd door de beukenhaag, zijn privé-tuinen. 
b.  Het is niet toegestaan eigen aanplant te plaatsen in de gemeenschappelijke tuin. 
c.  Eigenaren op de begane grond bezitten een privé-tuin/-terras conform de tekening, die 

deel uitmaakt van de Akte van Splitsing. Deze eigenaren zijn verplicht om onderhoud te 
plegen aan hun tuin zodanig dat: 
− geen uitgroei ontstaat die ten koste gaat van het aanzien van het gebouw; 
− de beplanting geen belemmering vormt voor het plegen van onderhoud aan het 

gebouw en de glasbewassing ongehinderd kan gebeuren; 
− de beplanting geen licht en/of uitzicht wegneemt van andere appartementen; 
− de beplanting niet uitgroeit in de beukenhaag (de beukenhaag moet vrij staan); 
− de beplanting minimaal 50 cm. onder het laagste raamkozijn van de eerste 

verdieping blijft. 
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3.2 Veiligheid 
3.2.1  Inleiding 
a.  Algemeen kan worden gesteld dat iedere bewoner geacht wordt om situaties te 

voorkomen waarbij een veiligheidsrisico ontstaat. 
b.  Dit betekent dat iedere bewoner verplicht is om jaarlijks onderhoud te laten plegen aan 

zijn mechanische afzuiginstallatie en zijn combiketel door een erkend installateur. Bij 
eventuele storingen dient eveneens een erkend installateur ingeschakeld te worden. 

 
3.2.2  Aarden 
a.  Het aarden van elektrische apparaten op het waterleidingnet is ten strengste verboden. 

Het aarden dient altijd te geschieden via de meterkast, door een erkend installateur. Er is 
namelijk geen garantie dat de leidingen gezekerd zijn, waardoor bij het aarden het 
waterleidingnet onder spanning komt te staan en een levensgevaarlijke situatie ontstaat. 

 
3.2.3  Vrije doorgang 
a.  In de algemene ruimten is men verplicht de doorgang vrij te houden. Het is daarom niet 

toegestaan om voorwerpen in deze ruimten te stallen of achter te laten. 
b.  De vuilcontainers aan de voorzijde van het gebouw moeten toegankelijk zijn voor de 

gemeentelijke reinigingsdienst. Parkeren voor deze containers is dan ook niet 
toegestaan. 

 
3.2.4  Openhaarden 
a.  Het plaatsen van gasgestookte openhaarden in de maisonnettes met stookkanaal is op 

voorschrift van de Brandweer verboden. 
b.  Eigenaren met een gel- of houtopenhaard zijn verplicht het stookkanaal jaarlijks te laten 

reinigen. 
 
3.2.5  Mechanische afzuiginstallatie 
a.  Op de mechanische afzuiginstallatie mogen alleen motorloze afzuigkappen aangesloten 

worden. Afzuigkappen met motor kunnen de afzuiginstallatie ontregelen. 
 
3.2.6  Opslag gevaarlijke stoffen 
a.  De opslag van gevaarlijke stoffen, anders dan voor normaal huishoudelijk gebruik is in 

het appartement niet toegestaan. 
 
3.2.7  Parkeren/stallen 
a.  Het is niet toegestaan fietsen, bromfietsen, motoren auto’s of andere voertuigen buiten 

de daarvoor bestemde of aangegeven plaatsen te stallen of te parkeren. Het stallen is 
eveneens niet toegestaan in de algemene ruimten, op galerijen, in tuinen of op balkons. 
Ook het verankeren van voertuigen aan onderdelen van het complex is niet toegestaan 

b.  Boten, caravans en dergelijke mogen maximaal 3 dagen voor vertrek en 3 dagen na 
thuiskomst op de parkeerplaatsen staan, conform de Algemene Plaatselijke Verordening. 

c.  De fietsklemmen op het trottoir vóór de entrées zijn eigendom van de VvE. Deze zijn in 
beginsel bedoeld voor fietsen van bezoekers. Eigenaren en bewoners worden geacht 
fietsen en dergelijke te stallen in de berging van het appartement. 

d.  Fietsen die kennelijk onbeheerd in een fietsklem als bedoeld onder c. worden 
aangetroffen, kunnen door de VvE in bewaring worden genomen en, als de eigenaar niet 
kan worden achterhaald, worden afgevoerd danwel overgedragen in overleg met de 
betreffende overheidsdiensten. Dit betreft een situatie zoals bedoeld in artikel 44 APV 
Utrecht (2005). 
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e.  Fietsen of andere voertuigen die buiten de daarvoor bestemde of aangegeven 
plaatsen,op aan de gezamenlijke eigenaars behorend terrein kennelijk onbeheerd, zijn 
gestald of geparkeerd, kunnen door de VvE in bewaring worden genomen en, als de 
eigenaar niet kan worden achterhaald, worden afgevoerd danwel overgedragen in 
overleg met de betreffende overheidsdiensten. Dit betreft een situatie zoals bedoeld in 
artikel 44 APV Utrecht (2005). 

