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A. Gebruik, beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke zaken 
(RS art. 9 t/m 16). 

Artikel 1 

Huishoudelijk Reglement 

Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld op 24 mei 2011 in overeenstemming met het 
bepaalde in artikel 44 van het “reglement van splitsing”, dat is opgenomen in de “akte van 
splitsing in appartementsrechten”, op 18 november 1997 verleden voor notaris mr. E.A. Mulder 
te ’s-Gravenhage en strekt mede ter aanvulling van de bepalingen in dit “reglement van 
splitsing”. Alle voorgaande huishoudelijke reglementen komen hiermede te vervallen. 

Artikel 2 

Definities, vaststelling, gelding 

1.  In dit Huishoudelijk Reglement, hierna genoemd: HHR,  gelden de definities van het in het 
vorig artikel genoemde Reglement van Splitsing, hierna genoemd RS, hierbij wordt onder 
gebruikers mede verstaan ‘degenen die deel uitmaken van het huishouden van de 
gebruiker’, gasten van gebruikers alsmede diegenen die in opdracht van leden of gebruikers 
werkzaamheden verrichten. 

 
2. De ‘Vereniging van Eigenaars Torenflat Dignaland’ wordt hierna genoemd VVE. 
 
3.  Een aangenomen wijziging of aanvulling treedt in werking op de dag na de vergadering 

waarin de wijziging of aanvulling werd aangenomen. 

Artikel 3 

Gebruik 

1.  De eigenaars en gebruikers moeten er zoveel mogelijk aan meewerken dat de 
gemeenschappelijke gedeelten en zaken netjes blijven. 

 
2.  Eigenaars en gebruikers zijn verplicht te doen wat in hun vermogen ligt om de regels van het 

HHR te doen naleven door derden, die zich met hun toestemming in het gebouw of op het 
parkeerterrein bevinden. 

 
3.  Gebruikers moeten er op toezien dat huisdieren geen schade aan personen of zaken 

toebrengen of verontreinigingen veroorzaken. In de gemeenschappelijke ruimten dienen 
huisdieren aangelijnd te zijn. 

 
4. Het is niet toegestaan in de gemeenschappelijke ruimten: 

a. werkzaamheden te verrichten, die vervuiling, stank of overlast kunnen veroorzaken; 
b. sporten en balspelen te beoefenen of andere handelingen te verrichten, die hinderlijk 

kunnen zijn voor personen of beschadigingen kunnen veroorzaken; 
c. kinderen te laten spelen; 
d. te roken; 
e. aanpassingen te verrichten aan de electrische installaties van het gebouw; 
f. enig andere handeling te verrichten welke strijdig is met artikel 12 lid 1 & 2 RS. 
 

5. Het is niet toegestaan de liften te blokkeren of het gebruik ervan te belemmeren. De 
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schakelaar ‘STOP’ op het bedieningspaneel in de liften mag uitsluitend in noodgevallen 
gebruikt worden. 

 
7. Het is anders dan in een noodgeval of ten behoeve van inspectie of reparatie in opdracht 

van de bestuurder van de VvE niet toegestaan het dak te betreden, de liftmachineruimte en 
de CV-kelder in te gaan. 

 
8. De bestuurder van de vereniging van eigenaars kan toestemming verlenen in de 

gemeenschappelijke ruimten voorwerpen te plaatsen. Deze toestemming kan worden 
gegeven indien geen redelijke bezwaren tegen een plaatsing bestaan. Alvorens te besluiten 
hoort de bestuurder de commissie van toezicht en overleg. Een besluit van de bestuurder 
kan door de ALV worden herroepen. 

