
l-luighoudeliik Reqlement VvE Westerkaap ll op het Westerdokseiland. Amsterdam

lnleiding en begrippen

De bepalingen van dit huishoudelijk reglement zijn een aanvulling op het bepaalde in de akte

van splitsing in appartementsrechten en oprichting WE Westerkaap ll, hierna verder te
noemen: "de Akte", dossier nr. aw/2004.34421b, van het appartementsgebouw Westerkaap ll

op het Westerdokseiland te Amsterdam.

Het veel gebruikte modelreglement 1992 (gele boekje) r's nief van toepassing. Het
modelregtement is overgenomen in de Akte en kan alleen als leidraad gebruikt worden.

Beqrippen:
Westerkaap ll

VvE

Bestuur
Eigenaar/bewoner

Gebruiker

AÉikelí Algemeen

AÉikel 2 Gebruik van de gemeenschappelijke ruimten

Het appartementsgebouw gelegen in de driehoek Westerdok
Meste rdoksd ij UCoffij boomstraat te Amste rd a m.

De Vereniging van Eigenaren van Westerkaap ll zoals die

door de Acte is bepaald; afgekort VvE.
Het bestuur van de Vereniging van Eigenaren Westerkaap ll.

Een eigenaar van een appartementsrecht in Westerkaap ll, en

de persoon/personen die tot diens huishouding behoren,

alsmede een ieder die rechtsgeldig en in overeenstemming
met de Akte een appartement huurt of in gebruik heeft van

een eigenaar.
De gebruiker van een appartementsrecht indien er geen

sprake is van een formele huurovereenkomst.

Voor een prettige woonsfeer in een mooi en schoon gebouw is goed nabuurschap en respect

voor elkaar belangrijker dan een strikt reglement. Kwesties op het gebied van onderhoud en

woonsfeer binnen \r'Uesterkaap ll worden in beginsel met onderling overleg en afspraken

opgelost. ln gevallen dat dit in onderling overleg geen oplossing biedt, voorziet het reglement.

Hei regleme-nt is altijd en voor alle eigenaren/bewoners of gebruikers, van kracht. Zil zip er

verantóoordelijk vooi dat de regels ook worden nageleefd door gezinsleden en bezoekers.

De gemeenschappelijke ruimten zijn alle ruimten die niet bedoeld zijn als privé-gedeelte'

Hierónder vallen b'rjvoorbeeld alle trappenhuizen, liften en berginggangen'

Het is niet toegestaan om in de algemene ruimten:
- te roken;
- te klussen;
- fietsen, scooters, motoren, kinder- en wandelwagens, rolstoelen of andere

voorwerpen te plaatsen of te laten plaaisen, behalve in de daarvoor aangewezen of

daartoe bestemde gedeelten;
- huisdieren los te laten lopen of te laten vliegen;

- meubilair te plaatsen of decoraties aan te brengen;
- afual of vuilniszakken te laten staan of anderszins hinder of overlast te veroorzaken.

De eigenaar/bewoner draagt er zorg voor dat alle gemeenschappel'rjke deuren van het

genoriw goed afgesloten blijven, zodat ongewenste bezoekers niet binnen kunnen komen.

Het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimten wordt uitbesteed aan een bedrijf.

Desondanks draagt de eigànaar/bewoner er mede zorg voor dat de gemeenschappelijke

ruimten en voozieningen niet beschadigd worden en schoon blijven.

Het onderhoud van dÉ gemeenscnappátijfe ruimten en voorzieningen wordt gedaan- door de

beheerder of de huisóeester. Het is niet toegestaan zelfstandig reparaties of andere

werkzaamheden aan de leidingen, installaties of ornamenten in de gemeenschappelijke

ruimten te verrichten.
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Naambordjes en (nummer-) verwijzingen aan de gevel en in de hal zijn uniform en worden

door of namens hei bestuur geplaatst.
De bergingen zijn niet vooaien van een stopcontact. De stopcontacten in de berginggangen

mogená1een gébruikt worden voor kleine en incidentele werkzaamheden in de bergingen.

Heiis voor onbevoegden verboden om op het dak te lopen.