 
3.3 Uniformiteit 
3.3.1  Algemeen verbod tot aanpassingen 
a.  In zijn algemeenheid geldt dat eigenaren geen enkele wijziging mogen aanbrengen aan 

de buitenzijde van het gebouw, zonder overleg met het Bestuur. 
b.  Op het gehele appartementencomplex is bovendien een vast kleurenschema van 

toepassing. Onderhoud en schilderswerk aan de gevel, kozijnen en voordeuren vinden 
volgens dit schema plaats. 

 
3.3.2  Antennes en schotels 
a.  Het plaatsen van antennes en schotels aan de buitenkant van het gebouw is niet 

toegestaan. 
 

3.3.3  Bloembakken 
a.  Bloembakken mogen alleen aan de binnenzijde van het balkon bevestigd worden. 

 
3.3.4  Buitenmuur 
a.  Het is ten strengste verboden om in de buitenmuren een doorvoer te maken. Voor de 

maisonnettes geldt hiervoor een uitzondering. Het Bestuur kan onder voorwaarden 
toestemming verlenen om een doorvoer te maken voor een afzuigkap. 

 
3.3.5  Naamplaatjes 
a.  Een nieuwe eigenaar is verplicht om binnen 4 weken na de overdracht van het 

appartement de gewenste naam voor op het naambordje bij de brievenbussen in de 
entreeruimten, door te geven aan het Administratiekantoor. Indien de eigenaar verzuimt 
melding te doen binnen de aangegeven termijn, zal er een blanco plaatje geleverd 
worden. Dit om te voorkomen dat in het bellenpaneel naambordjes ontbreken. 

b.  De vormgeving van de naamplaatjes is vastgesteld door de vereniging. Deze 
naamplaatjes worden alleen verstrekt via het administratiekantoor. 

c.  Het is niet toegestaan om bij een individuele voordeur een naambordje cq. huisnummer 
te bevestigen. 

 
3.3.6  Schermen 
a.  Voor zonneschermen, windschermen en rolluiken bestaat een vastgesteld kleurschema. 

Ook zijn er regels voor de constructie, de bevestiging en de montage. Een eigenaar is 
daarom verplicht om voor de aanschaf en de bevestiging van een zonnescherm, 
windscherm of rolluik, in overleg te treden met het Bestuur en pas na schriftelijke 
toestemming van het Bestuur tot bevestiging over te gaan. 

 
3.3.7  Staalconstructie 
a.  Het is niet toegestaan om zaken aan de staalconstructie te bevestigen. 
b.  Indien klimplanten langs de staalconstructie geleid worden, dan is men verplicht hiervoor 

bevestigingsmateriaal toe te passen dat de verflaag of de constructie zelf niet 
beschadigd (zoals geplastificeerd draad of nylon touw). In het geval van noodzakelijke 
onderhoudswerkzaamheden is de bewoner verplicht de staalconstructie geheel vrij te 
maken. 
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3.3.8  Uit-/aanbouwen en afscheidingen 
a.  Het is niet toegestaan om op balkons, op galerijen of in de tuinen uitbouwen, schuurtjes 

of enig ander bouwwerk te plaatsen. 
b.  Het is toegestaan om schuttingen of hekwerken in de privé-tuin te plaatsen, mits deze 

niet hoger zijn dan de gemeenschappelijke beukenhaag. 
c.  Ook afscheidingen in de vorm van beplanting zijn toegestaan. Indien de beplanting 

tussen twee privé-tuinen in wordt geplaatst, dan mag deze niet hoger zijn dan het glazen 
tussenscherm. 

 
3.4 Voorkomen overlast 
3.4.1  Bewoning 
a.  De privé-gedeelten mogen uitsluitend worden gebruikt voor bewoning. 
b.  Het Bestuur kan, onder voorwaarden, toestemming verlenen voor de uitoefening van een 

bedrijf. 
 

3.4.2  Vloerbedekking 
a.  Er dient in de woning een dusdanige vloerbedekking gelegd te worden, dat er geen 

geluidshinder veroorzaakt wordt. Bij harde vloerbedekking zoals plavuizen, linoleum, 
parket of laminaat is men verplicht speciale geluiddempende voorzieningen aan te 
brengen. 

b.  Bij een geluidsmeting dient een harde vloerbedekking te voldoen aan de thans geldende 
NEN-norm van + 10dB. 

c.  In het geval van klachten over geluidsoverlast stelt het Bestuur een onderzoek in. De 
eigenaar moet daarbij een productcertificaat kunnen verstrekken, waaruit blijkt dat de 
ondervloer in combinatie met de bovenvloer voldoet aan de geldende norm. Indien dit 
certificaat niet voorhanden is, dan is de eigenaar verplicht de vloer alsnog aan te passen 
aan de geldende norm. In het geval dat de vloer wel aan de norm voldoet, kan een 
aanpassing in het woongedrag noodzakelijk zijn. 

d.  Bij verkoop van het appartement is de eigenaar verplicht aan de nieuwe eigenaar 
kenbaar te maken of aan de gestelde eisen is voldaan (dit valt onder verplichte melding 
van verborgen gebreken). 

e.  Voor de vloeren van de bergingen en de sanitaire ruimten is dit artikel niet van 
toepassing. 