 
9. De bestuurder kan toestemming verlenen in de gemeenschappelijke ruimten schilderijen, 

platen, afbeeldingen en dergelijke op te hangen. Deze toestemming kan worden gegeven 
indien hiertegen geen redelijke bezwaren bestaan. De afbeeldingen mogen niet 
aanstootgevend of kwetsend zijn. De toestemming wordt uitsluitend gegeven als voor het 
ophangen gebruik wordt gemaakt van de daartoe gemonteerde rail en de door de VvE ter 
beschikking te stellen ophanghulpmiddelen. Het is niet toegestaan in de wand te boren, 
spijkers te slaan of op de wanden te plakken. Alvorens te besluiten hoort de bestuurder de 
commissie van toezicht en overleg. Een besluit van de bestuurder kan door de ALV worden 
herroepen. 

Artikel 4 

Beheer en onderhoud 

 
1. Eigenaars en gebruikers zijn verplicht storingen of defecten in of aan de 

gemeenschappelijke gedeelten of zaken zo spoedig mogelijk na de constatering te melden 
aan het bestuur of aan de door het bestuur aangewezen persoon of instantie. 

 
2. Uitsluitend het bestuur of de door het bestuur aangewezen persoon of instantie kan 

opdrachten verstrekken tot het uitvoeren van werkzaamheden in of aan de 
gemeenschappelijke gedeelten of zaken. 

B. Gebruik, beheer en onderhoud van de privé gedeelten (RS art.17 
t/m 23). 

Artikel 5 

Gebruik door eigenaren of gebruikers 

1. De privé gedeelten mogen uitsluitend worden gebruikt als woning. 
 
2. Het aantal bewoners per woning mag het oorspronkelijk aantal kamers niet overschrijden. 
 
3. Het is niet toegestaan om: 

a. dieren te houden op het balkon; 
b. kleding, beddengoed, wasgoed en kleden op te hangen of te kloppen buiten een raam 

of een balkon; deze artikelen mogen uitsluitend worden opgehangen binnen een 
keukenbalkon; kloppen mag uitsluitend binnen de loggia's aan de achterzijde van het 
gebouw; 

c. het brandluik en de brandladders op de keukenbalkons zodanig te blokkeren, dat zij 
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onbruikbaar zijn als vluchtweg. 
4. Eigenaars en gebruikers dienen ervoor te zorgen, dat er een reserve huissleutel aanwezig is 

bij het bestuur of op een ander aan het bestuur bekend gemaakt adres in het gebouw. Het 
bestuur kan in geval van een calamiteit van deze sleutel gebruikmaken en zal hiervan 
gelijktijdig of na afloop melding maken aan de eigenaar of de gebruiker. 

Artikel 6 

Onderhoud / verbouwing 

1. Iedere eigenaar en gebruiker is verplicht zijn privé gedeelte behoorlijk te onderhouden, zoals 
bedoeld in artikel 18 RS en ervoor te zorgen, dat hij en zijn medebewoners geen overlast of 
schade veroorzaken aan andere gebruikers in het gebouw. 

 
2. Voor het renoveren of verbouwen van het appartement of delen daarvan, is schriftelijke 

kennisgeving aan het bestuur vereist. Deze kennisgeving dient men twee weken vóór 
aanvang van de werkzaamheden per aangetekende post aan het bestuur te zenden. De 
kennisgeving dient voorzien te zijn van een tekening met daarop de voorgenomen 
aanpassingen aangegeven. Indien daartoe aanleiding bestaat reageert het bestuur binnen 
een redelijke zo kort mogelijke termijn, doch vóór aanvang van de geplande 
werkzaamheden.  

 
3. Vloerbedekkingen die bij het belopen ervan met hard schoeisel hinder kunnen veroorzaken, 

mogen alleen in overleg met de VVE worden toegepast. Vloerbedekkingen die de 
contactgeluidsisolatie met 10 dB of meer verbeteren, zijn toegestaan. De beoordeling van de 
verbetering moet zijn gebaseerd op Nederlandse normen, met name NEN-EN-ISO 717-2 en 
de toelichting daarop NPR 5079:1999. Om aan te tonen dat aan deze eis is voldaan, kan 
worden gevraagd naar een akoestisch onderzoek waarbij contactgeluidsisolatiemetingen zijn 
uitgevoerd aan een betonvloer en aan dezelfde vloer met de betreffende vloerbedekking. Uit 
onderzoek moet blijken dat de verbetering van de contactgeluidisolatie een waarde bereikt 
van ∆Llin= 10 dB of hoger. In dit verband wordt verwezen naar de van kracht zijnde 
bepalingen van artikel 17 lid 5 RS. 

