
44043GB0 rep. n r. 700  
Wijziging splitsing 

inzake het Reglement van Splitsing 

Heden, achttien september tweeduizend zeventien verschenen voor mij, mr. Ger-
hard Bossinade, notaris te Groningen: -------------------------------------------------- 
1. de heer Wilhelmus Albertus Joseph Brouwer, wonende te 9468 HL Annen, ge-

meente Aa en Hunze, Paalslagen 1, geboren te Groningen op veertien maart 
negentienhonderdnegenenveertig, houder van een identiteitskaart met nummer 
IVC52HC16, ten deze handelende als voorzitter van het bestuur van en als zo-
danig vertegenwoordigende de vereniging als bedoeld in artikel 5:112 lid 1 let-
ter e Burgerlijk Wetboek: Vereniging van Eigenaren Groenesteinflat, Hel-
per Brink 61, Groningen, statutair gevestigd te Groningen, feitelijk gevestigd 
te 9722 EK Groningen, Helper Brink 61, ingeschreven in het handelsregister 
onder nummer 01160601; -----------------------------------------------------------
hierna te noemen: de 'VVE; --------------------------------------------------------- 

2. mevrouw Linda Andriëtte Bakker, notarisklerk, verbonden aan het kantoor van 
PlasBossinade Notarissen N.V., mede aan het adres 9752 CA Haren, Rijks-
straatweg 217A, geboren te Assen op vier en twintig september negentienhon-
derd zestig, ten deze handelende: -------------------------------------------------- 
a. als schriftelijk gevolmachtigde, blijkens een akte van volmacht, opgenomen 

in een akte van levering, op zes september tweeduizend zeventien verleden 
voor mr. Tjerk Jouke de Vries, notaris te Groningen, van: de heer Freerk 
Jan Wieringa, wonende te 9721 WR Groningen, Bordewijklaan 157, gebo-
ren te Sleen op zes augustus negentienhonderdzesendertig, ongehuwd en 
niet als partner geregistreerd, houder van een rijbewijs met nummer 
5478999478; -------------------------------------------------------------------- 

b. als schriftelijk gevolmachtigde, blijkens een aan deze akte gehechte vol- 
macht, van: de heer Gezinus Bentum, wonende te 9722 EK Groningen, 
Helper Brink 61 141, geboren te Zuidlaren op vijf januari negentienhon- 
derdnegenenvijftig, ongehuwd en niet als partner geregistreerd, houder 
van en identiteitskaart met nummer ILDLH4P67. -----------------------------

De comparanten sub 1 en 2, handelend als vermeld, verklaarden: --------------------
A. HET GEBOUW EN DE DAARBIJ BEHORENDE GROND ---------------------------
De VVE is de vereniging van eigenaars als bedoeld in artikel 5:112 lid 1 letter e 
Burgerlijk Wetboek in de appartementensplitsing, tot stand gekomen bij de na te 
melden akte van splitsing in appartementsrechten en waarin het navolgende com-
plex is betrokken: -------------------------------------------------------------------------

het gebouw met onder - en bijbehorende grond, plaatselijk bekend Helper 
Brink 61, 9722 EK Groningen, kadastraal bekend gemeente Heipman, sectie 
M, complexaanduiding 7045-A appartementsindices 1 tot en met 116, ten 
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tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente 

Helpman, sectie M, nummer 6634, groot zes en veertig are en dertig centia-

re (4630 a); -----------------------------------------------------------------------------

hierna te noemen: het 'complex' - met inbegrip van de daarbij behorende grond. 
B. DE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN EN VASTSTELLING 

REGLEMENT VAN SPLITSING ----------------------------------------------------------

De splitsing in appartementsrechten kwam tot stand door de inschrijving ten kanto-
re van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op een en dertig mei 
negentienhonderd zes en zeventig in register Hypotheken 4, deel 2612 nummer 4, 
van een afschrift van een akte van splitsing, op acht en twintig mei daarvoor verle-
den voor een waarnemer van mr. H. Broekema, destijds notaris te Groningen. ------
Laatstelijk werd het reglement van splitsing vastgesteld bij akte op tien augustus 
tweeduizend negen verleden voor mr. J. Cohen, bij afschrift ingeschreven ten kan-
tore  van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op elf augustus 
daarna in register Hypotheken 4, deel 57024 nummer 198. --------------------------- 
C. WIJZIGING VAN DE SPLITSING ---------------------------------------------------

De Vergadering van Eigenaars in de VVE heeft op zestien maart tweeduizend zeven-
tien besloten tot een aantal wijzigingen van de splitsing in appartementsrechten. 
De comparanten sub 1 en 2, handelend als gemeld, verklaarden hierbij over te 
gaan tot de bedoelde wijzigingen van de splitsing: -------------------------------------
Het reglement van splitsing in appartementsrechten, als bedoeld in artikel 5:106 
van het Burgerlijk Wetboek, werd laatstelijk vastgesteld bij akte op tien augustus 
tweeduizend negen verleden voor mr. J. Cohen, bij afschrift ingeschreven ten kan-
tore  van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op elf augustus 
daarna in register Hypotheken 4, deel 57024 nummer 198. Het reglement van split-
sing in appartementsrechten wordt hierbij gedeeltelijk gewijzigd vastgesteld en 
luidt thans als volgt: ----------------------------------------------------------------------

T1A. Definities en algemene bepalingen --------------------------------------------------
Artikel1 -------------------------------------------------------------------------------- 

In het reglement wordt verstaan onder: -----------------------------------------
-
-------- 

a. pakte": de akte van splitsing, met inbegrip van de tekening als bedoeld in arti-
kel 5:109 tweede lid van het Burgerlij Wetboek, van het reglement alsmede 
de eventuele wijzigingen en aanvullingen daarvan; -------------------------------- 

b. "beheerder": een door de vergadering benoemd (rechts)persoon die nader te 
bepalen taken van het bestuur uitoefent, zoals het administratief/financieel be-
heer, het technisch beheer of het bouwkundig beheer; ---------------------------- 

c. "bestuur": het bestuur van de vereniging als bedoeld in artikel 5:131 van het 
Burgerlijk Wetboek, gevormd door één of meer bestuurders; -------------------- 

d. "boekjaar": het boekjaar van de vereniging; --------------------------------------- 
e. "eigenaar": de gerechtigde tot een appartementsrecht als bedoeld in artikel 

5:106 vijfde lid van het Burgerlijk Wetboek, waaronder begrepen een erfpach- 
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ter, opstaller, vruchtgebruiker of gerechtigde krachtens een recht van gebruik 
en/of bewoning op een privé gedeelte respectievelijk appartementsrecht, tenzij 
uit de tekst of de strekking van het desbetreffende artikel anders blijkt;--------- 

f. 'gebouw": het gebouw of de gebouwen dat/die in de splitsing is/zijn betrokken; 

g. "gebruiker": degene die als huurder of anderszins, anders dan krachtens een 
beperkt recht, het gebruik van het privé gedeelte heeft als bedoeld in artikel 
5:120 van het Burgerlijk Wetboek; ------------------------------------------------- 

h. "gemeenschap": de in de splitsing betrokken goederen; -------------------------- 
i. "gemeenschappelijke gedeelten": die gedeelten van het gebouw en/of de grond 

die blijkens de akte niet bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te 
worden gebruikt; --------------------------------------------------------------------- 

j. "gemeenschappelijke zaken": alle zaken die bestemd zijn of worden om door 
alle eigenaars of een bepaalde groep van eigenaars gebruikt te worden voor zo-
ver niet vallende onder i; -------------------------------------- ---------------------- 

k. "grond": (het recht op) de grond die in de splitsing is betrokken; ---------------- 

I. "huishoudelijk reglement": het huishoudelijk reglement als bedoeld in artikel 59 
van het reglement; -------------------------------------------------------------------

M. "jaarrekening": de jaarrekening waarin is opgenomen een balans en een exploi- 
tatierekening met toelichting; ------------------------------------------------------- 

n. "jaarverslag": het verslag van het bestuur over de gang van zaken in de ver-
eniging en het gevoerde beleid; ----------------------------------------------------- 

o. "onderappartementsrecht": een appartementsrecht ontstaan bij een ondersplit-

sing; -------------------------------------------------------- -------------------------
P. "ondereigenaar": de eigenaar van een onderappartementsrecht; ----------------- 

q. "ondersplitsing": de splitsing in appartementsrechten als bedoeld in artikel 
5:106 derde lid van het Burgerlijk Wetboek; --------------------------------------- 

r. "privé gedeelte": het gedeelte of de gedeelten van het gebouw en/of de grond 
dat/die blijkens de akte bestemd is/zijn of worden om als afzonderlijk geheel te 
wordengebruikt; --------------------------------------------------------------------- 

s "raad van commissarissen": de raad van commissarissen als bedoeld in artikel 
2:48 juncto artikel 5:135 van het Burgerlijk Wetboek; ---------------------------- 

t. "reglement": het reglement vn splitsing als bedoeld in de artikelen 5:111 en 
5:112 van het Burgerlijk Wetboek, inhoudende onder meer de statuten van de 
vereniging en de rechten en plichten van de eigenaars; --------------------------- 

u. "reglement van ondersplitsing": het voor de ondersplitsing geldende reglement 
vansplitsing; ------------------------------------------------------------------------- 

v. "reservefonds": het reservefonds als bedoeld in artikel 5:126 eerste lid van het 
Burgerlijk Wetboek; ------------------------------------------------------------------ 

w. "vereniging": de vereniging van eigenaars als bedoeld in artikel 5:112 eerste lid 
onder een artikel 5:124 van het Burgerlijk Wetboek; ----------------------------- 

x. "vereniging van ondereigenaars": de vereniging van eigenaars ontstaan bij de 
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ondersplitsing; - 

y. "vergadering: de vergadering van eigenaars als bedoeld in artikel 5:112 twee-
de lid onder d en artikel 5:125 eerste lid van het Burgerlijk Wetboek; ----------- 

z. "voorzitter": de voorzitter van de vergadering. ------------------------------------
Artikel2 ------------------------------------------------------------------------------- 

1. De eigenaars en de gebruikers moeten zich overeenkomstig de eisen van rede-
lijkheid en billijkheid jegens elkander gedragen. Iedere eigenaar en gebruiker 
dient voorts de bepalingen van het reglement, het eventuele huishoudelijk re-
glement, de eventuele regels als bedoeld in artikel 5:128 eerste lid van het 
Burgerlijk Wetboek, en overige tussen hen krachtens wet of gewoonte bestaan-
de regels voor zover die op hem betrekking hebben, na te leven. ---------------- 

2. Een eigenaar of gebruiker mag geen onredelijke hinder aan de andere eige-
naars en gebruikers toebrengen. Beroepsmatige erotiek is niet toegestaan. Re-
gels ter voorkoming van geluidshinder of andere vormen van hinder kunnen 
nader bij huishoudelijk reglement worden vastgesteld ----------------------------- 

3. Iedere eigenaar en gebruiker is verplicht alle handelingen na te laten waardoor 
schade kan worden toegebracht aan de belangen van andere eigenaars en ge-
bruikers, hypotheekhouders en andere beperkt gerechtigden of aan de belan-
gen van de vereniging. Hij is verplicht alles te doen wat dienstig kan zijn ter 
voorkoming van die schade en hij is verplicht voor zover dit redelijk is om 
maatregelen te dulden die de strekking hebben bedoelde schade te voorkomen, 
te beperken dan wel op te heffen ---------------------------------------------------- 

4. Iedere eigenaar en gebruiker dient er voor in te staan dat zijn huisgenoten en 
zijn personeel de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bepalingen en re- 
gels zullen naleven. ------------------------------------------------------------------

Artikel3 -----------------------------------------------------------------------------------

Iedere eigenaar en gebruiker is aansprakelijk voor de door hem aan het gebouw, de 
grond of de gemeenschappelijke zaken toegebrachte schade en voor onredelijke 

hinder voor zover deze schade of hinder aan hemzelf, aan zijn huisgenoten of zijn 
personeel kan worden toegerekend. Hij is verplicht voor zover dit redelijk is maat-
regelen te nemen of te dulden die de strekking hebben bedoelde schade of hinder te 
voorkomen f te beperken ------------------------------------------- ---------------------
Artikel4 -----------------------------------------------------------------------------------

Iedere eigenaar en gebruiker is te  alien  tijde bevoegd en verplicht tot het nemen 
van maatregelen, die strekken tot het afwenden van een voor de gemeenschappe-
lijke gedeelten of de gemeenschappelijke zaken onmiddellijk dreigend gevaar. Hij is 
alsdan verplicht het bestuur onverwijld te waarschuwen. ------------------------------
Artikel5 -----------------------------------------------------------------------------------

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 gebrui-
kers, is iedere eigenaar en gebruiker verplicht het bestuur onverwijld te waar- 
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schuwen en de nodige maatregelen te nemen. ----------------------------------------- 
Artikel6 ----------------------------------------------------------------------------------- 

Titel 4 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek is voor zover mogelijk van overeen-
komstige toepassing op de eigenaars en de gebruikers, met dien verstande dat 
eventueel daarmee strijdige feitelijke situaties die zich ten tijde van de splitsing - 
of, indien dit later is, ten tijde van de oplevering van het gebouw - voordoen door 
de eigenaars en gebruikers dienen te worden geduld. ----------------------------------
Artikel7 -----------------------------------------------------------------------------------

Een krachtens (huishoudelijk) reglement of besluit van de vergadering toegestane 
inwendige of uitwendige wijziging van het gebouw mag eerst worden aangebracht 
nadat daarvoor de eventueel vereiste publiekrechtelijke vergunning of toestemming 
is verkregen. Evenzo mag een krachtens zodanig reglement of besluit toegestaan 
gebruik van gemeenschappelijke en/of privé gedeelten eerst worden uitgeoefend, 
en mag elke andere handeling met betrekking tot het gebouw en/of de grond eerst 
worden verricht, nadat daarvoor bedoelde vergunning of toestemming is verkregen. 
De rechten voortvloeiende uit een dergelijke publiekrechtelijke vergunning of toe-
stemming mogen niet worden uitgeoefend als daardoor strijd ontstaat met het in de 
aktebepaalde. ----------------------------------------------------------------------------