 
3.4.3  Wasgoed 
a.  Het ophangen van wasgoed en het luchten van kleding mag op het balkon, dakterras of 

in de eigen tuin alleen als het wasgoed binnen de gevellijn hangt. Gezien het risico van 
glasschade zijn de glazen balkonschermen niet geschikt om wasrekken aan op te 
hangen. 

 
3.4.4  (Geluids-)overlast 
a.  Iedere eigenaar is verplicht om het ontstaan van (geluids-)overlast te voorkomen. 
b.  Zie ook 3.4.2.c 

 
3.4.5  Kloppen/uitschudden 
a.  In verband met het ontstaan van overlast voor benedenburen en het aantrekken van 

ongedierte, is het niet toegestaan voorwerpen uit te schudden en/of neer te werpen en 
kleden of matten te kloppen buiten de ramen en balkons van de voor- en achtergevel. 

 
3.4.6  Vogels voeren 
a.  Het is niet toegestaan vogels vanaf het balkon te voeren. 
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3.4.7  Vuilnis 
a.  Huisvuil moet in een deugdelijke en goed afgesloten plastic zak in de daarvoor bestemde 

container worden gedeponeerd. 
b.  Het is de eigenaren niet toegestaan zogenaamd grofvuil (zoals afkomstig uit verbouwing 

en afgedankt huisraad) in of naast de container te deponeren. Voor het afvoeren van 
deze materialen dienen de eigenaren een afspraak te maken met de Gemeentelijke 
Dienst. Op de afgesproken dag mogen de materialen naast de container geplaatst 
worden. Ook is het mogelijk de materialen zelf naar het afvalstation te brengen. 

 
 

Artikel 4.  Sanctiebepalingen 
Behoudens de in de voorgaande artikelen reeds genoemde sancties geldt het volgende. 

 
4.1 Overtreding 
4.1.1  Bij overtreding (dus ook negeren) van een van de bepalingen van het Modelreglement bij 

splitsing in appartementsrechten, de splitsingsakte of dit Huishoudelijk Reglement, door 
een eigenaar of bewoner, zal het administratiekantoor, nadat tevergeefs geprobeerd is 
de zaak in der minne te schikken, de betrokkene schriftelijk in kennis stellen van de 
overtreding. Daarbij zal worden aangegeven welke maatregelen tot herstel door de 
eigenaar of de bewoner genomen dienen te worden en binnen welke termijn dat moet 
gebeuren. 

4.1.2  Indien na de gestelde termijn de betrokkene in gebreke is gebleven is hij een boete 
verschuldigd. De hoogte van de boete bedraagt € 50,00 (peil 2004), tenzij anders 
aangegeven. De boete staat  los van het feit dat de overtreder tot schadevergoeding 
verplicht kan worden en/of verplicht kan worden tot het opvolgen van andere 
maatregelen. De te verbeuren boetes komen ten bate van de vereniging. 

4.1.3  Tegen een eis tot herstel kan bezwaar worden gemaakt bij het Bestuur. De betrokkene 
wordt door het administratiekantoor schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing van 
het Bestuur op een gemaakt bezwaar. Een afwijzende beslissing wordt door het Bestuur 
gemotiveerd. In een afwijzende beslissing wordt tevens aangegeven welk herstel 
tenminste moet worden uitgevoerd in afwachting van een uitspraak van de ALV op een 
eventueel beroep. Na afwijzing van een bezwaar door het Bestuur dient het gevraagde 
herstel plaats te vinden binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving door 
het administratiekantoor, tenzij het Bestuur een ruimere termijn heeft gesteld. 

4.1.4  Tegen een afwijzing door het Bestuur van een bezwaar kan beroep worden ingesteld bij 
de ALV. De betrokkene wordt door het administratiekantoor schriftelijk in kennis gesteld 
van de beslissing door de ALV op een ingesteld beroep. Na afwijzing van een beroep 
door de ALV dient het gevraagde herstel plaats te vinden binnen 14 dagen na de 
dagtekening van de kennisgeving door het administratiekantoor, tenzij de ALV een 
ruimere termijn heeft gesteld. 

4.1.5  Door het Bestuur noodzakelijk geachte tijdelijke- of noodmaatregelen, vooruitlopend op 
volledig herstel worden door een bezwaar of een beroep niet opgeschort. Ook de data 
waarop boetes en/of te betalen vergoedingen verschuldigd worden en de datum waarop 
wettelijke rente verschuldigd wordt, wijzigen niet door het maken van bezwaar of het 
instellen van beroep. 