 
4. Het is niet toegestaan om: 

a. afzuig- of wasemkappen met motor, alsmede ventilatoren en wasdrogers aan te sluiten 
op de gemeenschappelijke ventilatiekanalen; 

b. in de badkamer een gasgeiser te plaatsen; 
c. zonweringen te bevestigen aan de buitenzijde van het gebouw anders dan binnen de 

balkons;  
d. windschermen op de balkons te plaatsen die afwijken van het voorgeschreven model en 

kleurstelling, te weten transparante schermen met een bruine kozijnrand in dezelfde 
kleur als het balkonhekwerk; 

e. bij plaatsing van zonweringen binnen de balkons een andere kleur dan oranje te 
gebruiken; 

f. afschermingdoek/zeil voor de balkonhekken te gebruiken anders dan de kleur wit of 
transparant; 

g. het balkonhekwerk, de ramen en kozijnen te vervangen in afwijkend formaat en/of te 
verven in een afwijkende kleur (art.6.2 van dit reglement is onverminderd van 
toepassing); 

h. radiatoren aan te brengen of te verwijderen of radiatorkranen te vervangen zonder 
toestemming van het bestuur. Alle reparaties aan CV-onderdelen mogen uitsluitend 
geschieden door bemiddeling van het bestuur; 

i. de waterhoofdkraan in de keuken te verplaatsen. Deze kraan moet door regelmatig dicht- 
en opendraaien goed gangbaar worden gehouden. Voor noodzakelijke reparatie moet 
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tevoren via het bestuur aan alle bewoners worden gemeld dat de watertoevoer zal 
moeten worden afgesloten; 

j. het aansluitpunt van alle gemeenschappelijke leidingen te verplaatsen dan wel te 
onderbreken. Hieronder vallen onder meer: de intercomleiding, telefoonleiding, 
electra (groepenkast),  gas, centrale antenne inrichting. 

 

C. Huisregels 

Artikel 7 

Toegang tot het gebouw 

1. De in- en uitgangen van het gebouw dienen altijd en onder alle omstandigheden vrij 
gehouden te worden. 

 
2. De toegangsdeuren, de kelderdeuren en de liftdeuren dienen na gebruik gesloten te worden. 
 
3. De toegangsdeuren mogen nooit ongecontroleerd opengezet worden. 
 
4. Om te voorkomen dat onbevoegden in het gebouw rondlopen is het niet toegestaan 

vreemden toe te laten, noch voor onbekenden de voordeur via de intercom te openen, noch 
onbekenden mee te laten lopen. 

 

Artikel 8 

Naamplaatjes 

1. Voor naamsaanduidingen bij het binnen- en buitenbellenpaneel en brievenbus wordt voor 
rekening van de gebruiker door het bestuur een naamplaatje volgens standaardmodel 
aangebracht. 

 
2. Het gebruik van blanco naamplaatjes is met uitzondering van samengevoegde 

appartementen niet toegestaan.  

Artikel 9 

Verhuizingen e.d. 

1. Verhuizingen dienen tenminste 48 uur van tevoren te worden gemeld bij het bestuur. 
 
2. Het transport van omvangrijke voorwerpen en materialen en de transporten bij verhuizingen 

en verbouwingen moeten plaatsvinden via de hellingbaan en kelderingang. 
 
3. De bewoner dient maatregelen te nemen ter bescherming van de liften. Hiertoe zijn lift-

beschermingspanelen beschikbaar. Het gebruik van de lift-beschermingspanelen is verplicht.  
De bewoner dient de lift schoon te maken. 