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 ei- 
genaarszijn --------------------------------------------------------------------------

Artikel8 -----------------------------------------------------------------------------------
1. Iedere eigenaar is in de gemeenschap gerechtigd voor de navolgende breukde- 

len: ------------------------------------------------------------------------------------ 
- voor wat betreft elk van de appartementsrechten met indices 20, 26, 31, 38, 

43, 50, 55, 62, 67, 69, 74, 76, 81, 83, 88, 90, 95, 97, 102, 104, 109, 111 en 
116: vier en zestig/tien duizendste (64/10000e);  ___________________________ 

- voor wat betreft elk van de appartementsrechten met indices 21, 22, 23, 24, 
25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 117, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 

49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 
75, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 99, 100, 
101, 103, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 113, 114 en 115: eei honderd vijf-

tien/tien duizendste (115/10.000e);  

- voor wat betreft elk van de appartementsrechten met indices 1 tot en met 19: 
achttien/een honderd negentig duizendste (18/190000e)- ----------------

De  grondslag voor gemelde breukdelen is opgenomen in de hiervoor gemelde akte 
op tien augustus tweeduizend negen verleden voor mr. J. Cohen, notaris te Gronin-
gen, luidende als volgt: ------------------------------------------------------------------

"l.B.De grondslag voor voornoemde breukdelen is vastgesteld aan de hand van de 

verhouding in oppervlakte van de voor uitsluitend gebruik bestemde privé-
gedeelten van het gebouw, --------------------------------------------------------------- 



Daarvoor wordt de noemer gesteld op tienduizend (10.000). --------------------------
De verhouding in oppervlakte per elk voor uitsluitend gebruik bestemd privé-
gedeelte, afgerond, ten opzichte van de oppervlakte van alle voor uitsluitend ge-
bruik bestemde privé-gedeelten, verminderd met de oppervlakte van de garages en 

de hefplateau-ruimte, afgerond, vormt voornoemde breukdelen, met die aanteke-
ning dat wegens het andere ondermeer geringere gebruik van de garages, de daarin 
aanwezige geringere voorzieningen en hun geringe oppervlakte aan de garages en 
hefpiateauruimte een breukdeel is toegekend zoals voormeld. "------------------------ 
2. De eigenaars zijn voor de in het eerste lid bedoelde breukdelen gerechtigd tot 

de baten die aan de gezamenlijke eigenaars toekomen en zijn voor diezelfde 
breukdelen verplicht bij te dragen in de schulden en kosten die voor rekening 
van de gezamenlijke eigenaars zijn. ------------------------------------------------ 

3. Indien een recht van erfpacht of opstal in de splitsing is betrokken zal voor de 
verdeling van de canon/retributie over de eigenaars gelden hetgeen met de 
grondeigenaar daarover werd overeengekomen. ---------------------------------- 

4. Ingeval van ondersplitsing gelden de rechten en verplichtingen van de eigenaar 
van het in de ondersplitsing betrokken appartementsrecht als rechten en ver-
plichtingen van de ondereigenaars gezamenlijk in overeenstemming met de be-
palingen die vastgesteld zijn bil het reglement van ondersplitsing . --------------- 

C. Schulden en kosten die voor rekening van de gezamenlijke eigenaars zijn en 
baten die aan de gezamenlijke eigenaars toekomen, reservefonds en onder-
houdsplan 

Artikel9 -----------------------------------------------------------------------------------

1. Tot de schulden en kosten van de gezamenlijke eigenaars als bedoeld in artikel 
5:112 eerste lid onder a van het Burgerlijk Wetboek worden gerekend:---------- 
a. die welke gemaakt zijn in verband met het onderhoud of het gebruik van 

de gemeenschappelijke gedeelten of van de gemeenschappelijke zaken of 
tot het behoud daarvan; -------------------------------------------------------- 

b. die welke verband houden met noodzakelijke herstelwerkzaamheden, ver-
nieuwingen en vervangingen van de gemeenschappelijke gedeelten en de 
gemeenschappelijke zaken, voor zover die ingevolge het reglement of een 
rechterlijke beslissing als bedoeld ir artikel 5:121 van het Burgerlijk Wet-
boek 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 aan een derde; -------------------- 
e. de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbonden aan het optreden 

als eiser of als verweerder door of namens de gezamenlijke eigenaars, on-
verminderd het bepaalde in artikel 13 derde lid; ------------------------------ 

f. de premies verschuldigd uit hoofde van de verzekeringen, die door het re- 
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glement zijn voorgeschreven of waartoe ingevolge artikel 15 door de ver-
gadering is besloten; ------------------------------------------------------------ 

g. de verschuldigde publiekrechtelijke lasten voor zover geen aanslag is opge-
legd aan de afzonderlijke eigenaars; ------------------------------------------- 

h. de verwarmingskosten in geval het een gemeenschappelijke installatie be- 
treft, waaronder begrepen de kosten van de warmwaterinstallaties, de 
brandstofkosten, de elektriciteitskosten, de op de desbetreffende kosten 
betrekking hebbende administratie, alsmede, voor zover van toepassing, de 
kosten van registratie en de berekening van het warmteverbruik, alles voor 
zover de eigenaars daarvoor niet afzonderlijk worden aangeslagen; --------- 

i. de kosten van het waterverbruik voor zover de eigenaars daarvoor niet af-
zonderlijk worden aangeslagen; ------------------------------------------------ 

j. alle overige schulden en kosten, gemaakt in het belang van de gezamenlij-
ke eigenaars als zodanig, daaronder begrepen de schulden en kosten die 
voortvloeien uit besluiten van de vergadering. --------------------------------

2. Tot de baten die aan de gezamenlijke eigenaars toekomen behoren renten en 
andere opbrengsten van vermogen, andere aan de gezamenlijke eigenaars als 
zodanig toekomende baten, alsmede baten toekomende aan de vereniging, zo-
als de boeten bedoeld in artikel 41. -------------------------------------------------

Artikel10 ---------------------------------------------------------------------------------- 
1. Er moet een reservefonds worden gevormd ter voldoening van de kosten die 

zijn voorzien in het onderhoudsplan als bedoeld in het tweede lid en ter voldoe-
ning van niet-voorziene schulden en kosten. Aan het reservefonds zal geen an-
dere bestemming worden gegeven tenzij krachtens besluit van de vergadering 
met overeenkomstige toepassing van het bepaalde in artikel 52 vijfde en zesde 
lid, dan wel na opheffing van de splitsing ------------------------------------------- 

2. Het bestuur is verplicht een onderhoudsplan op te (laten) maken, waarin zijn 
opgenomen de onderhouds- en herstelwerkzaamheden en de vernieuwingen die 
op meer jaren betrekking hebben, met een schatting van de daaraan verbonden 
kosten en een gelijkmatige toerekening van die kosten aan de onderscheiden 
jaren. Dit meerjarenonderhoudsplan dient te worden opgemaakt voor een door 
de vergadering vast te stellen periode vanjten minste vijf jaren. Is die periode 

langer dan vijf jaren dan moet het plan elke vijf jaar worden herzien. ----------- 
3. Het onderhoudsplan als bedoeld in het tweede lid wordt vastgesteld door de 

vergadering. In het kader van dit meerjarenonderhoudsplan kunnen binnen het 
reservefonds bestemmingsreserves worden gevormd. ----------------------------- 

4. Over gelden van het reservefonds kan slechts door de voorzitter van de verga- 
dering en één van de eigenaars, die daartoe door de vergadering zal worden 
aangewezen, en na machtiging daartoe van de vergadering, worden beschikt. --

D. Jaarlijkse begroting, jaarrekening en bijdragen ------------------------------------
Artikel11 ---------------------------------------------------------------------------------- 



E. 

1. Voor de aanvang van elk boekjaar legt het bestuur aan de vergadering over een 
begroting voor dat boekjaar, in welke begroting de volgende posten duidelijk 
moeten zijn onderscheiden: --------------------------------------------------------- 
a. de schulden en kosten als bedoeld in artikel 9 eerste lid; --------------------- 
b. de aan het desbetreffende boekjaar toe te rekenen bedragen uit hoofde van 

het onderhoudsplan als bedoeld in artikel 10 tweede en derde lid; ----------- 
C. toevoegingen aan het reservefonds; en ---------------------------------------- 
d. de baten bedoeld in artikel 9 tweede lid ---------------------------------------- 

2. De begroting wordt vastgesteld door de vergadering. Bij het vaststellen van de 
begroting bepaalt de vergadering tevens het bedrag dat bij wijze van voor-
schotbijdragen door de eigenaars verschuldigd is, alsmede het aandeel van ie-
dere eigenaar daarin, vastgesteld met inachtneming van de verhouding als is 
bepaald in artikel 8 tweede lid ------------------------------------------------------- 

3. De eigenaars zijn verplicht met ingang van de eerste maand van het desbetref-
fende boekjaar maandelijks bij vooruitbetaling één/twaalfde van het bedoelde 
aandeel aan de vereniging te voldoen, tenzij de vergadering anders besluit. De 
betaling van de verschuldigde voorschotbijdrage kan niet worden verrekend of 
opgeschort in verband met een (vermeende) vordering op de vereniging of de 
gezamenlijke eigenaars. ------------------------------------------------------------

Zolang door de vergadering niet de voorschotbijdrage voor een boekjaar is 
vastgesteld, moeten de eigenaars de laatstelijk vastgestelde voorschotbijdragen 
voldoen. Deze voorschotbijdragen worden verrekend met de door de vergade-
ring krachtens het tweede lid van dit artikel vastgestelde voorschotbijdragen. 
Een overschot zal aan de eigenaars worden gerestitueerd, een tekort dient bin-
nen één maand te worden aangezuiverd -------------------------------------------- 

Artikel12 --------------------------------------------------------- ------------------------ 
1. Na afloop van elk boekjaar maakt het bestuur de jaarrekening en het jaarver-

slag op. Uit de tot de jaarrekening behorende balans moet de grootte van het 

reservefonds blijken. De tot de jaarrekening behorende exploitatierekening 
vormt de rekening als bedoeld in artikel 5:112 eerste lid onder b van het Bur-
gerlijk Wetboek en omvat de baten en lasten over het boekjaar, onderverdeeld 
in de posten genoemd in artikel 11 eerste lid --------------------------------  t------ 

2 In de jaarvergadering bedoeld in artikel 45 tweede lid legt het bestuur de jaar-
rekening ter vaststelling over aan de vergadering. De jaarrekening wordt on-
dertekend door de bestuurders en de commissarissen. Ontbreekt een raad van 
commissarissen en wordt omtrent de getrouwheid van de stukken aan de ver-
gadering niet een verklaring overgelegd afkomstig van een accountant bedoeld 
in artikel 2:393 eerste lid van het Burgerlijk Wetboek, dan brengt de kascom-
missie bedoeld in artikel 58 tweede lid ter vergadering verslag van haar bevin-
dingen omtrent de jaarrekening uit. ------------------------------------------------ 
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3. Bij het vaststellen van de jaarrekening bepaalt de vergadering tevens de defini-
tieve bijdragen van de eigenaars, met inachtneming van de verhouding als is 

bepaald in artikel 8 tweede lid ------------------------------------------------------- 
4. Bij de toepassing van het in het derde lid bepaalde treden de definitieve bijdra-

gen in de plaats van de in artikel 11 tweede lid bedoelde voorschotbijdragen. 
Indien deze voorschotbijdragen de definitieve bijdragen te boven gaan, zal het 
verschil aan de eigenaars worden terugbetaald, tenzij de vergadering anders 
besluit. Indien de definitieve bijdragen de voorschotbijdragen te boven aan, 
moeten de eigenaars het tekort binnen een maand na de vaststelling van de 
exploitatierekening aanzuiveren, tenzij de vergadering anders besluit. ----------- 

5. Als sprake van leegstand is wordt er een bij huishoudelijk reglement vast te 
stellen percentage korting toegepast op de eigenaarsbijdrage voor een woning, 
zoals bedoeld in dit artikel. Onder leegstand wordt verstaan: het door de eige-
naar/gebruiker metterwoon verlaten hebben van de woning en dus onbewoond 
zijn van de woning en schriftelijke melding daarvan aan het bestuur. De korting 
gaat in de eerste kalendermaand na de melding. ---------------------------------- 

Artikel13 ---------------------------------------------------------------------------------- 
1. Indien een eigenaar het ingevolge artikel 11 en/of artikel 12 door hem aan de 

vereniging verschuldigde bedrag niet binnen een maand nadat het bedrag op-
eisbaar is geworden aan de vereniging heeft voldaan, is hij zonder dat enige in-
gebrekestelling is vereist in verzuim en is hij over dat bedrag, van de datum 
van opeisbaarheid af, een rente verschuldigd, berekend op basis van de wette-
lijke rente als bedoeld in artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek, met een mi-

nimum van tien euro (€ 10,-) of zoveel meer als de vergadering telkenjare 
mocht vaststellen. Het bestuur is bevoegd dit bedrag te matigen. ----------------
Artikel 41 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 12 vierde lid heeft 
voldaan, wordt zijn schuld omgeslagen over de andere eigenaars in de onder-
linge verhouding als is bepaald in artikel 8 tweede lid, ongeacht de maatregelen 
die jegens de nalatige eigenaar kunnen worden genomen en onverminderd 
recht van verhaal van 91e andere eigenaars op eerstgenoemde .--------------- 

3. Een eigenaar is verplicht alle door de vereniging gemaakte kosten, die van 
rechtskundige bijstand daaronder begrepen, voor het verhalen van het door die 
eigenaar aan de vereniging verschuldigde, zowel in als buiten rechte, aan de 
vereniging te vergoeden. ------------------------------------------------------------

Artikel14 ----------------------------------------------------------------------------------
1. Voor het geval een appartementsrecht aan meer eigenaars gezamenlijk toebe-

hoort, zijn die eigenaars hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die uit 
de gerechtigdheid tot dat appartementsrecht voortvloeien, tenzij de onver-
deeldheid het gevolg is van een ondersplitsing. ------------------------------------- 
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2. In geval van ondersplitsing zijn de ondereigenaars gezamenlijk aansprakelijk 
voor de nakoming van de verplichtingen die uit de gerechtigdheid tot het in de 
ondersplitsing betrokken appartementsrecht voortvloeien. ------------------------ 

3. Indien een recht van erfpacht, vruchtgebruik, of van gebruik en/of bewoning op 
een privé gedeelte respectievelijk appartementsrecht is gevestigd, treedt de 
beperkt gerechtigde in de plaats van de eigenaar ten aanzien van de aanspra-
kelijkheid voor de gezamenlijke schulden en kosten, tenzij bij de akte van ves-
tiging van het recht anders is bepaald. --------------------------------------------- 

E. Verzekeringen ------------------------------------------------------------------------ 

Artikel15 ---------------------------------------------------------------------------------- 
1. Het bestuur zal het gebouw verzekeren bij één of meer door de vergadering aan 

te wijzen verzekeraars tegen water-, storm-, brand- en ontploffingsschade. Het 
bestuur zal tevens een verzekering afsluiten voor de wettelijke aansprakelijk-
heid die kan ontstaan voor de vereniging en voor de eigenaars als zodanig. 