4.1.6  Indien de eigenaar of bewoner berust in een afwijzing door het Bestuur van een gemaakt 
bezwaar, danwel een beroep door de ALV is afgewezen, en het gevraagde herstel niet 
binnen 14 dagen of de nader de door het Bestuur gestelde termijn is geschied, is de 
vereniging gerechtigd het gevraagde herstel uit te (laten) voeren. De uit dit herstel 
voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de betreffende eigenaar of bewoner. 
Daarnaast is een boete verschuldigd van 10% van de totale kosten van het gevraagde 
herstel, met een maximum van € 453,-. 
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4.1.7  De ALV kan in bijzondere gevallen besluiten een verschuldigde boete te verminderen of 
kwijt te schelden. 

4.1.8  Indien door het Bestuur of de ALV naar aanleiding van een gemaakt bezwaar wordt 
vastgesteld dat de overtreding en/of de gevolgen daarvan geen aanleiding vormen tot 
het eisen van herstel, zullen eventueel reeds door de eigenaar of bewoner gemaakte of 
vergoede kosten voor gevraagd herstel door de vereniging worden vergoed. 

 
4.2 Schade 
4.2.1  Een ieder die schade toebrengt aan het gebouw of de algemene voorzieningen als direct 

of indirect gevolg van onoordeelkundig gebruik, opzet, grove nalatigheid of het niet in 
acht nemen van de nodige voorzichtigheid, dient de kosten van herstel te vergoeden. 

4.2.2  Het aanbrengen van veranderingen aan het gebouw is alleen toegestaan na schriftelijke 
toestemming van het Bestuur of een daartoe strekkend besluit van de ALV. 
Veranderingen waarvoor toestemming is verleend dienen te worden uitgevoerd conform 
de voorschriften welke aan de toestemming zijn verbonden. 

4.2.3  Een ieder die zonder toestemming veranderingen aanbrengt, of veranderingen aanbrengt 
in afwijking van de gegeven voorschriften, dient de kosten voor het ongedaan maken 
en/of corrigeren van de aangebrachte veranderingen te vergoeden. Daarnaast is een 
boete verschuldigd van 10% van de kosten voor het ongedaan maken en/of corrigeren, 
met een maximum van € 453,00 (peil 2004). 

4.2.4  Het bepaalde in artikel 4.1 is ook van toepassing op het herstel van ontstane schade 
en/of aangebrachte veranderingen, met dien verstande, dat het Bestuur kan besluiten 
dat een herstel door de vereniging dient te geschieden. Een zodanige beslissing zal, met 
opgaaf van redenen, in de kennisgeving worden vermeld. De kosten van een door de 
vereniging uitgevoerd herstel dienen door de betreffende eigenaar of bewoner te worden 
vergoed. 

 
 

Artikel 5.  Slotbepaling 
 

5.1 Indexering 
5.1.1  Bedragen die in dit reglement genoemd worden, zullen jaarlijks worden herzien op basis 

van de ontwikkeling van de door het CBS te publiceren prijsindex voor alle huishoudens 
(periode van 1 oktober t/m 30 september). Dit geldt niet voor de in dit reglement 
genoemde maximale boete van € 453,00. 

 
5.2 Onvoorziene omstandigheden 
5.2.1  In alle gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement, de Akte van Splitsing of het 

Modelreglement van splitsing in appartementsrechten niet voorziet, beslist de ALV. 
5.2.2  De Akte van Splitsing en het Modelreglement zijn leidend. Indien bepalingen in het 

Huishoudelijk Reglement in strijd zijn met de wet, de Akte van Splitsing of het 
Modelreglement, worden deze als niet geschreven beschouwd (artikel 44 lid 1 
Modelreglement). 

 
 
 
 
 
 

Dit Huishoudelijk Reglement is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering gehouden te 
Utrecht op 17 juni 2004. 

 
De tekst is aangepast in de Algemene Ledenvergadering gehouden te Utrecht op 
12 december 2007. 
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p/a Gevaert Vastgoedbeheer 
Zoomstede 2 
3431 HL Nieuwegein 

tel: 030 630 80 92 

 
 
VvE Ravelijn 

 
 
 
 
 
 
Welke overeenkomsten heeft de VvE gesloten en wat betekent dat 
voor mij ... 

 
 
 
Beheerovereenkomst 

 
 
Er is een Beheerovereenkomst gesloten met het administratiekantoor. Daarin is 
geregeld dat het administratiekantoor zorg draagt voor: 

 
- het voeren van de administratie en de boekhouding van de VvE; 
- het organiseren van het onderhoud van de algemene delen van het 

complex en het toezicht daarop; 
- het behandelen van incidentele problemen. 

 
 
Het bestuur en de kascommissie houden toezicht op de uitvoering van de 
Beheerovereenkomst. 