  
4. De liften moeten zo min mogelijk bezet worden gehouden. 
 
5. De entreehal mag niet worden gebruikt als opslag en/of verzamelpunt van inventaris of 

andere roerende zaken.  
 
6. Opslag en/of verzameling van inventaris of andere roerende zaken mag wel tijdelijk 
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(maximaal drie dagen) in de kelderhal. De bewoner een briefje met zijn naam en flatnummer 
toe te voegen op of bij de geplaatste goederen. Verder dient te worden vermeld wanneer de 
goederen weer worden verwijderd. 

 
7. Beschadigingen aan de algemene ruimten –waaronder de liftkooien-  als gevolg van 

verhuizingen en transporten worden verhaald op de eigenaar of gebruiker. Artikel 3 lid 4 van 
dit reglement is van toepassing. 

Artikel 10 

Geluid 

1. Bewoners moeten er op toezien, dat zij geen geluidshinder voor andere bewoners 
veroorzaken. Daarom geldt: 
a. deuren zacht sluiten, dichtslaan vermijden, 
b. geen luidruchtigheid op de hallen, 
c. hinderlijk geluid van muziekinstrumenten, geluidsapparatuur en TV is tussen 22.00 en 

07.30 uur niet toegestaan, 
d. geluidshinder veroorzakende werkzaamheden (boren, timmeren, transporten en 

verhuizingen etc.) uitsluitend op maandag t/m vrijdag tussen 08.00 uur en 19.00 uur, op 
zaterdag tussen 09.00 en 17.00 uur. Op zon- en feestdagen geldt een algeheel verbod 
op deze activiteiten. 

 
2. Gebruikers, die geluidshinder veroorzakende werkzaamheden moeten (doen) uitvoeren, 

dienen daarvan ruim van tevoren mededeling te doen in het kastje in de parterrehal, zodat 
medebewoners daarmee rekening kunnen houden. 

Artikel 11 

Auto's 

1. Gebruikers moeten het kenteken van hun auto('s) aan het bestuur opgeven, opdat zij bij 
onregelmatigheden gewaarschuwd kunnen worden en ook het ‘zwartparkeren’ door 
omwonenden kan worden tegengegaan. 

 
2. Voor het goed benutten van de parkeerterreinen dienen autobezitters in de vakken te 

parkeren. 
 
3. Het parkeerterrein rond het gebouw is uitsluitend bestemd voor bij bewoners van het gebouw 

in gebruik zijnde motorvoertuigen en, voor zover daarvoor plaats is, de motorvoertuigen van 
hun gasten. Het is niet toegestaan campers, caravans, aanhangwagens en vrachtwagens 
langer dan drie dagen op het parkeerterrein te parkeren. 

Artikel 12  

Antennes en vlaggen 

1. Het is verboden radio- en TV-antennes (schotels) aan of op het gebouw of in de 
gemeenschappelijke gedeelten aan te brengen. Deze dienen binnen de balkons te worden 
aangebracht waarbij de bovenzijde niet boven de borstwering (keukenbalkon) of het hekwerk 
(huiskamerbalkon) uitsteekt.  

 
2. Na toestemming van de VVE kan het bestuur besluiten om collectieve antennevoorzieningen 

aan te brengen op het dak van het gebouw. De exploitatie van GSM- en UMTS-masten op 
het dak van het gebouw wordt uitgesloten. 
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3. Ten behoeve van het voeren van een vlag staat bij het gebouw een vlaggenmast. Het hijsen 
en strijken van de vlag op nationale feestdagen en op verjaardagen van leden van het 
Koninklijk Huis wordt zo mogelijk verzorgd door de VVE. 

Artikel 13 

Etenswaren & voorwerpen 

Ter voorkoming van letsel, schade, ongedierte en vervuiling is het verboden om: 
 

a. etenswaren vanuit het gebouw op het omliggende terrein te werpen. Ook het voeren van 
vogels is verboden; 

b. enig ander voorwerp van de flat te werpen. 