Voorts zal de vergadering bevoegd zijn te besluiten tot het aangaan van verze-
keringen tegen andere gevaren of tegen de wettelijke aansprakelijkheid van 
eenbestuurder. ----------------------------------------------------------------------- 

2. Het bedrag van de verzekeringen wordt vastgesteld door de vergadering. Het 
zal wat de opstalverzekering betreft moeten overeenstemmen met de herbouw-
kosten van het gebouw. De vraag of deze overeenstemming bestaat, zal perio-
diek gecontroleerd moeten worden in overleg met de verzekeraar. --------------- 

3. Verzekeringsovereenkomsten worden door het bestuur afgesloten ten name van 
de vereniging en de gezamenlijke eigenaars. Het is daartoe, voor zover het be-
treft de in de eerste zin van het eerste lid bedoelde verzekeringen, slechts be-
voegd indien het bepaalde in het vijfde lid wordt nageleefd. ---------------------- 

4. De eigenaars verbinden zich de uit hoofde van de verzekeringsovereenkomsten 
als bedoeld in de eerste zin van het eerste lid uit te keren schadepenningen, in-
dien deze een bedrag gelijk aan één procent van de verzekerde waarde van het 
gebouw te boven gaan, te doen plaatsen op een voor de financiering van het 
herstel van de schade krachtens besluit van de vergadering door het bestuur te 
openen afzonderlijke rekening ten name van de vereniging, die de op deze re-
kening gestorte gelden zal houden voor de eigenA,ars. Deze gelden dienen 
steeds bestemd te blijven voor het herstel of de wederopbouw, onverminderd 
artikel 5:136 vierde lid van het Burgerlijk Wetboek. -------------------------------

In geval van toepassing van het bepaalde in laatstgenoemde artikel zal, indien 
een eigenaar zich heeft schuldig gemaakt aan een daad of verzuim welke krach-
tens de wet of de verzekeringsvoorwaarden gehele of gedeeltelijke ongehou-
denheid van de verzekeraar tot uitkering van de schadepenningen tot gevolg 
zou hebben, de uitkering van het aandeel van de desbetreffende eigenaar die-
nen te geschieden aan de verzekeraar .---------------------------------------------- 

5. Het bestuur dient ervoor te zorgen, dat de verzekeringsovereenkomsten als be- 
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doeld in de eerste zin van het eerste lid de volgende clausule bevatten: ---------
"Zolang de eigendom van het hierbij verzekerde gebouw gesplitst is in apparte-
mentsrechten, gelden de volgende aanvullende voorwaarden. --------------------
Een daad of verzuim van een eigenaar, welke krachtens de wet of de verzeke-
ringsvoorwaarden gehele of gedeeltelijke ongehoudenheid van ondergetekenden 
tot uitkering van de schadepenningen tot gevolg zou hebben, laat de uit deze 
polis voortvloeiende rechten onverlet. -----------------------------------------------

Niettemin zal de maatschappij in zodanig geval gerechtigd zijn, mits zij voor de 
uitkering de wens daartoe te kennen heeft gegeven, een aandeel in de schade-
penningen overeenkomende met het aandeel waarin de desbetreffende eigenaar 
in de gemeenschap gerechtigd is, van deze terug te vorderen. Ingeval van toe-
passing van artikel 5:136 vierde lid van het Burgerlijk Wetboek zal de uitkering 
van het aandeel in bedoeld geval in plaats van aan de eigenaar geschieden aan 
demaatschappij .----------------------------------------------------------------------

Gaat de verschuldigde uitkering een bedrag van elfduizend driehonderd vijfen-
veertig euro (€ 11.345,-) te boven, dan geschiedt zij op de wijze te bepalen 
door de vergadering van eigenaars, zulks blijkende uit een door het bestuur ge-
waarmerkt afschrift van de notulen van de vergadering. ---------------------------
Door uitkering overeenkomstig de voorwaarden dezer polis zal de maatschappij 
tegenover alle belanghebbenden volledig zijn gekweten" --------------------------- 

6. In geval door de vergadering besloten wordt tot herstel of herbouw, is het be-
paalde in artikel 5:136 tweede tot en met vierde lid van het Burgerlijk Wetboek 
en artikel 5:138 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing, met dien verstan-
de dat uitkering van het aan iedere eigenaar toekomende aandeel in de scha-
depenningen aan deze, voorzover het bepaalde in het vierde lid niet van toe-
passing is, slechts zal kunnen geschieden met toestemming van degenen die op 
het desbetreffende appartementsrecht een recht van hypotheek hebben.-------- 

7. Indien de schadepenningen niet toereikend blijken te zijn voor herstel of her-
bouw, draagt iedere eigenaar bij in het tekort, in de verhouding als is bepaald 
in artikel 8 tweede lid, onverminderd het verhaal op degene die voor de schade 
aansprakelijk is. ---------------------------------------------------------------------- 

8. Iecere eigenaar is bevoegd een aanvullende verzekering  te sluiten. In het geval 
van een verandering in het privé-gedeelte als bedoeld in artikel 5:119 van het 
Burgerlijk Wetboek is het bestuur tot het sluiten van een aanvullende verzeke-
ring verplicht. Iedere eigenaar is verplicht de vereniging onverwijld van een 
verandering in het privé gedeelte schriftelijk in kennis te stellen. Leidt de ver-

andering tot een wijziging van de verzekeringspremie dan komt het verschil 
voor rekening van de desbetreffende eigenaar. ------------------------------------ 

9. Leidt het gebruik van een privé gedeelte tot verhoging van de verzekerings-
premie, dan komt die verhoging voor rekening van de desbetreffende eigenaar. 

F. Gebruik, beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en de 
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aemeenschappeliike zaken - 

Artikel16 ---------------------------------------------------------------------------------- 
1. De vereniging voert het beheer over - en draagt de zorg voor het onderhoud 

van - de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken. ------ 
2. Bij huishoudelijk reglement kan het gebruik, het beheer en het onderhoud van 

de-------------------------------------------------------------------------------------

gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken nader worden 
geregeld. ------------------------------------------------------------------------------ 

Artikel17 ---------------------------------------------------------------------------------- 
1. Tot de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken worden 

onder meer gerekend, voor zover aanwezig: --------------------------------------- 
a. de grond, de funderingen, de dragende muren, de kolommen, het geraamte 

van het gebouw, de gevels (daaronder begrepen de gevelbeplatingen en di-
lataties), de balkonconstructies, de galerijen, de daken (inclusief de water-
kerende lagen), de dakbedekking, de dakkapellen, de schoorstenen, de 
rook- en ventilatiekanalen, de vuilstortkokers, de lift- en leidingschachten, 
alsmede de vloeren en de wanden die de scheiding vormen tussen gemeen-
schappelijke gedeelten of tussen (een) gemeenschappelijk(e) gedeelte(n) 
en (een) privé gedeelte(n) of tussen privé gedeelten; -------------------------- 

b. het hek- en traliewerk (voorzover geen privé tuinafscheiding), de borstwe-
ringen, de (vlucht-)trappen, de entrees, de hallen, de gangen, de trappen-
huizen, de hellingbanen, de algemene bergingen, de fietsenbergingen, de 
containerruimten, de ruimten voor de energievoorzieningen, de liftmachi-
nes, de -----------------------------------------------------------------------------

(stads-)verwarminginstallatie en de warmwaterinstallatie (voor zover geen 
eigendom van derden), de hydrofoorinstallaties en de vuilcontainers; ------- 

c. de plafonds en overige afwerklagen en de bekleding van de vloeren en de 
wanden die zich niet bevinden in een privé gedeelte, alsmede de plafonds 
en afwerklagen van de vloeren van de balkons, ook voor zover aanwezig 
binnen een privé gedeelte; ------------------------------------------------------ 

d. zowel de raamkozijnen met de glazen ramen en de sponningen als de 
deurkozijnen met de deuren en drempels (waaronder zijn begrepen schuif-
puien met schuifdeuren) die zich bevinden in de (al dan niet aan balkons of 
terrassen grenzende) gevels en/of in de wanden die de scheiding vormen 
tussen gemeenschappelijke gedeelten of tussen (een) gemeenschappe-
lijk(e) gedeelte (n) en een privé gedeelte, alsmede het bij een en ander 
behorende (standaard) hang- en sluitwerk; ----------------------------------- 

e. de energie besparende voorzieningen in of aan de gemeenschappelijke ge-
deelten en/of de gemeenschappelijke zaken; ---------------------------------- 

f. de installaties met de daarbij behorende leidingen, voorzieningen en overi-
gewerken, van: ----------------------------------------------------------------- 
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- de lift(en), met uitzondering van het hefplateau; ------------------------- 
- de hydrofoor/-foren; -------------------------------------------------------- 
- de (stads-)verwarming dan wel (gecombineerde) blokverwarming en/of 

warm watervoorziening in de gemeenschappelijke gedeelten; ----------- 
- de luchtbehandeling en de ventilatie; --------------------------------------
- de rook- en branddetectie en de brandbestrijding; ----------------------- 
- de bliksembeveiliging of andersoortige centrale aarding; ----------------- 
- de algemene beveiliging; --------------------------------------------------- 
- de gemeenschappelijke verlichting; ----------------------------------------
die niet bestemd zijn om uitsluitend te worden gebruikt door de eigenaar of 
gebruiker van - of niet uitsluitend dienstbaar zijn aan - één privé gedeelte; 

g. de leidingen voor: --------------------------------------------------------------- 
- de afvoer van hemelwater, gootwater en fecaliën, voor zover niet uit-

sluitend dienstbaar aan één privé gedeelte; ------------------------------- 
- het transport van gas, water, elektriciteit en telefoon-,  audio-  en video-

signalen vanaf de aansluitingen op de dienstleidingen tot aan een me-
terkast van een privé gedeelte; -------------------------------------------- 

h. de huisbel- en deuropenerinstallatie (centrale panelen voorzien van druk-

knoppen, intercom, videofoon, naamkaarthouders) ook voor zover deze 
zich in de privé gedeelten bevinden, met de daarbij behorende leidingen, 
voorzieningen en overige werken, alsmede de brievenbussen; --------------- 

i. de overige collectieve voorzieningen. ------------------------------------------ 

2. Tot de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken worden 
nietgerekend: ------------------------------------------------------------------------ 

a. de leidingen voor: ---------------------------------------------------------------

- de afvoer van hemelwater, gootwater en fecaliën, voor zover uitslui-
tend dienstbaar aan één privé gedeelte; ----------------------------------

- het transport van gas, water, elektriciteit en telefoon-,  audio-  en video-
signalen in een privé gedeelte vanaf de meterkast; ---------------------- 

b. de installaties met de daarbij behorende leidingen, voorzieningen en overi-
ge werken voor de zelfstandige verwarming en koeling van een privé ge-
deelte; -------------- 

----------------------------------------------------------  t- 
c. al die zaken die bestemd zijn om uitsluitend te worden gebruikt door de ei-

genaar of gebruiker van - of uitsluitend dienstbaar zijn aan - één privé ge-
deelte, voor zover niet anders in het reglement vermeld of met inachtne-
ming van het bepaalde in artikel 18 als zodanig gekwalificeerd. ------------- 

3. De in het tweede lid bedoelde zaken maken deel uit van het desbetreffende pri-
végedeelte. -------------------------------------------------------------------------- 

4. op  nieuwe gemeenschappelijke gedeelten en zaken, zoals nieuwe gemeen-
schappelijke installaties, is het voorgaande van toepassing, met ingang van de 
dag van aanbrenging daarvan. ------------------------------------------------------ 
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Artikel 18 -
Indien er twijfel bestaat of een gedeelte van het gebouw of de grond dan wel een 
zaak al dan niet tot de gemeenschappelijke gedeelten en/of de gemeenschappelijke 
zaken behoort, wordt hierover beslist door de vergadering -----------------------------
Artikel19 ----------------------------------------------------------------------------------
De vergadering kan besluiten een gemeenschappelijke installatie te verwijderen. Al-
le bepalingen over gemeenschappelijke installaties zijn vanaf dat moment ten aan-
zien van de verwijderde installatie niet meer van toepassing. Hetzelfde geldt voor 
andere gemeenschappelijke zaken. ------------------------------------------------------

Artikel20 ---------------------------------------------------------------------------------- 
1. Iedere eigenaar en gebruiker heeft het gebruik van de gemeenschappelijke ge-

deelten en de gemeenschappelijke zaken volgens de bestemming daarvan. 
Iedere eigenaar en gebruiker is verplicht de nodige zorgvuldigheid in acht te 
nemen met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeen-
schappelijke zaken, ook wanneer die zich in zijn privé gedeelte bevinden. Hij 
mag geen inbreuk maken op het recht van medegebruik van de andere eige-
naars en gebruikers. ----------------------------------------------------------------- 

2. In afwijking van het in de eerste zin van het eerste lid bepaalde kan in het re-
glement worden bepaald dat aan de eigenaar van één of meer appartements-
rechten niet het gebruik van een bepaald gemeenschappelijk gedeelte of een 
bepaalde gemeenschappelijke zaak toekomt. In dat geval behoeft de desbetref-
fende eigenaar niet bij te dragen in de schulden en kosten die betrekking heb-
ben op dat gemeenschappelijke gedeelte of die gemeenschappelijke zaak. ----- 