AÉikel 3 Bescherming woonPlezier

Het is niet toegestaan om muziek of andere geluiden te maken op zodanige wijze dat dit

hinderlijk is vooi andere bewoners. Dit getd in het bijzondertussen 22.00 uur en 08.00 uur.

Áis ei i'nciOenteel geluidsoverlast is die het gevolg zijn van klussen in huis of werkzaamheden

aan de bouwconstiuctie, dan dienen de direct omwonenden hierover geïnformeerd te worden'

Het is niet toegestaan om dergelijke werkzaamheden met geluidsoverlast te verrichten op

zondagen en erkende feestdagen'
Het gebruiken van een barbecue op de balkons is niet toegestaan.

Artikel 4 Buitenziide gebouw

AÉikel 5 Storingen en gebreken
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Het is verboden aan de buitenzijde van het gebouw uitstekende voorwerpen aan te brengen

(art. t a lid 2 van de Akte) van wélke aard dan ook. Uitzondering hierop zijn vlaggen (alleen op

een erkende feestdag) en buitenverlichting.
lndien het voor ondËrhoudswerkzaamheden noodzakelijk is dat zelf aangebrachte zaken

verwrlOerO worden, dient de eigenaar deze zaken direct te verwijderen' Alle hiermee gemoeide

kosteï en eventuele schade aan algemene- en/of privé-delen zrjn voor rekening van de

betreffende eigenaar.
óà Uancons zij-n een deel van de uitstraling van Westerkaap ll en geen bergplaats'

ln verband *át Ou veiligheid en/of uitstraling is het niet toegestaan om op de balkons:

. bloembakken àan de buitenzijde van de balkons op te hangen of te plaatsen,

. opstallen zoals kasten, te plaatsen;

. díeren te houden of te voeren;
r schotelantennes te Piaatsen;
. wasgoed zichtbaar buiten op te hangen'

Kleden, lope-rs etc. mogen niet op of buiten de balkons of in de gemeenschappelijke ruimten

worden uitgekloPt.
ó" 

"igrn"árlbewoner 
draagt er zorg voor dat de buitenzijde van het gebouw schoon en

onbeschadigd bhlft.

Huiruuif en igftráfval dient in de daarvoor bestemde containers gedeponeerd te worden'

Ëi rug geeï (gror;vuil gedeponeerd worden naast de containers. Voor het ophalen van

grotuuiïoí"nt od-eigênaar-/b"*one, contact op te nemen met detetreffende instantie. De door

áeie gestetde voo-rwaarden en tijden voor aanleveren van grof vuil dienen gerespecteerd te

worden.

Storingen aan gemeenschappelijke installaties of gebreken aan gemeenschappelijke

óàJà"ïàn kunnei bij de beÉéerder worden gemeld. Bu.iten ,kantooruren 
kunnen urgente

Ët*ing"n worden gemeld aan de door de beheerder ingeschakelde servicedienst.

oe eilenaarlbewoner dÈnt het aanbrengen, herstellen en onderhouden van de installaties,

Éiainó"n e.d. in zijn/haáiáppart"ment to.ó te staan. Bij eventuele.schade als gevolg van deze

werkzaamheden zulten heiiietwerrzaamheden op kosten van de VvE worden uitgevoerd.

De kosten van het verhálpen van storingen die achteraf voor privé-rekening blijken te z'rjn'

iurr"n oi.1 de betreffenoé'eigenaar/oewoirer in rekening worden gebracht, waarb'rj de VvE

tevens administratiekosten in rekening zal brengen'
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Artikel 6 Gebruik van de privé gedeelten

1 ln de akte, op pagina 29, paragraal 17.5, moet de volgende zin gelezen worden als: "Dit

betekent, dat harde vloerbedekking zoals gemeld uitsluitend is toegestaan wanneer het

aanbrengen op deskundige wijze zal geschieden, zodat er geen geluidsoverlast ontstaat voor

de overige eigenaars van het gebouw. Het gedeelte van de zin waar staat "met een

zogenaairde zwevende vloer, zodat de vloerbedekking niet in rechtstreeks contact staat met

de ondervloer of wanden" komt hiermee te vgrvallen. Het overige van artikel 17.5 is

ongewijzigd van toePassing.
2 ln Ëet gerlat van niei toegeltane geluidshinder is het bestuur bevoegd de eigenaar gebruiken

opdrac-ht te geven tot hei verwijderen van de vloerbedekking, voor rekening en risico van de

eigenaar c.q. gebruiker.