Artikel 14 

Afval 

1. Voor het afvoeren van grof huisafval moeten de gebruikers zelf de gemeentelijke reinigings-
dienst inschakelen. Op de afgesproken dag moet men zelf het afval buiten aan de straat 
zetten. Tot aan die dag kan het afval (zeer tijdelijk) in de kelderhal worden opgeslagen, mits 
voorzien van een briefje met naam, huisnummer en afhaaldatum. 

 
2. Het is ten strengste verboden zaken zoals etensresten, frituurvet, kattenbakkorrels, 

sanitairdoekjes, andere verstopping veroorzakende materialen en chemicaliën door het 
huisriool te spoelen. 

 

D. Veiligheid 

Artikel 15 

Brandpreventie 

1. Het is in het hele gebouw verboden petroleumstellen of -kachels te gebruiken, ontvlambare 
materialen op te slaan binnen het gebouw of andere brandgevaarlijke handelingen te 
verrichten. 

 
2. Roken is in de gemeenschappelijke ruimten niet toegestaan. 
 
3. Barbecueën op zgn. ‘open vuur' is in het hele gebouw inclusief de balkons verboden. 
 
 
4. Het gebruik van blusmiddelen uit de gemeenschappelijke ruimten dient direct te worden 

gemeld aan het bestuur zodat de blusmiddelen weer op orde kunnen worden gebracht. 

Artikel 16 

Schadepreventie 

1. Eigenaars en gebruikers zijn verplicht bij vorst voorzorgsmaatregelen te treffen tegen het 
bevriezen van hun waterleiding, verwarmingsleidingen en radiatoren. 

 
2. In het geval dat in een privé-gedeelte belangrijke schade is ontstaan of dreigt te ontstaan, 

die gevaar kan opleveren voor andere eigenaars of gebruikers, dient de eigenaar of 
gebruiker hiervan onverwijld kennis te geven aan het bestuur. 
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E. Kennismaking nieuwe bewoners 

Artikel 17 
1. De aspirant eigenaar en/of gebruiker zal in een kennismakingsgesprek met enkele leden 

van de VVE worden gewezen op het van toepassing zijnde reglement van splitsing en het 
van toepassing zijnde HHR. Voorts zal worden geïnformeerd naar de voorgenomen 
verbouwings- cq renovatieplannen. Naar aanleiding van dit gesprek wordt advies uitgebracht 
aan het bestuur van de VVE.   

 
2. De eigenaar en ieder ander, die een woning in gebruik wil nemen, behoeft de toestemming 

van het bestuur. 

F. Vereniging van Eigenaars (RS art. 30 t/m 45) 

Artikel 18 

Vereniging van Eigenaars 

In aansluiting op het in de artikelen 30 t/m 45 van het RS omtrent de vereniging gestelde, wordt 
met betrekking tot de hierna te noemen onderwerpen het volgende nader bepaald dan wel 
verduidelijkt. 

Artikel 19 

Commissies 

1. De Algemene Ledenvergadering kan uit eigenaars en gebruikers commissies instellen 
ter behartiging van huishoudelijke, technische, financiële en andere voorkomende zaken. 
Zonodig formuleert de de ALV de taken van de ingestelde commissies.  

 
2. De Commissie van Toezicht en Overleg (CvTO) is een vaste commissie en voert regulier 

overleg met het bestuur. De CvTO informeert de Algemene Ledenvergadering over het 
door het bestuur gevoerde beheer. De voorzitter van de CvTO is tevens voorzitter van de 
Algemene Ledenvergadering. 

 
3. De Kascommissie is een vaste commissie en controleert jaarlijks de financiële 

huishouding van de VVE beheert door het bestuur. De Kascommissie adviseert de 
Algemene Ledenvergadering over het door het bestuur gevoerde beheer.  

 
4. Commissieleden zijn geen lid van het bestuur. 