Artikel21 ---------------------------------------------------------------------------------- 
1. Iedere eigenaar en gebruiker is verplicht zich te onthouden van luidruchtigheid, 

het onnodig verblijf in de gemeenschappelijke gedeelten, voor zover deze niet 
voor het verblijf voor korte of lange tijd bestemd zijn, en het plaatsen van voer-
tuigen of andere voorwerpen op plaatsen die hiervoor niet zijn bestemd. -------- 

2. De wanden en/of plafonds van de gemeenschappelijke gedeelten mogen niet 

worden gebruikt voor het ophangen van schilderijen, afbeeldingen of andere 
voorwerpen, en het aanbrengen van decoraties en dergelijke. ------------------- 

3. D vergadering kan tot de in het eerste en tweede  lick  genoemde handelingen 
toestemming verlenen. -------------------------------------------------------------- 

4. Uit het oogpunt van veiligheid is het niet toegestaan om op enigerlei wijze de 
doorgang door de gemeenschappelijke ruimten, in het bijzonder vluchtwegen, 
door het plaatsen van voorwerpen of andere obstakels (voertuigen, vuilniszak-
ken en al of niet verplaatsbare bloembakken daaronder begrepen) te belemme-
ren. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Artikel22 ---------------------------------------------------------------------------------- 
1. Iedere op-, aan-, onder- of bijbouw zonder voorafgaande toestemming van de 

vergadering is verboden. ------------------------------------------------------------ 
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Dit geldt ook als een eigenaar een recht van erfpacht of van opstal wenst te 
vestigen. ------------------------------------------------------------------------------ 

2. Het zichtbaar aanbrengen in of aan het gebouw van naamborden, reclameaan-

duidingen, uithangborden, zonweringen, windschermen, vlaggen, spandoeken, 
bloembakken, schijnwerpers, (schotel)antennes, antennes van zendamateurs, 
luchtbehandelings- en koelinstallaties en in het algemeen van uitstekende voor-
werpen, alsmede het in het zicht hangen van wasgoed, mag slechts geschieden 
met toestemming van de vergadering of volgens regels te bepalen in het huis-
houdelijk reglement. ----------------------------------------------------------------- 

3. De eigenaars en gebruikers mogen zonder toestemming van de vergadering 
geen veranderingen aanbrengen in de gemeenschappelijke gedeelten of aan de 
gemeenschappelijke zaken, ook als deze zich in privé gedeelten bevinden. ------

Artikel23 ---------------------------------------------------------------------------------- 
1. De eigenaars en gebruikers mogen zonder toestemming van de vergadering 

geen verandering aanbrengen, waardoor het architectonisch uiterlijk of de con-
structie van het gebouw gewijzigd zou worden. De toestemming kan niet wor-
den verleend indien de hechtheid van het gebouw door de verandering in ge-
vaar kan worden gebracht. ---------------------------------------------------------- 

2. In afwijking van het in het eerste lid en het derde lid van artikel 22 bepaalde is 
de eigenaar die gerechtigd is tot twee of meer direct horizontaal en/of verticaal 
aan elkaar grenzende privé gedeelten, na verkregen toestemming van het be-
stuur, bevoegd om de tussen die privé gedeelten aanwezige (gemeenschappe-
lijke) scheidingswand(en), respectievelijk (gemeenschappelijke) vloer(en) ge-
heel of gedeeltelijk te verwijderen en/of - indien zodanige wanden, dan wel 
vloer(en) (nog) niet zijn aangebracht - verwijderd te houden, mits deze schei-
dingswand(en), dan wel vloer(en) geen dragende functie heeft/hebben in de 
constructie van het gebouw ----------------------------------------------------------
Deze bevoegdheid eindigt zodra de eigenaar niet meer gerechtigd is tot de des-
betreffende aan elkaar grenzende privé gedeelten, in welk geval de eigenaar 
gehouden is de begrenzing van de desbetreffende privé gedeelten te brengen in 
de oorspronkelijke toestand door het (her)plaatsen van de scheidingswand(en) 

dan jwel vloer(en) in een zoveel mogelijk gelijkwaardige technische uitvoering 
als de overige scheidingswanden dan wel vloer(en) van genoemde privé gedeel-
ten-------------------------------------------------------------------------------------
Van het voornemen tot het verwijderen van dergelijke niet dragende schei-
dingswand(en) dan wel vloer(en) en in geval van (her)plaatsing, dient het be-
stuur vooraf door de desbetreffende eigenaar(s) schriftelijk in kennis te worden 
gesteld. -------------------------------------------------------------------------------

Het bestuur kan nadere eisen stellen ten aanzien van het verwijderen van de 
scheidingswand(en) dan wel vloer(en) en het (her-)plaatsen ervan voor wat be-
treft afwerking, kwaliteit en (geluids-)isolatie. ------------------------------------- 
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De desbetreffende eigenaar en diens rechtsopvolgers zijn hoofdelijk aansprake- 
lijk voor de nakoming van het in dit lid bepaalde -----------------------------------

3. Voor zover de in het tweede lid bedoelde aan elkaar grenzende privé gedeelten 
bij dezelfde gebruiker in gebruik zijn, terwijl de desbetreffende appartements- 
rechten aan twee of meer eigenaars toebehoren, kan het bestuur ontheffing 
van de in het tweede lid bedoelde gehoudenheid tot (her-)plaatsing van de 
scheidingswand(en) dan wel scheidingsvloer(en) verlenen. -----------------------

Artikel24 ----------------------------------------------------------------------------------
Aan een gegeven toestemming of ontheffing kunnen voorwaarden worden verbon-
den. Toestemmingen en ontheffingen kunnen worden gewijzigd en worden inge-
trokken. --------------------------------------------------------------------------------

De in de artikelen 21, 22 en 23 bedoelde toestemmingen of ontheffingen mogen 
niet op onredelijke gronden worden gewijzigd of worden ingetrokken. ----------------
G. Gebruik, beheer en onderhoud van de privé gedeelten ----------------------------
Artikel25 ---------------------------------------------------------------------------------- 
1. Iedere eigenaar en gebruiker is verplicht het privé gedeelte te gebruiken over-

eenkomstig de navolgende bestemming: ------------------------------------------- 
- elk van de appartementsrechten met indices 20 tot en met 35 en 37 tot en 

met 117 heeft de bestemming: woning; -------------------------------------- 

- elk van de appartementsrechten met indices 1 tot en met 9 en 11 tot en 
met 19 heeft de bestemming: garage; ---------------------------------------- 

- het appartementsrecht met index 10 heeft de bestemming: hefplateau. 

Een gebruik dat afwijkt van de in de akte nader gegeven bestemming is slechts 
geoorloofd met toestemming van de vergadering. -------------------------------- 

2. Bij huishoudelijk reglement kan het gebruik, het beheer en het onderhoud van 
de privé gedeelten nader worden geregeld. ---------------------------------------- 

3. In geval van ondersplitsing worden het gebruik, het beheer en het onderhoud 
van de bij de ondersplitsing betrokken goederen geregeld bij de ondersplitsing 
met inachtneming van de bepalingen in dit reglement -----------------------------

Artikel26 ---------------------------------------------------------------------------------- 
1. De vloerbedekking van de privé gedeelten dient van een zodanige samenstel-

ling te zijn dat contactgeluiden zojveel mogelijk worden tegengegaan. Met na-
me is het niet toegestaan parket of stenen vloeren aan te brengen, tenzij dit 
geschiedt met inachtneming van normen die bij huishoudelijk reglement of 
door de vergadering zijn vastgesteld en zodanig dat geen onredelijke hinder 
kan ontstaan voor de overige eigenaars en/of gebruikers. ------------------------ 

2. De eigenaars en gebruikers mogen zonder toestemming van de vergadering 
geen open vuur/haardinstallaties aanleggen. -------------------------------------- 

3. Bestaande situaties ten tijde van de splitsing dienen te worden geduld. ---------
Artikel27---------------------------------------------------------------------------------- 
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Opslag van andere dan voor normaal huishoudelijk gebruik bestemde 

(brand)gevaarlijke, ontplofbare dan wel verontreinigende stoffen en/of materialen is 

uitsluitend geoorloofd na verkregen schriftelijke toestemming van het bestuur. Het 

bestuur kan deze toestemming slechts verlenen zover deze opslag geschiedt in spe-

ciaal daartoe ingerichte opslagkluizen/tanks en deze opslag in verband met verze-

kering tijdig is gemeld bij de verzekeraar. ----------------------------------------------

De extra verschuldigde premie voor de opstalverzekering als gevolg van het hebben 

en houden van deze hiervoor bedoelde stoffen is voor rekening van de desbetref-

fende eigenaar. ---------------------------------------------------------------------------

Artikel28 ---------------------------------------------------------------------------------- 

1. Iedere eigenaar en gebruiker is verplicht zijn privé gedeelte behoorlijk te on-

derhouden. Tot dat onderhoud behoort met name herstel, vernieuwing en ver-

vanging, het schilder-, behang- en tegelwerk, het onderhoud van de plafonds 

en van de afwerklagen van de vloeren met uitzondering van de niet inpandige 

balkons, het stucwerk en de privé binnendeuren (waaronder begrepen hang- en 

sluitwerk), het schoonhouden en ontstoppen van alle sanitair en leidingen met 

uitzondering van de leidingen als bedoeld in artikel 17 eerste lid onder g. Tot 

dat onderhoud behoort tevens het schilderwerk van die zijden van deuren en 

raamkozijnen met glas als bedoeld in artikel 17 eerste lid onder d die zich in 

gesloten toestand in het privé gedeelte bevinden. --------------------------------- 

2. Iedere eigenaar en gebruiker dient er voor zorg te dragen dat de gemeen-

schappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken die zich in zijn privé 

gedeelte bevinden te allen tijde goed bereikbaar zijn. ---------------------------- 

3. Indien voor het verrichten van een handeling met betrekking tot een ander pri-

vé gedeelte of met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten of de ge-

meenschappelijke zaken, de toegang tot of het gebruik van een privé gedeelte 

naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk is, is iedere desbetreffende eige-

naar en gebruiker verplicht hiertoe zijn toestemming en medewerking te verle-

nen. Eventuele schade die hieruit voortvloeit, wordt door de eigenaar van het 

andere appartementsrecht respectievelijk de vereniging vergoed. ---------------- 

4. Indien wordt besloten tot vervanging of tot herstel van dakbedekking onder de 

privé terrassen dient die eigenaar  ht  daarop aanwezige beloopbaar oppervlak 

(zoals betegeling of kunstgras) voor eigen rekening te verwijderen en te her-

stellen. De desbetreffende eigenaar komt mitsdien geen recht op schadever-

goeding toe als hiervoor in het derde lid is bepaald. ------------------------------- 

5. De eigenaars en de gebruikers zijn verplicht een bestuurder of de door het be-

stuur aan te wijzen personen toegang tot de privé gedeelten te verschaffen, 

wanneer dit voor de vervulling van de taak van het bestuur noodzakelijk is. 

6. Glasschade in of aan een privé gedeelte komt voor rekening van iedere betrok-

ken eigenaar en gebruiker indien en voorzover er geen verzekering bestaat in 
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de zin van artikel 15. Indien en voorzover wel een zodanige verzekering be- 
staat, draagt het bestuur zorg voor de reparatie. ----------------------------------

Artikel29 ----------------------------------------------------------------------------------

Iedere eigenaar en gebruiker is verplicht de gemeenschappelijke technische instal-

laties en de bijbehorende leidingen en andere gemeenschappelijke zaken als be-
doeld in artikel 17 eerste lid te gedogen. -----------------------------------------------
Artikel30 ---------------------------------------------------------------------------------- 
1. Alle privé gedeelten, met uitzondering van de zich daarin bevindende gemeen-

schappelijke gedeelten en/of gemeenschappelijke zaken, zijn voor rekening en 
risico van de betrokken eigenaar. --------------------------------------------------- 

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 aan dat privé gedeelte voor de eigenaars gezamenlijk, 
onverminderd hun verhaal op degene die voor de schade aansprakelijk is. ------ 

3. Alle zich in de privé gedeelten bevindende gemeenschappelijke gedeelten en/of 
gemeenschappelijke zaken zijn voor rekening en risico van de eigenaars geza-
menlijk, onverminderd hun verhaal op degene die voor de schade aansprakelijk 
is. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Artikel31 ---------------------------------------------------------------------------------- 

1. Iedere eigenaar en gebruiker die recht heeft op het gebruik van een privé ge-
deelte voor zover bestemd tot tuin, is verplicht deze voor zijn rekening als tuin 
aan te leggen en te onderhouden met inachtneming van de besluiten van de 
vergadering en van het bepaalde in het huishoudelijk reglement. Hieronder is 
begrepen het onderhoud, het herstel, de vernieuwing en de vervanging van erf-
afscheidingen, bergruimten en schuren. -------------------------------------------- 

2. De privé terrassen en balkons zullen uitsluitend als zodanig mogen worden ge-
bruikt en hierop zullen nimmer zware plantenbakken/bouwsels, aarde en derge-
lijke mogen worden aangebracht welke het draagvermogen van die terrassen, 
het onderliggende dak en balkons overtreffen, zulks ter voorkoming van schade 
aan de balkons, plafonds en daken --------------------------------------------------
Tevens zullen op de terrassen en balkons geen beplantingen mogen worden 
aangebracht, yvaarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat na volgroeiing 
alsnog het draagvermogen wordt overschreden of dat die beplanting dusdanig 
uitgroeit dat de lichtinval van de overige gedeelten niet meer optimaal is.------- 

3. Het is niet geoorloofd zonder toestemming van de vergadering opgaand hout in 
de tuin te hebben, waardoor het uitzicht van de andere eigenaars of gebruikers 
en het ontvangen van licht en lucht door de ramen en openingen van het ge-
bouw zouden worden belemmerd. Evenmin is het geoorloofd zonder deze toe-
stemming auto's, caravans, schuurtjes, bergingen, dierenhokken, carports, bo-
ten, trailers, tenten en dergelijke in de tuin te plaatsen. -------------------------- 

4. Het is evenmin zonder toestemming van de vergadering geoorloofd tegen de 
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muren planten of heesters te laten opgroeien tot voorbij vijftig centimeter be- 
neden het laagste raamkozijn van de eerste verdieping van het gebouw. --------