 
 
Voor eigenaren en bewoners betekent dit dat op professionele wijze is voorzien 
in het uitvoeren van de taken van de VvE. Daarnaast zorgt de zogenaamde 
24-uurs dienst er voor dat voor incidentele problemen snel en eenvoudig een 
oplossing kan worden gevonden. 

 
 
 
Opstalverzekering 

 
 
De VvE heeft, zoals wettelijk voorgeschreven, een opstalverzekering afgesloten. 
Deze verzekering biedt dekking voor schade als gevolg van brand, storm en 
dergelijke. 

 
Deze verzekering biedt geen dekking voor glasbreuk en kent een eigen risico van 
i 1000,- per schadegeval. 

 
 
Voor eigenaren en bewoners betekent dit dat zij niet zelf hoeven te voorzien in 
een opstalverzekering. Wel is het van belang voor schade aan de inboedel een 
verzekering af te sluiten. 
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Daarnaast verdient het aanbeveling na te gaan of er in het appartement sprake 
is van zaken die “schroef- of nagelvast met het gebouw zijn verbonden”. 
Dat wil zeggen, al die zaken die bij een verhuizing in beginsel niet (kunnen) 
worden meegenomen. Te denken valt daarbij aan keukeninrichting (kastjes, 
aanrecht), niet los gelegde parketvloeren, plavuizen en andere tegels, sanitair en 
dergelijke. 

 
Deze zaken vallen in beginsel onder het begrip “opstal” en schade daaraan is dan 
NIET gedekt onder een inboedelverzekering. 

 
 
Omdat het hierbij gaat om zaken IN het appartement en het geen 
gemeenschappelijke delen betreft, behoort herstel van schade NIET tot de taak 
van de VvE. 

 
De consequentie hiervan is dat bij schade, aan deze opstaldelen in het 
appartement, het eigen risico per schadegeval (i 1000,-) geheel op de 
individuele eigenaar of bewoner drukt. 
Om dit te ondervangen is het zinvol te overwegen hiervoor een aanvulling op 
een inboedelverzekering te sluiten. Verzekeraars gebruiken hiervoor wel het 
begrip “huurdersbelang”. 

 
 
 
WA verzekering 

 
 
Als rechtspersoon kan de VvE aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen 
van haar handelen of niet-handelen. Hiervoor is een verzekering afgesloten. 

 
Voor eigenaren betekent dit dat een eventueel aan derden te betalen vergoeding 
vanwege aansprakelijkheid van de gezamenlijke eigenaren in beginsel door deze 
verzekering is gedekt. 

 
 
 
Rechtsbijstandsverzekering 

 
 
Om te voorzien in noodzakelijke rechtsbijstand en de kosten daarvan te 
beperken, heeft de VvE een rechtsbijstandsverzekering afgesloten. 

 
Deze verzekering voorziet uitsluitend in dekking voor zaken die betrekking 
hebben op de VvE. Individuele bijstand van eigenaren of bewoners is niet 
verzekerd. 

 
 
 
Waterlevering 

 
 
Met het lokale waterleveringsbedrijf (Vitens) is een overeenkomst gesloten voor 
de levering van drinkwater. Hiervoor zijn bij het complex 2 aansluitingen 
gerealiseerd, elk voorzien van een eigen installatie voor het realiseren van 
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voldoende druk (“hydrofoor”). 
 
 
Voor individuele eigenaren betekent dit dat GEEN overeenkomst hoeft te worden 
aangegaan met het lokale waterleveringsbedrijf. 

 
De kosten voor het individuele waterverbruik worden jaarlijks verrekend op basis 
van de stand van de watermeter in het appartement. Hiervoor wordt in de 2e

 

helft van december een formulier bezorgd. Een deel van de maandelijkse 
voorschotbijdrage heeft betrekking op het waterverbruik. 

 
 
 
Electriciteit 

 
 
Voor gemeenschappelijke installaties en de verlichting van de algemene ruimten 
is met Eneco een overeenkomst gesloten voor de levering van electriciteit. 

 
Voor de levering van electriciteit (en/of gas) in een appartement dienen de 
individuele eigenaren een overeenkomst te sluiten. 

 
 
 
Periodiek onderhoud 

 
 
Voor het onderhoud van installaties, het schoonmaken en glazenwassen en het 
onderhouden van de gemeenschappelijke tuin zijn onderhoudscontracten 
gesloten waarin is geregeld dat periodiek onderhoud plaatsvindt. 

 
 
 
Bankrekening 

 
 
Voor alle betalingsverkeer zijn met ABNAMRO overeenkomsten gesloten. Dit 
betreft het aanhouden van rekeningen courant voor het ontvangen van de 
voorschotbijdragen van de individuele eigenaren, het betalen van nota’s en 
facturen. Ook is voorzien in spaarrekeningen en de mogelijkheid alle rekeningen 
via Internet te beheren. 