Artikel 7 Verbouwingen privé-gedeelte

1 De eigenaar/bewoner dient een verbouwing of aanpassing van een appartement vooraf bij het

bestu-ur te melden, en het bestuur ervan te overtuigen dat de verbouwing of aanpassing geen

schade veroorzaakt aan het gebouw en/of technische installaties, en geen geluids- of

anderszins hinder voor andere bewoners verooaaakt die voorkomen kan worden'

Verbouwingen en boren dient tussen 08.00 en 18.00 uur te gebeuren

2 ln verband met de leidingen van water, elektriciteit en centrale verwarming die in de dekvloer

kunnen liggen en vanw"!" de geluidsisolatie van de dekvloer, is het niet toegestaan om in de

vloer te timmeren, te hakken of te boren.

Artikel 8 Centrale afzuiginstallatie

1 Aan de centrale afzuiginstallatie en de afzuigventielen in de keuken, badkamer en toiletten,

mag geen *".nànein" aÍzuigkap worden aangesloten. Storingen of gebreken aan de

centrale afzuiginstallatie die dooi een eigen afzuiginstallatie worden veroozaakt, worden door

de VvE op koéten van de betreffende eigenaar/gebruiker, hersteld.

Artikel 9 Verkoop en verhuizing/verhuur

1 De eigenaar/bewoner is verplicht bij voorgenomen verkoop van zijn appartementsrecht(en)

het bestuur hiervan tijdig in kennis te stellen'
Het bestuur .ál-i^" áe-mat<etaar of notaris van de nieuwe eigenaar op vezoek de volgende

informatie verstrekken:
. Notulen van de laatst gehouden algemene ledenvergadering;

r Exploitatierekening van het afgelopen jaar;

. Begroting van het loPende jaar;

r Geldend huishoudelijk reglement;
. stand van de algemene reserve en van de onderhoudsreserve;

o MeerjarenonderhoudsPianning,
r lnformatie functioneren van de VvE'

De kosten die hiervoor die door de beheerder in rekening worden gebracht, zijn voor rekening

van vertrekkende (verkoper) eigenaar (artikel 28 lid 7 van.de Akte).

2 Deappartemàntsàcnteà ván O-e stallingsplaats of box A160 tot en met A358, A364' 4365 en

A366 dienen eerst aangeboden te woràen aan andere eigenaren conform artikel 28 lid 1 van

de Akte.
3 De eigenaar kan zijnihaar appartementsrecht(en) voor.kortere of langere tijd verhuren. ln het

geval"dat oe várnlur tangËi duurt dan 3 maanden is hij/zij verplicht het bestuur hiervan

ioortijdig in kennis te stellàn en de gegevens van de huurde(s) en het correspondentieadres

van áe-eigenaar aan het bestuui áoor te geven.. De eigenaar blijft er te allen tijde

verantwoordelijk voor dat de huurder(s) de acte en het reglement nakomt, en dat alle kosten

voor de WE betaald worden'
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Artikel l0 Betalingen

De voorschotbijdrage voor de VvE dient voor de eerste van elke maand te zijn voldaan op een

door het bestuur te bepalen wijze, zonder enige korting of compensatie en zonder dat enige

nadere kennisgeving of ingebrekesteliing is vereist.
lndien en zodra de eigenaar/bewoner op enigerlei wijze nalatig is in het voldoen aan zijn

betalingsverplichting wordt hem of haar rente over het verschuldigde in rekening gebracht,

conform artikel 6 lid 1 van de Akte.
De aanmaningskosten van de tweede herinnering ztjn voor rekening van de

eigenaar/bewoner.
Tién dagen na de tweede en tevens laatste aanmaning zal de vordering op de nalatige

eigenaailbewoner ter incasso uit handen worden gegeven. De kosten voor het uit handen

geven zijn voor de eigenaar/bewoner.