Artikel32 ----------------------------------------------------------------------------------
Aan een gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. Toestem-
mingen kunnen worden gewijzigd en worden ingetrokken ------------------------------
De in de artikelen 25, 26, 27 en 31 bedoelde toestemmingen mogen niet op onre-
delijke gronden worden gewijzigd of worden ingetrokken. -----------------------------
Artikel33 ----------------------------------------------------------------------------------
Het in de artikelen 26 tot en met 31 bepaalde kan bij huishoudelijk reglement nader 
wordengeregeld. -------------------------------------------------------------------------
H. Het door een eigenaar zelf in gebruik nemen van zijn privé gedeelte-------------
Artikel34 ---------------------------------------------------------------------------------- 
1. Een eigenaar behoeft de toestemming van het bestuur alvorens zijn privé ge-

deelte zelf en met de met name genoemde huisgenoten in gebruik te nemen of 
een tot dusverre niet tot zijn huisgenoten behorend persoon bij zich te doen 
inwonen. ------------------------------------------------------------------------------ 

2. Het verzoek om toestemming wordt door de eigenaar (waaronder begrepen de 
koper of andere gerechtigde tot levering van het appartementsrecht) schriftelijk 
aan het bestuur gedaan onder het verschaffen van de namen van zijn huisge-
noten voor wie de toestemming tot de bewoning mede wordt gevraagd en on-
der vermelding van alle verlangde gegevens die dienstig kunnen zijn voor de 
beslissing op het verzoek. -----------------------------------------------------------

De verzoeker is verplicht om aan de vereniging een bij huishoudelijk reglement 
vast te stellen bedrag te voldoen ter bestrijding van de door het bestuur te ma-
ken onkosten terzake van de behandeling van het verzoek. De bevoegdheid tot 
het vaststellen van het bedrag kan bij huishoudelijk reglement worden gedele-
geerd aan het bestuur ---------------------------------------------------------------- 

3. Het bestuur is verplicht om binnen veertien dagen na ontvangst van het ver-
zoek de verzoeker in de gelegenheid te stellen dit mondeling toe te lichten, 
waarbij hij zich kan doen vertegenwoordigen of doen bijstaan door een raads-
man. Het bestuur moet daarna binnen acht dagen op het verzoek beslissen. 
Het brengt de gmotiveerde beslissing onverwijld schriftelijk ter kengis van de 
verzoeker. ---------------------------------------------------------------------------- 

4. Weigering van de verzoeker of van de huisgenoten die hij heeft opgegeven, 
mag slechts plaatsvinden indien naar billijkheid van de overige bewoners niet 

mag worden verlangd dat zij de betrokkenen in hun midden opnemen. --------- 

5. Bij de toepassing van de in het vierde lid aangegeven norm zal het bestuur in 
het bijzonder acht slaan op de solvabiliteit van de betrokkenen. Het bestuur 
kan in verband daarmee verlangen dat de verzoeker zorgdraagt voor een ver-
klaring dienaangaande van een door het bestuur aan te wijzen accountant. De 
kosten van deze verklaring komen voor rekening van de verzoeker. Daarnaast 
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zal het het beleid van de vereniging zijn dat een toekomstige bewoner zelfred-
zaam dient te zijn wat betreft de persoonlijke verzorging en dat de vereniging 
is ingesteld op senioren vanaf plusminus vijf en vijftig (55) jaar. In het Huis-
houdelijk Reglement wordt de zelfredzaamheid nader omschreven. -------------- 

6. De verzoeker kan binnen veertien dagen na het verzenden van de beslissing 
daartegen in beroep komen bij de vergadering. Artikel 45 vierde lid is van 
overeenkomstige toepassing --------------------------------------------------------- 

7. De vergadering stelt de verzoeker in de gelegenheid het beroep mondeling toe 
te lichten, waarbij hij zich kan doen bijstaan of vertegenwoordigen door een 
raadsman. ---------------------------------------------------------------------------- 

8. De vergadering geeft binnen veertien dagen daarna haar gemotiveerde beslis-
sing en brengt deze onverwijld schriftelijk ter kennis van de betrokkenen.-------

Artikel34a --------------------------------------------------------------------------------- 
1. Ingeval van openbare verkoping van een appartementsrecht zal iedere gega-

digde zich kunnen wenden tot het bestuur met het verzoek de verklaring af te 
geven dat geen bezwaar zal worden gemaakt tegen gebruik door de gegadigde 

met zijn huisgenoten (of een ander die de gegadigde als gebruiker wil toelaten 
met diens huisgenoten) van het privé gedeelte waarop het te verkopen appar-
tementsrecht betrekking heeft, indien dit bij de openbare verkoop aan hem 
mocht worden toegewezen. Teneinde deze verklaring te verkrijgen zal de gega-
digde, onder betaling van een door het bestuur te bepalen bedrag ter bestrij-
ding van de te maken kosten, aan het bestuur de gegevens verstrekken be-
doeld in artikel 34 tweede lid. ------------------------------------------------------- 

2. Indien het bestuur de toestemming weigert kan de gegadigde in beroep komen 

bij de vergadering. Deze wordt in dat geval terstond bijeen geroepen en kan be-
slissen ongeacht het aanwezige quorum, terwijl de termijn van oproeping ten 
hoogste drie dagen bedraagt. -------------------------------------------------------- 

3. Het bepaalde in het eerste en tweede lid is mede van toepassing bij openbare 
executoriale verkoop door de hypothecaire schuldeiser, tenzij de bedoelde 
schuldeiser voor de verkoop aan het bestuur bij aangetekende brief heeft me-
degedeeld dat hij in de verkoopvoorwaarden de bepaling wenst op te nemen, 
dat de koper een verklaring zal kunnen afleggen krachtens welke hij en zijn 
huisgenoten bevoegd zullen zijn het privé gedeelte - in afwijking van het be-
paalde in artikel 34 eerste lid en artikel 34c eerste lid - zelf in gebruik te nemen 
of aan derden in gebruik te geven zonder dat hiervoor enige toestemming ver-

eist is. De hier bedoelde verklaring dient te worden opgenomen in een daartoe 
bestemde notariële akte, waarvan een afschrift zal worden ingeschreven in de 
openbare registers gelijktijdig met het afschrift of uittreksel van het proces-
verbaal van toewijzing of van de akte van levering bij verkoop als bedoeld in 
artikel 3:268 tweede lid van het Burgerlijk Wetboek. Het bestuur is verplicht de 
verklaring ter kennis te brengen van de andere eigenaars.------------------------ 



ON  

Artikel 34b - 

De toestemming om als huisgenoot het privé gedeelte te gebruiken heeft ten gevol-
ge dat de huisgenoot geen toestemming behoeft als bedoeld in de voorgaande arti-
kelen indien hij zelf eigenaar of gebruiker wordt, mits is voldaan aan de overige 
vereisten van toelating. ------------------------------------------------------------------

Artikel34c --------------------------------------------------------------------------------- 
1. Indien een eigenaar zijn privé-gedeelte aan een ander in gebruik wil geven zal 

die ander het gebruik slechts kunnen verkrijgen voor zich en eventuele huisge-
noten, na voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur. -------------- 

2. Het bepaalde in artikel 34 is van overeenkomstige toepassing, met dien ver-
stande dat het verzoek om toestemming door de eigenaar en de beoogde ge-
bruiker gezamenlijk moet worden gedaan onder overlegging van de overeen-
komst of andere titel waaraan de beoogde gebruiker zijn recht ontleent of zal 
ontlenen------------------------------------------------------------------------------- 

3. De toestemming van het bestuur is ook vereist indien de gebruiker een tot dan 
niet tot zijn huisgenoten behorend persoon bij zich wenst te doen inwonen.----- 

4. De toestemming van het bestuur is pas geldig nadat de beoogde gebruiker de 
verklaring bedoeld in artikel 35 heeft afgegeven. ---------------------------------- 

5. De toestemming om als huisgenoot het privé-gedeelte te gebruiken heeft ten 
gevolge dat de huisgenoot geen toestemming behoeft als bedoeld in de voor-
gaande artikelen indien hijzelf gebruiker of eigenaar wordt, mits voldaan is aan 
de overige vereisten voor het verkrijgen van de toestemming, zoals het afgeven 
van de verklaring bedoeld in artikel 35. -------------------------------------------- 

I Het in gebruik geven door een eigenaar van zijn privé-gedeelte aan een gebrui- 
ker------------------------------------------------------------------------------------ 

Artikel35 ---------------------------------------------------------------------------------- 
1. Een eigenaar kan de aan zijn appartementsrecht verbonden gebruiksrechten 

door een ander laten uitoefenen, mits hij er voor zorgdraagt dat die ander het 
gebruik slechts verkrijgt na ondertekening van en afgifte aan het bestuur van 
een in tweevoud opgemaakte en gedagtekende verklaring dat hij de bepalingen 
van het reglement en het eventuele huishoudelijk reglement, alsmede eventue-

le regels als bedoeld in artikel 5:128 eerste lidvan het Burgerlijk Wetboek, 
voor zover die op een gebruiker betrekking hebben, zal naleven ------------------
Een eigenaar wordt geacht aan het in dit lid gestelde te hebben voldaan indien 
het in de vorige zin van dit lid bepaalde is opgenomen in de overeenkomst 
waarbij het privé gedeelte met inbegrip van het medegebruik van de gemeen-
schappelijke gedeelten en/of gemeenschappelijke zaken aan een ander wordt 
verhuurd of op andere wijze in gebruik wordt gegeven en een kopie of een uit-
treksel van deze overeenkomst in tweevoud aan het bestuur is ter hand gesteld 
en deze kopie of dit uittreksel door het bestuur voor akkoord is ondertekend. 

2. Van de in het eerste lid bedoelde verklaring respectievelijk kopie of uittreksel 
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van de overeenkomst behoudt zowel de gebruiker als het bestuur een exem- 
plaar----------------------------------------------------------------------------------- 

3. De in het eerste lid bedoelde verklaring wordt geacht ook betrekking te hebben 

op besluiten en bepalingen die eerst na die verklaring worden genomen respec-
tievelijk vastgesteld, tenzij een beroep op die besluiten en bepalingen jegens 
de gebruiker in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid. Artikel 5:128 
tweede lid van het Burgerlijk Wetboek is van toepassing. ------------------------- 

4. Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is niet van toepassing op 
gebruikers ten tijde van de totstandkoming van de splitsing, tenzij de kanton-
rechter op de voet van artikel 5:128 tweede lid van het Burgerlijk Wetboek an-
dersbeslist. -------------------------------------------------------------------------- 

5. Het bestuur zal de gebruiker van iedere aanvulling of verandering van het re-
glement of het eventuele huishoudelijk reglement, alsmede van eventuele re-
gels als bedoeld in artikel 5:128 van het Burgerlijk Wetboek, op de hoogte stel-
ten. ------------------------------------------------------------------------------------ 

6. Niettegenstaande de ingebruikgeving van een privé gedeelte aan een ander, 
blijft de eigenaar aansprakelijk voor de verplichtingen die uit het reglement 
voortvloeien en voor de gedragingen van de gebruiker van zijn privé gedeelte. 
De eigenaar en de gebruiker kunnen gezamenlijk schriftelijk aan het bestuur 
mededelen dat de door de eigenaar verschuldigde definitieve en voorschotbij-
dragen door de gebruiker zullen worden voldaan, onverminderd de verplichtin-
gen van de eigenaar tot betalinfi. --------------------------------------------------- 

Artikel36 ---------------------------------------------------------------------------------- 

1. Het bestuur kan te allen tijde verlangen dat de gebruiker zich jegens de vereni-
ging als borg verbindt voor de eigenaar, en wel voor de betaling van hetgeen 
laatstgenoemde ingevolge het reglement aan de vereniging schuldig is of zal 
worden. ------------------------------------------------------------------------------- 

2. Voormelde borgtocht zal zich slechts uitstrekken tot verplichtingen van de be-
trokken 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 hoofdel van de hier bedoelde borgtocht per maand nimmer 
meer verschuldigd zijn dan een bedrag, overeenkomende met de geschatte 
maandelijkse huurwaarde van het desbetreffende privé-gedeelte.---------------- 

Artikel37 ---------------------------------------------------------------------------------- 
1. Een eigenaar is verplicht er voor zorg te dragen, dat zijn privé-gedeelte niet be-

trokken wordt door iemand die de in artikel 35 bedoelde verklaring niet gete-
kendheeft. --------------------------------------------------------------------------- 

2. De gebruiker die zonder de in artikel 35 bedoelde verklaring getekend te heb-
ben of zonder de in artikel 36 bedoelde verplichting te zijn nagekomen een -----

privé-gedeelte betrokken heeft dan wel in gebruik houdt, kan door het bestuur 
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hieruit op kosten van de eigenaar worden verwijderd en hem kan het gebruik 
van de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken worden 
ontzegd. ------------------------------------------------------------------------------ 

3. Indien iemand zonder enige titel een privé-gedeelte betrokken heeft, neemt het 

bestuur tijdig alle noodzakelijke maatregelen die kunnen leiden tot ontruiming 
van het privé-gedeelte. Ook de eigenaar is verplicht tot het nemen van maatre-
gelen tot ontruiming. ----------------------------------------------------------------

Het bestuur gaat niet tot ontruiming over dan nadat het de betrokkene tot ont-
ruiming heeft aangemaand. ---------------------------------------------------------

Aan de betrokkene kan in ieder geval het gebruik van de gemeenschappelijke 
gedeelten en de gemeenschappelijke zaken worden ontzegd ---------------------- 

Artikel38 ---------------------------------------------------------------------------------- 

De artikelen 34c tot en met 37 zijn van overeenkomstige toepassing op de gebrui- 
ker die zijn rechten ontleent aan een andere gebruiker --------------------------------- 
3. Ontzegging van het gebruik van een privé-gedeelte ------------------------------- 
Artikel39 ---------------------------------------------------------------------------------- 
1. Aan de eigenaar die zelf het recht van gebruik uitoefent en die ------------------- 

a. de bepalingen van het reglement, het huishoudelijk reglement, de eventue-
le regels bedoeld in artikel 5:128 van het Burgerlijk Wetboek of besluiten 
van de vergadering niet nakomt of overtreedt; -------------------------------- 

b. zich schuldig maakt aan onbehoorlijk gedrag jegens andere eigenaars en/of 
gebruikers; -----------------------------------------------------------------------