 
Daarnaast beschikt de VvE over een overeenkomst voor automatische incasso. 
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Waar heb ik verder nog mee te maken ... 
 
 
 
Besluiten van de ALV 

 
 
Naar aanleiding van individuele verzoeken van eigenaren en op voordracht van 
het bestuur, kan de Algemene Ledenvergadering (ALV) besluiten tot aanvullen of 
afwijken van de Reglementen of het vaststellen van de juiste uitleg daarvan. 

 
Daarnaast besluit de ALV over de wijze waarop de taken van de VvE zullen 
worden uitgevoerd. 

 
De besluiten van de ALV worden vastgelegd in een verslag van de betreffende 
vergadering. Het bestuur zorgt er voor, dat de strekking van deze besluiten 
wordt verwerkt in deze informatiemap. 

 
 
 
Beleid 

 
 
Het bestuur hanteert vast beleidslijnen. Deze worden in de Algemene 
Ledenvergadering met de individuele eigenaren afgestemd. 
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p/a Gevaert Vastgoedbeheer 
Zoomstede 2 
3431 HL Nieuwegein 

tel: 030 630 80 92 

 
 
VvE Ravelijn 

 
 
 
 
 
 
Wat verandert en muteert er ... 

 
 
Zodra een appartementsrecht van eigenaar verandert, legt de VvE van de 
nieuwe eigenaar(s) gegevens vast. In de loop der tijd kunnen die 
gegevens wijzigen. 

 
 
Voor de volgende gegevens is het belangrijk dat de VvE op de hoogte 
wordt gehouden van wijzigingen: 

 
 
- gegevens bereikbaarheid 

 
 
- postadres eigenaar(s) 

 
 
- verhuur of in gebruik geven 

 
 
- tussentijdse verandering van de eigendom 

 
 
Voor het melden van deze wijzigingen zijn in dit hoofdstuk formulieren 
opgenomen. 

 
In een hoofdstuk met formulieren passen ook formulieren voor overige zaken, 
zoals: 

 
- andere tekst op naamplaatje 

 
 
- stand watermeter bij verhuizing 

 
 
 
Wat als ik niets meld ... 

 
 
De consequenties van het niet melden van wijzigingen lopen uiteen van minder 
makkelijk communiceren tot boetes op basis van het Huishoudelijk Reglement. 
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Iets meer toelichting ... 
 
 
De gegevens bereikbaarheid (zoals telefoonnummers en e-mail) zijn handig 
voor contact op korte termijn. Het gebeurt niet vaak, maar af en toe gaat er iets 
mis. Denkt u aan een lekkage, een storm, inbraak en dergelijke. 
Bent u niet bereikbaar, dan is het bestuur van de VvE gerechtigd passende 
maatregelen te nemen, indien en voorzover nodig. 

 
Als u voor langere tijd van huis bent, kan het zinvol zijn een contactpersoon aan 
te wijzen. 

 
In het Huishoudelijk Reglement zijn in art. 2.6 bepalingen opgenomen over 
langer durende afwezigheid. 

 
 
 
Als het appartement wordt bewoond door de eigenaar(s), zal door de VvE het 
adres van het appartement als postadres worden gebruikt. 
Woont de eigenaar niet in het appartement, dan is het nodig aan de VvE te 
melden welk postadres moet worden gebruikt. Dat kan NIET het adres van het 
appartement zijn. 

 
 
 
Als het appartement wordt verhuurd, moet de verhuur worden gemeld (artikel 
24 Reglement, artikel 2.7 HHR). Gebeurt dat niet, dan kan dat verstrekkende 
gevolgen hebben (boetes, uitzetten van de gebruiker(s) door de VvE). 

 
 
 
Behalve door gewone verkoop kan de eigendom van het appartementsrecht ook 
tussentijds door andere oorzaken wijzigen. 
De VvE heeft er belang bij dat te weten, om te kunnen beoordelen wie er 
stemrecht heeft in de ALV (artikel 34 en 35 van het Reglement) en om te kunnen 
vaststellen wie de (voorschot) bijdragen (artikel 4 lid 2 en artikel 5 lid 2 van het 
Reglement) moeten betalen. 

 
Deze andere oorzaken die af en toe zullen voorkomen zijn: 

 
 
- aanvang / einde huwelijk of partnerschap 

Of de eigendom inderdaad wijzigt, hangt af van de gemaakte keuzes en 
afspraken. Een huwelijk “in algehele gemeenschap van goederen” zorgt 
ervoor dat het appartementsrecht gezamenlijk eigendom wordt. Partners 
die andere afspraken maken zullen dat bewust doen en zullen kunnen 
aangeven hoe in hun geval de eigendom verandert. 
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- overdracht van een deel van de eigendom 
Dit speelt als de eigendom over meer of minder eigenaren wordt verdeeld. 