C. door zijn aanwezigheid in het gebouw aanleiding geeft tot ernstige versto- 
ring van de rust in het gebouw; ------------------------------------------------

d. zijn financiële verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt; -------------
kan door de vergadering een waarschuwing worden gegeven dat, indien hij on-

danks deze waarschuwing een of meer van de genoemde gedragingen verricht 
of voortzet, de vergadering kan overgaan tot de in het volgende lid bedoelde 
maatregel. ---------------------------------------------------------------------------- 

2. Worden een of meer van de in het vorige lid bedoelde gedragingen nogmaals 
gepleegd of worden deze voortgezet, dan kan de vergadering besluiten tot ont-
zegging van het gebruik van1 het privé-gedeelte dat aan de eigenaar toekomt 
alsmede van het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeen-
schappelijke zaken. ------------------------------------------------------------------ 

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 tegelijkertijd met de bijeenroeping van de 
vergadering, en wel bij aangetekende brief met vermelding van de gerezen be-
zwaren. De eigenaar kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen of doen 
bijstaan door een raadsman. -------------------------------------------------------- 

4. De in dit artikel bedoelde besluiten moeten worden genomen met overeenkom- 
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stige toepassing van artikel 52 vijfde en zesde lid. -------------------------------- 
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 
ingeschreven hypotheekhouders gebracht. De besluiten zullen de gronden ver-
melden die tot de maatregel hebben geleid ----------------------------------------- 

6. Een besluit tot ontzegging van het hierboven bedoelde gebruik zal niet eerder 
ten uitvoer mogen worden gelegd dan na verloop van een maand na verzending 
van de kennisgeving als in het vijfde lid bedoeld. Beroep op de rechter ingevol-
ge artikel 5:130 van het Burgerlijk Wetboek schorst de tenuitvoerlegging van 
het genomen besluit, tenzij de rechter anders bepaalt ----------------------------- 

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 ge-
draging verricht als vermeld in het eerste lid, of indien hij niet voldoet aan de 
financiële verplichtingen voortvloeiende uit de door hem gestelde borgtocht.---- 

8. Indien een ondereigenaar of de gebruiker van diens privé gedeelte een gedra-
ging verricht als bedoeld in het eerste lid, kan de vergadering van eigenaars 
besluiten dat de vergadering van ondereigenaars tegenover diegene die de 
overtreding begaan heeft een besluit tot ontzegging van het gebruik als in het 
eerste lid bedoeld zal moeten nemen, in welk geval de desbetreffende vergade-
ring van ondereigenaars verplicht is een zodanige maatregel te nemen met 
toepassing van het in dit artikel bepaalde. ----------------------------------------- 

9. Het in de vorige leden van dit artikel bepaalde geldt eveneens ten aanzien van 
een gebruiker die zijn rechten ontleent aan een andere gebruiker. --------------- 

K. Overdracht van een appartementsrecht --------------------------------------------- 
Artikel40 ---------------------------------------------------------------------------------- 
1. Een appartementsrecht kan worden overgedragen. Onder overdracht valt ook 

toedeling, alsmede vestiging van de beperkte rechten van vruchtgebruik, van 
gebruik en/of bewoning en van erfpacht of van opstal. ----------------------------

Het bestuur is verplicht aan de met de overdracht belaste notaris een aan de 
akte te hechten verklaring af te geven, welke verklaring een opgave inhoudt 
van hetgeen de betrokken eigenaar op de dag van de overdracht aan de ver-
eniging schuldig is. De verkrijger is jegens de vereniging nier verder aansprake-
lijk dan tot het bedrag dat uit de opgave blijkt. De verklaring houdt tevens in 
een opgave van de omvang van het reservefonds en het aandeel daarin van de 
eigenaar. ----------------------------------------------------------------------------- 

2. Ingeval van vestiging van erfpacht, worden de krachtens de wet, de akte en 

een eventueel huishoudelijk reglement aan de eigenaar toekomende bevoegd-
heden uitgeoefend door de erfpachter, en zullen de voor rekening van de eige-
naar komende verplichtingen voor diens rekening komen, tenzij in de akte van 
vestiging anders is bepaald. -------------------------------------------------------- 

3. Na overdracht als bedoeld in het eerste lid van dit artikel moet de nieuwe eige- 
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naar of beperkt gerechtigde daarvan onverwijld schriftelijk mededeling doen 
aan het bestuur. Ingeval van vestiging van een beperkt recht als in het eerste 
lid bedoeld, houdt de mededeling tevens in aan wie het stemrecht toekomt. 

4. Onverminderd het in het eerste lid bepaalde zijn voor de terzake het overge-
dragen appartementsrecht verschuldigde voorschotbijdragen en definitieve bij-

dragen die voorafgaande aan de overdracht in het lopende of in het vooraf-
gaande boekjaar opeisbaar zijn geworden of zullen worden, de oude en de 
nieuwe eigenaar hoofdelijk aansprakelijk. ------------------------------------------ 

5. Onverminderd het in het eerste lid bepaalde is uitsluitend de oude eigenaar 
aansprakelijk voor de extra voorschotbijdragen als bedoeld in artikel 52 zeven-
de lid, en de definitieve bijdragen die verschuldigd zijn als gevolg van besluiten 
van de vergadering als bedoeld in artikel 52 vijfde lid, die tot stand gekomen 
zijn in het tijdvak gedurende hetwelk hij eigenaar was. Hetzelfde geldt voor bij-
zondere bijdragen verschuldigd terzake andere rechtsfeiten die in voormeld 
tijdvak hebben plaatsgehad ---------------------------------------------------------- 

6. Het bestuur draagt zorg dat alle daarvoor in aanmerking komende overeen-
komsten op naam van de nieuwe eigenaar gesteld worden ------------------------ 

7. Het bestuur is bevoegd voor de nakoming van de in het eerste, vierde en vijfde 
lid bedoelde verplichtingen voldoende zekerheid in de vorm van een depot on-
der de notaris te verlangen. --------------------------------------------------------- 

8. Indien de vereniging terzake de eigendomsovergang een financiële bijdrage 
verschuldigd is aan de beheerder, komt deze ten laste van de oude eigenaar.--- 

9. De eventuele informatiekosten en toetredingskosten, die slechts mogen dienen 
ter dekking van de gemaakte kosten, komen ten laste van de nieuwe eigenaar. 

L. Overtredingen ------------------------------------------------------------------------ 
Artikel41 ---------------------------------------------------------------------------------- 
1. Bij overtreding of niet-nakoming van een der bepalingen van de wet, van het 

reglement, van het huishoudelijk reglement of van een besluit van de vergade-
ring door een eigenaar of door een gebruiker, zal het bestuur de betrokkene 
een schriftelijke waarschuwing doen toekomen per aangetekende brief en hem 
wijzen op de overtreding of niet-nakoming. ---------------------------------------- 

2. Indien d betrokkene binnen een maand geen gevolg geeft  an  de waarschu-
wing kan het bestuur hem een eenmalige of dagboete opleggen van ten hoog-
ste een bedrag dat door de vergadering voor zodanige overtredingen of 
niet-nakoming is bepaald voor elke overtreding of niet-nakoming, onvermin-

derd de gehoudenheid van de betrokkene tot schadevergoeding, zo daartoe 
termen aanwezig zijn, en onverminderd de andere maatregelen, welke de ver-

gadering kan nemen krachtens de wet of het reglement --------------------------- 
3. De te verbeuren boeten komen ten bate van de vereniging. ---------------------- 

4. Indien het bedrag van de boete niet tijdig wordt voldaan is artikel 13 eerste lid 
van toepassing.----------------------------------------------------------------------- 
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5. Voor de toepassing van dit artikel wordt een ondereigenaar gelijkgesteld aan 
eeneigenaar. -------------------------------------------------------------------------

lvi. Oprichting van de vereniging en vaststelling van de statuten van de vereniging 
I. Algemene bepalingen --------------------------------------------------------------- 

Artikel42 ---------------------------------------------------------------------------------- 
1. De vereniging is opgericht bij de akte van splitsing in appartementsrechten op 

acht en twintig mei negentienhonderd zes en zeventig verleden voor een waar-
nemer van mr. H. Broekema, destijds notaris te Groningen, en is genaamd 
Vereniging van Eigenaren Groenesteinflat, Helper Brink 61, Groningen, 

statutair gevestigd te Groningen, feitelijk gevestigd te 9722 EK Groningen, Hel-
per Brink 61, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 01160601. De 
statuten luiden zoals vermeld in de onderhavige akte en maken deel uit van het 
reglement. ---------------------------------------------------------------------------- 

2. De vereniging heeft ten doel het beheer van het gebouw en de grond en het 
behartigen van gemeenschappelijke belangen van de eigenaars. ----------------- 

3. Ter bereiking van haar doel kan de vereniging een appartementsrecht of een 
ander registergoed in eigendom verkrijgen en dit hypothecair verbinden tot ze-
kerheid voor (een) door haar aan te gane geldlening(en). De vereniging is be-
voegd tot overdracht dan wel tot ingebruikgeving aan de eigenaars of aan der-
den van dat appartementsrecht/registergoed --------------------------------------- 

4. De vereniging kan vergunningen die betrekking hebben op het gebouw en de 
grond, alsmede de exploitatie daarvan, aanvragen en op naam houden.---------

Artikel43 ---------------------------------------------------------------------------------- 
1. De middelen van de vereniging worden gevormd door de bijdragen van de ei-

genaars verschuldigd krachtens het reglement, alsmede door andere baten. 
2. Het bestuur is verplicht de kasmiddelen van de vereniging te plaatsen bij een 

bank op een rekening ten name van de vereniging. ------------------------------- 
3. De gelden van het reservefonds worden gedeponeerd op een afzonderlijke 

bankrekening ten name van de vereniging. ---------------------------------------- 
4. De vergadering kan besluiten tot belegging van de gelden van het reserve- 

fonds, welke belegging dient te geschieden met inachtneming van algemeen 
aanvaarde bedrijfseconomische eisen op beleggingsgebied als rentabiliteit, sol- 
vabiliteit, risicospreiding en afstemming op het doel van het reservefonds. ------

Artikel 44 ----------------------------------------------------------------------------------
Het boekjaar is het kalenderjaar. Ingeval van ondersplitsing dient het boekjaar van de 
vereniging van ondereigenaars gelijk te zijn aan dit boekjaar.  ------------------------- 
II.  De vergadering ------------------------------------------------------------------------

Artikel45 ----------------------------------------------------------------------------------
1. De vergaderingen worden gehouden op een door het bestuur vast te stellen 

plaats in de gemeente waar de grond is gelegen, bij voorkeur in de nabijheid 
vanhet gebouw. --------------------------------------------------------------------- 
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2. Jaarlijks wordt, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, een vergade-
ring gehouden, de jaarvergadering. In deze vergadering legt het bestuur, in 
overeenstemming met het bepaalde in artikel 12 tweede lid, de jaarrekening 

ter vaststelling aan de vergadering over. Tevens brengt het bestuur in deze 
vergadering zijn jaarverslag uit ------------------------------------------------------ 

3. Vergaderingen worden voorts gehouden zo dikwijls het bestuur, de raad van 
commissarissen of de voorzitter zulks nodig acht, alsmede indien een aantal 
eigenaars dat tenminste tien procent van het aantal stemmen kan uitbrengen 
zulks schriftelijk verzoekt aan het bestuur. ----------------------------------------- 

4. Indien een door eigenaars verlangde vergadering niet door het bestuur wordt 
bijeengeroepen op een zodanige termijn, dat de verlangde vergadering binnen 
drie weken na ontvangst van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers 
bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van dit regIe-
ment. --------------------------------------------------------------------------------- 

5. De vergadering benoemt al dan niet uit de eigenaars de voorzitter. Voor de eer-
ste maal kan de benoeming van de voorzitter bij de akte geschieden. -----------
Tenzij bij de benoeming anders is bepaald wordt de voorzitter voor onbepaalde 
tijd benoemd. Hij kan te allen tijde door de vergadering worden ontslagen. ----- 

6. De voorzitter is belast met de leiding van de vergadering; bij zijn afwezigheid 
voorziet de vergadering zelf in haar leiding ----------------------------------------- 

7. Indien het bestuur uit meer dan één persoon bestaat, kunnen de functies van 
voorzitter van het bestuur en voorzitter van de vergadering in één persoon ver-
enigd zijn. In dat geval zullen alle bepalingen in dit reglement of een eventueel 
huishoudelijk reglement welke een machtiging van het bestuur door de voorzit-
ter voorschrijven voor niet geschreven worden gehouden. ------------------------ 

8. De oproeping ter vergadering vindt schriftelijk plaats met een termijn van 
tenminste tien dagen - de dag van oproeping en van vergadering daaronder ge-
rekend - en wordt verzonden naar de werkelijke of, in overeenstemming met 
artikel 1:15 van het Burgerlijk Wetboek, de gekozen woonplaats van de eige-
naars; zij bevat de opgave van de onderwerpen van de agenda alsmede de 
plaats en het tijdstip van de vergadering. Elke eigenaar is tot uiterlijk vijf dagen 
voor de vergadering en mits bij schriftelijke kennisgeving aan het bestuur - dan 
wel per fax of  e-mail  - bevoegd onderwerpen op de agenda te laten plaatsen. 
Het bestuur is alsdan verplicht onverwijld de overige eigenaars hiervan in ken-
niste stellen. ------------------------------------------------------------------------- 

9. Alle ter vergadering aanwezige stemgerechtigden zijn verplicht een presentie- 
lijst te tekenen. Deze presentielijst is bepalend voor het quorum. De gevol- 
machtigde tekent de presentielijst namens de volmachtgever.--------------------

Artikel46 ----------- ----------------------------------------------------------------------
1. Van het verhandelde in de vergadering worden, tenzij hiervan een notarieel 

proces-verbaal wordt opgemaakt, onderhandse notulen gehouden, welke moe- 
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ten worden ondertekend door de voorzitter en het bestuur en welke worden 
vastgesteld in dezelfde of de eerstvolgende vergadering. ------------------------- 

2. Het bestuur zendt per post, per fax of per  e-mail  aan iedere eigenaar binnen 
twee weken na de vergadering de notulen of het ontwerp daarvan toe. ---------- 

3. Iedere eigenaar is gerechtigd tot inzage van de notulen. -------------------------
Artikel47 ----------- ---------------------------------------------------------------------- 
1. Stemgerechtigd zijn de eigenaars. Bij erfpacht, vruchtgebruik of recht van ge-

bruik en/of bewoning komt het stemrecht toe aan de beperkt gerechtigde, ten-
zij bij de vestiging van het recht anders is bepaald. Bij het recht van opstal 
blijft het stemrecht bij de eigenaar, tenzij bij de vestiging van dat recht anders 
isbepaald. ---------------------------------------------------------------------------- 

2. Het maximum aantal in de vergadering van eigenaars uit te brengen stemmen 
bedraagt zevenhonderd drie (703). --------------------------------------------- 

Het aantal stemmen dat ieder van de eigenaars kan uitbrengen voor elk aan 
hem toebehorend appartementsrecht, is voor: ------------------------------------- 
- de appartementsrechten met indices 20, 26, 31, 38, 43, 50, 55, 62, 67, 69, 

74, 76, 81, 83, 88, 90, 95, 97, 102, 104, 109, 111 en 116: vier stem- 
men; ----------------------------------------------------------------------------- 

- de appartementsrechten met indices 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 
33, 34, 35, 117, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 
56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 
80, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 99, 100, 101, 103, 105, 
106, 107, 108, 110, 112, 113, 114 en 115: acht stemmen; ---------------- 

- de appartementsrechten met indices 1 tot en met 19: één stem. ----------- 
Voor de appartementsrechten die toekomen aan de vereniging kunnen de daar-
aan verbonden stemmen door het bestuur van de vereniging worden uitge-
bracht, met dien verstande dat die stem uitgebracht dient te worden zoals de 
meerderheid van de stemmen wordt uitgebracht, zonder medetelling van de 
aan de vereniging toekomende stemmen. ------------------------------------------ 

3. In geval van ondersplitsing zal het stemrecht dat aan het in de ondersplitsing 
betrokken appartementsrecht toekomt, worden uitgebracht door het bestuur 
van de vereniging  an  ondereigenaars in de verhouding zoals bij de ondersplit-
sing is bepaald, met dien verstande dat de onderlinge verhouding tussen het 
stemrecht verbonden aan het ondergesplitste appartementsrecht en de andere 
appartementsrechten niet gewijzigd wordt. ----------------------------------------

De vergadering kan in geval van ondersplitsing besluiten het aantal uit te bren-
gen stemmen te verveelvoudigen, doch slechts onder handhaving van de on-
derlinge stemverhouding tussen de eigenaars als in de akte is bepaald. ---------
De stemmen voor het in de ondersplitsing betrokken appartementsrecht behoe-
ven niet eensluidend te worden uitgebracht, tenzij in het reglement van onder-
splitsing anders is bepaald. ---------------------------------------------------------- 



29 

De ondereigenaars zijn bevoegd de vergadering van eigenaars bij te wonen. 
Uitsluitend het bestuur van de vereniging van ondereigenaars is bevoegd om in 
de vergadering het woord te voeren ------------------------------------------------- 

4. Een stemgerechtigde kan zijn stemrecht niet uitoefenen bij het nemen van be-
sluiten waarbij aan hem, zijn echtgenoot, geregistreerd partner of bloedver-
wanten in de rechte lijn, of aan vennootschappen waarin hij, zijn echtgenoot, 
geregistreerd partner of bloedverwanten in de rechte lijn direct of indirect een 
meerderheidsbelang hebben, anders dan in hun hoedanigheid van eigenaar, 
rechten worden toegekend of verplichtingen worden kwijtgescholden. ----------- 

Artikel48 ---------- ----------------------------------------------------------------------- 
1. Indien een appartementsrecht, anders dan ingeval van ondersplitsing, aan 

meer eigenaars toekomt zullen dezen hun stemrecht in de vergadering slechts 
kunnen uitoefenen door middel van één hunner of van een derde, daartoe 
schriftelijk aangewezen. ------------------------------------------------------------- 

2. Indien zij over hun vertegenwoordiging ter vergadering niet tot overeenstem- 

ming kunnen komen, is de meest gerede hunner bevoegd de kantonrechter te 
verzoeken een derde aan te wijzen als vertegenwoordiger. -----------------------

Artikel49 ----------- ----------------------------------------------------------------------

Iedere eigenaar is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij een schriftelijk gevolmach-
tigde die al dan niet lid van de vereniging is, de vergadering bij te wonen, daarin 
het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, wat dit laatste betreft met in-
achtneming van het bepaalde in artikel 47 derde lid en artikel 48 eerste lid. Een be-
stuurder kan niet als gevolmachtigde optreden. ----------------------------------------

Iedere eigenaar en gevolmachtigde is bevoegd zich te doen vergezellen van een ju-
rist of een accountant die ter vergadering het woord mag voeren. --------------------
Artikel50 ------------- -------------------------------------------------------------------- 
1. Alle besluiten waarvoor in dit reglement of krachtens de wet geen afwijkende 

regeling is voorgeschreven worden genomen met volstrekte meerderheid van 
de uitgebrachte stemmen. ----------------------------------------------------------

Onder volstrekte meerderheid van stemmen wordt hier verstaan: meer dan de 
helft van de ter vergadering uitgebrachte stemmen; blanco stemmen, ongeldi-

ge stemmen en (verIlaringen van) stemonthouding worden niet tot de uitge-
brachte stemmen gerekend. --------------------------------------------------------- 

2. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verwor-
pen. Indien bij stemming over personen geen hunner de volstrekte meerder-
heid der uitgebrachte stemmen verkrijgt, wordt herstemd tussen de twee per-
sonen die de meeste stemmen op zich verenigd hebben. Indien meer dan twee 
personen de meeste stemmen verkregen hebben, wordt door loting uitgemaakt 
welke twee van hen voor herstemming in aanmerking komen. -------------------
Indien het grootste aantal stemmen slechts door één persoon is verkregen, zal 
worden herstemd tussen die persoon en een persoon die een aantal stemmen 
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verkregen heeft welk 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 inge- 

val bij deze tweede stemming de stemmen staken, het lot beslist. ---------------
3. Met een besluit van de vergadering staat gelijk een voorstel, waarmee alle ei- 

genaars schriftelijk hun instemming hebben betuigd, fax en  e-mail  daaronder 
begrepen------------------------------------------------------------------------------

Artikel51 ------------- --------------------------------------------------------------------
Besluiten zijn vernietigbaar overeenkomstig het daaromtrent bepaalde in de 
artikelen 2:15 en 5:130 van het Burgerlijk Wetboek. De bevoegdheid om 
vernietiging van een besluit te verzoeken vervalt door verloop van een maand, 
welke termijn begint met de aanvang van de dag volgende op de dag waarop de 
belanghebbende van het besluit kennis heeft genomen of daarvan kennis heeft 
kunnen nemen. ---------------------------------------------------------------------------
Het vorenstaande is niet van toepassing op een besluit tot wijziging van de akte als 
bedoeld in artikel 60. ---------------------------------------------------------------------
Artikel52 --------------------- ------------------------------------------------------------ 
1. De vergadering beslist over het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten 

en de gemeenschappelijke zaken, voor zover de beslissing hierover niet aan het 
bestuurtoekomt. ---------------------------------------------------------------------

De vergadering stelt het in het vijfde lid bedoelde bedrag vast met inachtne-
ming van de daar genoemde wijze van besluitvorming. --------------------------- 

2. De beslissing over het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en de 
gemeenschappelijke zaken berust bij het bestuur, onverminderd het bepaalde 
in artikel 56 tweede lid. ------------------------------------------------------------
Het bestuur kan geen onderhoudswerkzaamheden opdragen die niet op de 
vastgestelde begroting voorkomen, tenzij het daartoe vooraf door de vergade-

ringis 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 gemeenschap9elijke zaken en aan die zij-
de van de particuliere voordeur die is gekeerd naar het gemeenschappelijke 
gedeelte------------------------------------------------------------------------------- 

4. Iedere eigenaar en gebruiker is verplicht zijn medewerking te verlenen aan de 
uitvoering van de besluiten van de vergadering, voor zover dit redelijkerwijze 
van hem verlangd kan worden -------------------------------------------------------
Lijdt hij als gevolg hiervan schade dan wordt deze hem door de vereniging ver-
goed----------------------------------------------------------------------------------- 

5. Besluiten door de vergadering tot: --------------------------------------------------
a. het doen van buiten het in artikel 9 eerste lid sub a en b bedoelde onder- 
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houd vallende uitgaven; - 

b. het doen van uitgaven ten laste van het reservefonds; ----------------------- 
c. het aangaan van verplichtingen met een financieel belang die een totaal 

door de vergadering vast te stellen bedrag te boven gaan; ------------------
kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste 
twee/derde van het aantal stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin een 
aantal eigenaars tegenwoordig of vertegenwoordigd is, dat tenminste 
twee/derde van het totaal aantal stemmen kan uitbrengen. De laatste zinsnede 
van artikel 50 eerste lid is van overeenkomstige toepassing. ---------------------
In een vergadering, waarin minder dan twee/derde van het hiervoor bedoelde 
maximum aantal stemmen kan worden uitgebracht, kan geen geldig besluit 
wordengenomen ------------------------------------------------------------------ 

6. In het in de laatste zin van het vorige lid bedoelde geval zal een nieuwe verga-
dering worden uitgeschreven, te houden niet vroeger dan twee en niet later dan 
zes weken na de eerste. -------------------------------------------------------------

In de oproeping tot deze vergadering zal mededeling worden gedaan dat de 
komende vergadering een tweede vergadering is als bedoeld in dit artikel. In 
deze vergadering zal over de aanhangige onderwerpen een besluit met 
twee/derde meerderheid kunnen worden genomen ongeacht het aantal stem-
men dat ter vergadering kan worden uitgebracht .----------------------------------
Het in het vorige lid bepaalde geldt niet voor uitgaven met betrekking tot pos-
ten die door de vergadering overeenkomstig artikel 11 leden 1 en 2 en artikel 

45 lid 2 op de jaarlijkse begroting zijn geplaatst voorzover deze posten niet een 
in het huishoudelijk reglement te bepalen percentage overschrijden, of voor 
uitgaven waarvoor een speciale reserve is gevormd. ------------------------------ 

7. Indien door de vergadering overeenkomstig het in het vijfde of het zesde lid 

bepaalde tot het doen van een uitgave wordt besloten, wordt tevens de extra 
(voorschot)bijdrage bepaald, welke door het bestuur te dier zake van de eige-
naars kan worden gevorderd. De uitvoering van zodanige besluiten kan eerst 
geschieden wanneer de voor de uitvoering benodigde gelden in de kas van de 
vereniging gereserveerd zijn --------------------------------------------------------- 

8. Ht  in het vijfde en zesde lid bepaalde geldt eveneen voor besluiten tot ver-
bouwing of voor besluiten tot het aanbrengen van nieuwe installaties of tot het 
wegbreken van bestaande installaties, voor zover deze niet als een uitvloeisel 
van het onderhoud zijn te beschouwen. -------------------------------------------- 

9. Bij deze besluiten dient tevens te worden vastgesteld welke eigenaars in welke 
verhouding moeten bijdragen in de kosten. Deze verhouding kan afwijken van 
het bepaalde in artikel 8 tweede lid. Een afwijkende kostenverdeling dient te 
worden opgenomen in het huishoudelijk reglement.  -------------------------------

III.  Het bestuur ---------------------------------------------------------------------------
Artikel53---------------------------------------------------------------------------------- 
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1. Het bestuur wordt gevormd door een oneven aantal van drie of meer bestuur-
ders waaronder tenminste één eigenaar die tevens bewoner in het complex is. 
Met inachtneming hiervan bepaalt de vergadering het aantal bestuurders. ------
Indien het bestuur uit meer bestuurders bestaat benoemt het uit zijn midden 
een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. ----------------------------

Voor de eerste maal kan de benoeming van het bestuur bij de akte geschieden. 
Bij gebreke van benoeming van een eerste bestuur geldt/gelden degene(n) die 
tot splitsing overgaat/overgaan als bestuurder(s) ---------------------------------- 

2. Het bestuur dient naam en adresgegevens van de bestuurders te laten registre-
ren in de kadastrale registers -------------------------------------------------------- 

3. De bestuurders worden door de vergadering voor onbepaalde tijd benoemd en 
zij kunnen te  alien  tijde door de vergadering worden geschorst en ontslagen. 
Bij belet of ontstentenis van een bestuurder kan de vergadering in diens ver-
vanging voorzien. ------------------------------------------------------------------- 

4. Het bestuur is belast met het bestuur van de vereniging, met inachtneming van 
het bepaalde in het reglement. Onder dit bestuur is begrepen het beheer van 
de middelen van de vereniging, met inachtneming van het bepaalde in artikel 
43. De vergadering kan nadere regels met betrekking tot dit beheer vaststellen. 