 
 
- overlijden 

Bij overlijden van een eigenaar gaat de eigendom op het 
overlijdensmoment van rechtswege over op de gezamenlijke erfgenamen 
(testamentaire of wettelijke, afhankelijk van de situatie). 
In de afwikkeling van de nalatenschap zal de eigendom meestal overgaan 
op 1 van de erfgenamen, of op een nieuwe eigenaar door verkoop. 
Zolang de gezamenlijke erfgenamen eigenaar zijn, is het praktisch als zij 
1 van hen aanwijzen als contactpersoon. 

 
 
Bijzondere andere oorzaken die niet of nauwelijks zullen voorkomen zijn: 
- het vestigen van zogenaamde “zakelijke rechten” (artikel 28 Reglement); 
- het splitsen van het appartementsrecht door ondersplitsing (artikel 106, 

boek 5, BW). 
 
 
 
Bij de aanvang van eigendom of gebruik kan worden aangegeven welke tekst op 
het naamplaatje op het belbord moet worden gezet. Hier zijn geen extra kosten 
aan verbonden. Als deze tekst niet meer voldoet, kan een andere tekst op het 
naamplaatje worden gezet. De kosten voor een andere tekst worden apart in 
rekening gebracht (i 7,50 niveau 2007). 
Ook de keuze voor de tekst van het drukwerkplaatje kan worden veranderd. 
Daar zijn geen kosten aan verbonden. 

 
 
 
De kosten van de waterlevering lopen via de VvE. Dat wil zeggen, dat van de 
voorschotbijdrage een deel bestemd is voor de kosten van waterlevering (zie ook 
hst 3, afspraken en overeenkomsten). 
Om het werkelijke verbruik exact te kunnen vaststellen is het nodig dat bij 
verkoop de stand van de watermeter wordt opgenomen. Als de stand niet 
bekend is, wordt deze geschat op basis van de standen aan het einde van het 
jaar en het einde van het voorgaande jaar. 



 

 



 

 
 

 
 
 
p/a Gevaert Vastgoedbeheer 
Zoomstede 2 
3431 HL Nieuwegein 

 
tel: 030 630 80 92 

 
VvE Ravelijn 

 
 
 
gegevens bereikbaarheid 1e opgave / wijziging 

 

 
Om direct betrokkenen te kunnen bereiken in geval van calamiteiten en andere gebeurtenissen 
waardoor op (zeer) korte termijn contact nodig is (lekkages, inbraak e.d.). 

 
 
 
eigenaar(s) / gebruiker(s) van: appartement Wageningseberg [nr] 

 
 
 
naam: 

 
naam: 

 
telefoon: waar/wanneer: 

 
 kantooruren   

 
avond/weekend 

 
mobiel 

 
e-mail: 

 
 
 
auto's 

 
merk en type: kenteken: 

 
 
 
 
 
 
 
contactpersoon: zie ommezijde 
andere gevens: zie ommezijde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
inleveren 

(datum) (handtekening) 

U kunt dit formulier zenden naar het administratiekantoor, 
vve@gevaertvastgoedbeheer.nl. 

 
De verstrekte gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en zijn, voorzover nodig, alleen bekend 
bij het bestuur en medewerkers van het administratiekantoor. 



 

 
 
 
 

VvE Ravelijn 
 
 
 
gegevens bereikbaarheid (vervolg) 

 
 
 
 
contactpersoon: 

 
 
 
naam: 

 
 
 
 
 
 
 
adres: 

 
 
 
 
 
telefoon: waar/wanneer: 

 
 
 
 
 
 
 
e-mail: 

 
 
 
 
andere gevens: 



 

 
 

 
 
 
p/a Gevaert Vastgoedbeheer 
Zoomstede 2 
3431 HL Nieuwegein 

 
tel: 030 630 80 92 

 
VvE Ravelijn 

 
 
 
te doen lijst bij verhuur van het appartement 

 
 
 

verhuur / in gebruik geven melden bij administratiekantoor 
 

huurder / gebruiker exemplaren van Reglementen verstrekken 
huurder / gebruiker verklaring laten ondertekenen (2x) 

(1 exemplaar voor VvE, 1 voor huurder/gebruiker) 
 

copie maken van verklaring voor eigen archief 
 

originele verklaring 1x naar administratiekantoor zenden 
 
 
 
alternatief 

 
In plaats van al deze beslommeringen kunt u het administratiekantoor vragen een Informatie map 
voor huurders / gebruikers uit te reiken. De daaraan verbonden kosten bedragen € 17,50. 

 

 
Hiermee verzoekt ondergetekende, 

 
 
 
 
 

eigenaar van appartement Wageningseberg nummer 

een Informatie map uit te reiken aan 
 
 
 
naam: 

 
 
 
tel: e-mail: 

 
huurder / gebruiker van het appartement en hem / haar een kopie van de ondertekende 
verklaring te doen toekomen. 
Hiermee is aan alle reglementaire voorwaarden bij verhuur / in gebruik geven voldaan. 

 
plaats: 

 
 
 
datum: 

 

 
(handtekening) 

 
U kunt dit formulier zenden naar het administratiekantoor, 
vve@gevaertvastgoedbeheer.nl.



 

 



 

 
 

 
 
 
p/a Gevaert Vastgoedbeheer 
Zoomstede 2 
3431 HL Nieuwegein 

 
tel: 030 630 80 92 

 
VvE Ravelijn 

 
 
 
wijziging eigendom / vestiging van een zakelijk recht 

 

 
de opgave betreft het appartement Wageningseberg [nr] 

 
De eigendom is gewijzigd door: 

 

□ 
 

huwelijk / partnerschap □ 
 

scheiding / einde partnerschap 

□ 
 

overlijden □ 
 

overdracht deel eigendom 

□ 
 

anders, namelijk 
  

 
Gevestigd is het recht van 

 
 
 
Na de wijziging zijn de volgende personen eigenaar: 

 
naam: 

 
 
 
naam: 

 
 
 
 
Het zakelijk recht is gevestigd ten gunste van: 

 
naam: 

 
 
 
adres: 

 
 
 
 
 
contactpersoon: zie ommezijde 
andere gevens: zie ommezijde 

 
 
 
opgegeven door: 

 
 
 
 
 
 
 
inleveren 

 
(naam) 

 
 
 
 
(datum) (handtekening) 

U kunt dit formulier zenden naar het administratiekantoor, 
vve@gevaertvastgoedbeheer.nl. 

 
De verstrekte gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en zijn, voor zover nodig, 
alleen bekend bij het bestuur en medewerkers van het administratiekantoor. 



 

 
 
 
 

VvE Ravelijn 
 
 
 
wijziging eigendom / vestiging van een zakelijk recht (vervolg) 

 
 
 
 
contactpersoon: 

 
 
 
 
naam: 

 
 
 
 
 
 
 
adres: 

 
 
 
 
 
telefoon: waar/wanneer: 

 
 
 
 
 
 
 
e-mail: 

 
 
 
 
andere gevens: 



 

 
 

 
 
 
p/a Gevaert Vastgoedbeheer 
Zoomstede 2
3431 HL Nieuwegein 

 
tel: 030 630 80 92 

 
VvE Ravelijn 

 
 
 
1 tekst naamplaatje 

 
 
 
 
Voor het adres Wageningseberg te Utrecht 

 
 
 
Om er voor te zorgen dat de naamplaatjes op de belborden voldoen aan de voorgeschreven 
standaard, regelt VvE Ravelijn nieuwe of aangepaste naamplaatjes centraal 
(artikel 3.3.5 huishoudelijk reglement). 

 
 
 
 
Op het naamplaatje is plaats voor maximaal 2 regels tekst van maximaal ongeveer 20 tekens elk. 

 
Te graveren tekst: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
code graveerbedrijf: SL 513 (BAK 1) - nieuw - 

 
 
 
2 tekst drukwerkplaatje 

 
Om aan te geven of u wel of niet reclame-drukwerk wilt ontvangen, kan in de daarvoor bestemde 
houder een plaatje worden aangebracht. Hieronder kunt u aankruisen welk plaatje moet worden 
aangebracht: 

 
NEE / NEE GEEN Huis-aan-Huis bladen, GEEN reclame-drukwerk 

 
JA / NEE WEL Huis-aan-Huis bladen, GEEN reclame-drukwerk 

 
JA / JA WEL Huis-aan-Huis bladen, WEL reclame-drukwerk 

 
 
 
 
 
 
 
U kunt dit formulier deponeren in de brievenbus van Wageningseberg 234  
(Mw. T. Beelen) 



 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
p/a Gevaert Vastgoedbeheer 
Zoomstede 2 
3431 HL Nieuwegein 

 
tel: 030 630 80 92 

 
VvE Ravelijn 

 
 
 
verhuizing 

 
 
 

1 opgave stand watermeter 
 
 
 

Voor het adres Wageningseberg [huisnummer] 
 
 

Opgenomen door eigenaar / bewoner 
 
 
 

[naam] 
 
 
 

Datum opname - - 
[datum] 

 
 

Stand watermeter M3
 

[in hele m 3 ] [kubieke meter] 
 
 
 
In uw meterkast vindt u meters 
voor electriciteit, gas en water. 
De watermeter ziet er ongeveer 
uit zoals het plaatje hiernaast. 
Gemakkelijk herkenbaar aan het 
klepje / dekseltje. 

 
Als het laatste cijfer rood is, dan 
geeft dat 1/10e delen aan. 
De meeste meters hebben dit niet. 

 
 
 

2 opgave nieuw adres vertrekkende eigenaar(s) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
inleveren 

 
U kunt dit formulier zenden naar het administratiekantoor, 
vve@gevaertvastgoedbeheer.nl. 



 

 