5. Het bestuur behoeft de machtiging van de vergadering voor het instellen van 
en berusten in rechtsvorderingen of verzoekschriftprocedures, het aangaan van 
vaststellingsovereenkomsten, alsmede voor het verrichten van rechtshandelin-
gen en het geven van kwijtingen 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, voor 
het nemen van conservatoire maatregelen en voor het voeren van incassopro-
cedures-------------------------------------------------------------------------------- 

6. Voorzover het nemen van spoedeisende maatregelen noodzakelijk is, is het be-
stuur hiertoe zonder opdracht van de vergadering 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. -------------------------------------------------------------------- 

7. Het bestuur vergadert tenminse vier maal per jaar en voorts zo dikwijls een 
bestuurder dat wenst ----------------------------------------------------------------- 

8. Indien het bestuur uit meer bestuurders bestaat geldt het volgende: ------------ 
a. de oproepingstermijn voor een bestuursvergadering bedraagt tenminste vijf 

dagen; --------------------------------------------------------------------------- 

b. in de bestuursvergaderingen komt aan elke bestuurder één stem toe; ------ 
c. het bestuur kan slechts geldige besluiten nemen met volstrekte meerder-

heid van stemmen in een vergadering waarin de meerderheid van de be-
stuurders aanwezig of schriftelijk vertegenwoordigd is; de tweede zin van 
artikel 50 eerste lid is van toepassing; ---------------------------------------- 
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d. in afwijking in zoverre van het onder c bepaalde is de aanwezigheid van 

alle bestuurders vereist als de oproeping voor de vergadering niet of op te 
korte termijn heeft plaatsgevonden; ------------------------------------------- 

e. het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten, mits alle bestuurders 
schriftelijk, per fax of  e-mail,  instemmen met het besluit. -------------------- 

9. Een bestuurder kan zijn stemrecht niet uitoefenen bij het nemen van besluiten 
waarbij aan hem, zijn echtgenoot, geregistreerd partner of bloedverwanten in 
de rechte lijn, anders dan in hun hoedanigheid van eigenaar, of aan vennoot-
schappen waarin hij, zijn echtgenoot, geregistreerd partner of bloedverwanten 
in de rechte lijn direct of indirect een meerderheidsbelang hebben, rechten 
worden toegekend of verplichtingen worden kwijtgescholden. -------------------- 

10. Van het in de bestuursvergadering behandelde worden notulen gemaakt. -------
Artikel54 ---------------------------------------------------------------------------------- 
1. Het bestuur legt een register aan van eigenaars en gebruikers -------------------- 
2. In alle gevallen waarin een eigenaar voor de oproeping van de overige eige- 

naars en overige stemgerechtigden in een juridische procedure de namen en 
adressen van de overige eigenaars en stemgerechtigden verzoekt, worden hem 
deze door het bestuur kosteloos en onverwijld ter beschikking gesteld. ---------- 

3. Na kennisgeving als bedoeld in artikel 40 derde lid en na ontvangst van de ver-
klaring als bedoeld in artikel 35 eerste lid wordt het register door het bestuur 
bijgewerkt----------------------------------------------------------------------------- 

4. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een opgave te doen indien een no-
taris daartoe op grond van artikel 5:122 vijfde lid van het Burgerlijk Wetboek 
een verzoek indient. ----------------------------------------------------------------- 

Artikel55 ----------------------------------------------------------------------------------
De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging moeten tot 
de opheffing van de splitsing worden bewaard door het bestuur. ----------------------
Artikel56 ---------------------------------------------------------------------------------- 
1. De vergadering kan besluiten de administratie - waaronder dient te worden 

verstaan het ontvangen en (doen) incasseren van alle betalingen en het doen 
van alle uitgaven, het voeren van de boekhouding in de meest uitgebreide zin 
en het verstrekken van de nodige pecificaties en opgaven aan eigenaars, nota-
rissen en het bestuur - op te dragen aan een door haar aan te wijzen beheer-
der en onder de voorwaarden als door haar met die beheerder zullen worden 
overeengekomen. -------------------------------------------------------------------- 

2. De vergadering kan besluiten het technisch en/of bouwkundig beheer op te 
dragen aan een door haar aan te wijzen technisch en/of bouwkundig beheerder 
en onder de voorwaarden als door haar met die beheerder zullen worden over- 
eengekomen. -------------------------------------------------------------------------

IV. Raad van commissarissen en commissies -------------------------------------------
Artikel57---------------------------------------------------------------------------------- 
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1. De vergadering is bevoegd een raad van commissarissen in te stellen, in welk 
geval het volgende geldt. ------------------------------------------------------------ 

2. De raad van commissarissen wordt gevormd door één of meer commissarissen. 
De vergadering bepaalt het aantal commissarissen. -------------------------------
Indien de raad uit meer commissarissen bestaat benoemt hij uit zijn midden 
een voorzitter en een secretaris. ---------------------------------------------------- 

3. De commissarissen worden door de vergadering voor onbepaalde tijd benoemd 
en zij kunnen te allen tijde door de vergadering worden geschorst en ontslagen. 
Bij belet of ontstentenis van een commissaris kan de vergadering in diens ver-
vanging voorzien. -------------------------------------------------------------------- 

4. Een commissaris behoeft geen eigenaar te zijn ------------------------------------- 
Het lidmaatschap van de raad van commissarissen is niet verenigbaar met de 
functie van bestuurder, van voorzitter van de vergadering of van lid van een 
commissie van de vereniging. ------------------------------------------------------- 

5. De raad van commissarissen oefent, onverminderd het in het huishoudelijk re-
glement omtrent de bevoegdheden, taken en werkwijze van de raad bepaalde, 
toezicht uit op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in 
devereniging. ------------------------------------------------------------------------

Voorts adviseert de raad van commissarissen het bestuur en de vergadering zo 
dikwijls dit wordt verlangd of de raad dit wenselijk oordeelt ----------------------- 

6. Het bestuur verschaft aan de raad van commissarissen alle door hem gewenste 
inlichtingen en verleent hem desgewenst inzage in alle boeken, bescheiden en 
andere gegevensdragers van de vereniging. --------------------------------------- 

7. De raad van commissarissen vergadert tenminste twee maal per jaar en voorts 
zo dikwijls de voorzitter of een ander lid van de raad van commissarissen dat 
wenst----------------------------------------------------------------------------------

De raad van commissarissen kan het bestuur oproepen in zijn vergadering 
aanwezig te zijn. --------------------------------------------------------------------- 

8. Indien de raad uit meer commissarissen bestaat geldt het volgende: ------------ 
a. de oproepingstermijn voor een vergadering van de raad bedraagt tenmin-

stevijf dagen; ------------------------------------------------------------------- 

b. in de vrgaderingen van de raad komt aan elke commissaris én stem toe; 
c. de raad kan slechts geldige besluiten nemen met volstrekte meerderheid 

van stemmen in een vergadering waarin de meerderheid van de commissa-
rissen aanwezig of schriftelijk vertegenwoordigd is; de tweede zin van arti-
kel 50 eerste lid is van toepassing; --------------------------------------------- 

d. in afwijking in zoverre van het onder c. bepaalde is de aanwezigheid van 
alle commissarissen vereist als de oproeping voor de vergadering niet of op 
te korte termijn heeft plaatsgevonden; ---------------------------------------- 

e. de raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten, mits al-
le commissarissen schriftelijk, per fax of  e-mail,  instemmen met het be- 
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sluit. - 

9. Van het in de vergadering van de raad van commissarissen behandelde worden 
notulen gemaakt. --------------------------------------------------------------------

Artikel 58 
1. De vergadering is bevoegd commissies in te stellen, onder vaststelling van hun 

taakomschrijving. -------------------------------------------------------------------- 
2. Ontbreekt een raad van commissarissen, dan benoemt de vergadering jaarlijks 

een kascommissie, bestaande uit tenminste twee leden. Het lidmaatschap van 
de commissie is niet verenigbaar met de functie van bestuurder en die van 
voorzitter van de vergadering. ------------------------------------------------------
De leden van de kascommissie onderzoeken de jaarrekening en brengen aan de 
vergadering verslag van hun bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de com-
missie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te 
verschaffen, en haar de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de 

vereniging voor raadpleging ter beschikking te stellen ----------------------------- 
N. Huishoudelijk Reglement ------------------------------------------------------------ 
Artikel59 - -------------------------------------------------------------------------------- 

1. De vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen ter regeling van de 
volgende onderwerpen: -------------------------------------------------------------- 
a. het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke ge-

deelten en de gemeenschappelijke zaken; ------------------------------------- 
b. het gebruik, het beheer en het onderhoud van privé gedeelten; ------------- 
c. de orde van de vergadering; ---------------------------------------------------- 

d. de instructie aan het bestuur; -------------------------------------------------- 

e. de werkwijze, de taak en de bevoegdheid van de raad van commissarissen 
en commissies; ------------------------------------------------------------------ 

f. het behandelen van klachten; -------------------------------------------------- 

g. regels ter voorkoming van onredelijke hinder; --------------------------------- 
h. een afwijkende kostenverdeling als bedoeld in artikel 52 negende lid;------- 
i. al hetgeen overigens naar het oordeel van de vergadering regeling behoeft, 

alles voor zover dit niet reeds in het reglement is geregeld. ------------------ 

2. De regels als edoeld in artikel 5:128 van het Burgerlijk Wetboek rroeten in het 
huishoudelijk reglement worden opgenomen en daarvan deel uitmaken. -------- 

3. Bepalingen in het huishoudelijk reglement die in strijd zijn met de wet of het 
reglement worden voor niet geschreven gehouden. ------------------------------- 

4. Het huishoudelijk reglement kan door de vergadering slechts worden vastge-
steld, gewijzigd en aangevuld bij een besluit genomen met een meerderheid als 
bedoeld in artikel 52 vijfde lid. ------------------------------------------------------

Kan op grond van het in de vorige zin bepaalde geen geldig besluit worden ge-
nomen, dan zal een nieuwe vergadering worden uitgeschreven. Artikel 52 zesde 
lid is van overeenkomstige toepassing. --------------------------------------------- 
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5. Het in het vorige lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing op een besluit 
tot verlening van ontheffing van het in het huishoudelijk reglement bepaalde. -- 

6. Het bestuur is verplicht het huishoudelijk reglement en de wijzigingen daarvan 
te publiceren in de openbare registers. ---------------------------------------------

0. Wilziciinci van de akte ----------------------------------------------------------------
Artikel60 ---------------------------------------------------------------------------------- 
1. Wijziging van de akte kan uitsluitend geschieden met medewerking van alle ei-

genaars. Indien een of meer eigenaars niet wensen mee te werken aan een be-
oogde wijziging, kan hun medewerking worden vervangen door een rechterlijke 
machtiging op de wijze en onder de voorwaarden als is vermeld in artikel 5:140 
van het Burgerlijk Wetboek. -------------------------------------------------------- 

2. In afwijking van het in het eerste lid bepaalde kan een wijziging van de akte 
ook plaats vinden door het bestuur, mits dit geschiedt krachtens een vergade-
ringsbesluit dat is genomen met een meerderheid van tenminste vier/vijfde van 
het totaal aantal stemmen dat door de eigenaars kan worden uitgebracht. ----- 

3. In de oproeping tot de in het tweede lid bedoelde vergadering moet worden 
vermeld dat tijdens die vergadering een wijziging van de akte zal worden voor-
gesteld, terwijl de tekst en/of de tekening van de voorgestelde wijziging bij de 
oproeping dient te worden gevoegd. ----------------------------------------------- 

4. Het bepaalde in het derde lid van artikel 50 is op zo'n besluit niet van toepas-
sing. ---------------------------------------------------------------------------------- 

5. Een eigenaar die niet voor een besluit tot wijziging van de akte heeft gestemd 
kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 5:140a van het Burgerlijk Wetboek 
vernietiging van het besluit bij de rechter vorderen -------------------------------- 

6. 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 is genomen. ----------------------------- 

7. Een wijziging van de akte behoeft de toestemming van hen die een beperkt 
recht op een appartementsrecht hebben, van hen die daarop beslag hebben ge-
legd (tenzij het uitsluitend een wijziging van het reglement betreft), alsmede, 

indien een recht van erfpacht of van opstal in de splitsing is betrokken, van de 
grondeigenaar. Ook is toestemming nodig Ivan de gerechtigden tot een erf-
dienstbaarheid, indien hun recht door de wijziging wordt verkort. --------------- 

8. Een wijziging van de akte kan uitsluitend geschieden bij een daartoe opge-
maakte notariële akte. Indien de wijziging is gebaseerd op een vergaderingsbe-

sluit als bedoeld in het tweede lid, kan de notariële akte niet worden gepas-
seerd voordat vaststaat dat dit besluit niet door de rechter kan worden vernie-
tigd. ----------------------------------------------------------------------------------- 

P. Opheffing van de splitsing en ontbinding van de vereniging  ------------------------ 
Artikel61 ----------------------------------------------------------------------------------

Opheffing van de splitsing door de eigenaars en ontbinding van de vereniging kan 
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uitsluitend geschieden bij notariële akte met inachtneming van het bepaalde in de 
artikelen 5:139 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. -----------------------------
Q. Geschilenbeslechtina ----------------------------------------------------------------
Artikel62 ----------------------------------------------------------------------------- 

Geschillen tussen een of meer eigenaars onderling of tussen een of meer eigenaars 
en de vereniging kunnen krachtens gezamenlijke keuze van de betrokkenen bij het 
geschil aan een of meer deskundigen worden voorgelegd ter beslechting bij wege 
van arbitrage of bindend advies dan wel tot bemiddeling door  mediation.  ------------
P. Vervreemding garages----------------------------------------------------------------

Het is de eigenaar van een appartementsrecht, betrekking hebbende op een garage, 
verbodenom: ----------------------------------------------------------------------------- 
a. bedoeld appartementsrecht te vervreemden anders dan aan een eigenaar van 
een appartementsrecht dat betrekking heeft op een woning; -------------------------- 
b. het appartementsrecht, betrekking hebbende op een garage te behouden indien 
hij zijn (laatste) appartementsrecht dat betrekking heeft op een woning ver-
vreemdt.'t---------------------------------------------------------------------------------- 
D. Toestemming hypotheekhouders -------------------------------------------------

De houders van hypotheken op (delen van) het complex hebben blijkens de aange-
hechte verklaringen toestemming gegeven tot de gemelde wijzigingen van de split-
sing. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Slotakte ---------------------------------------------------------------------------------- 

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend. -----------------------------------------
Waarvan akte is verleden te Haren op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.---
Na zakelijke opgave van de inhoud van de akte aan de comparanten en een toelich-
ting daarop hebben deze verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van de 
akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te 
stellen--------------------------------------------------------------------------------------
Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparanten en mij, nota-
ris, ondertekend, om veertien uur vijfentwintig minuten. ------------------------------
(Volgt ondertekening) 
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Ondergetekende, mr. Gerhard Bossinade, notaris te Haren, verklaart dat ten aanzien van het 

gebouw hetwelk in vorpnstaande  splitsing is betrokken, een vergunning als bedoeld in artikel 22 

van de Huisvestingsiet 2014 niet vereist is. 
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