Artikelll Het bestuur

1 Het bestuur van de VvE bestaat uit minimaal drie personen. Het administratief en technisch

beheer wordt onder toezicht van het bestuur uitgevoerd door een daartoe gecontracteerde

beheerder.
2 Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en bepaalt de taakverdeling onder de

bestuursleden.
Het bestuur kan desgeraden deskundigen inhuren en commissies instellen die een

deelopdracht uitvoeren, zoals bijvoorbeeld een technische commissie. Deze rapporteren aan

het bestuur, Voor zover nodig ial het bestuur de algemene vergadering raadplegen en om

(extra) budget vragen voor extra kosten in verband met het voorgaande.

Èet bêstuui kan àpdracht geven voor werkzaamheden aan zowel de buiten- of binnenzijde

van het gebouw; in dat geval zijn eigenaren/bewoners verplicht ladders en steigers te

gàdog"n,"ook als zij tijdelík in hun wobngenot worden gestoord. Eigenaren/bewoners zijn

ierplËnt de werkliedbn toe te laten, nadat zij een schriftelijk.vezoek daartoe van het bestuur

of van de uitvoerder hebben ontvangen. De eventuele extra kosten, veroorzaakt door het

weigeren van de gevraagde medewerking, komen voor rekening van de betreffende

eigenaar/bewoner.
HËt bestuur wordt jaarlijks door de leden ( in de algemene ledenvergadering) gemachtigd om

werkzaamheden welke door de leden zijn goedgekeurd, enlof welke zijn vermeld in de

jaarbegroting, en/of het meer-jaren onderhoudsplan, uit te voeren'

be atgËmenË ledenvergaderiág machtigt het bestuur om naast de jaarbegrotilg en het meer-

1ái"nïnO"rnoudsplan Iitgaven te doen namens de VvE tot maximaal 10-000 euro per jaar.
'Het nestuur is verplicht ac-hteraf over deze uitgaven verantwoording af te leggen aan de leden.

Artikel ,l2 Kascommissie

De VvE benoemt een kascolnmissie die tot taak heeft de boeken (inkomsten en uitgaven) van

de vereniging te controleren, en daarover jaarlijks verslag uit te brengen aan de vergadering.

Deze kascommissie bestait bij voorkeui uit drie leden en tenminste uit een lid met de

gewenste deskundigheid.
Íot lid van de kascómmissie kunnen slechts leden van de vereniging, niet zijnde lid van het

bestuur, worden benoemd.
De leden zijn maximaal2 keer herkiesbaar.
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AÉikel13 OveÉreding

Eigenaren en bewoners zijn ook verantwoordelijk voor het naleven van de voor hen als

eigenaar respectievelijk bewoner geldende regels door hun gezinsleden en bezoekers.
Overtredingen van de voor eigenaren en bewoners geldende regels, of geschillen tussen hen

respectievelijk met de VvE of met het bestuur, zullen in beginsel in goed overleg tussen

bewoners, of tussen het bestuur en de eigenaar/gebruiker(s) worden opgelost. De betrokken
partij kan desgeraden aan de andere partij voorstellen om mediation toe te passen teneinde
het geschil op te lossen.
De éigenaar/gebruiker die de wet, de Akte, of het huishoudeltjk reglement ook na overleg

overtrèedt of niet nakomt, krijgt van het bestuur een schriftel'rjke waarschuwing per

aangetekende brief en per gewone post om er zeker van te zijn dat de brief de geadresseerde

tijdig bereikt. Het bestuur kan er ook voor kiezen de betrokkene per e-mail te waarschuwen.

Alle kosten en vervolgkosten die te maken hebben met de overtreding komen volledig ten

Iaste van de overtreder.
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Artikel 14 Wijziging huishoudelijk reglement

1 Voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement kunnen schriftelijk worden ingediend

door het bestuur, oi Oóor ten minste vijftien eigenaren. Het bestuur zal dit voorstel dan ter

stemming inbrengen op een ledenvergadering.

Slotbepalingen

Het bestuur kan op goede gronden een ontheffing verlenen van het bepaalde in het

huishoudelijk reglement. De onihefÍing zal zo nodig schriftelijk aan de leden van de VvE bekend

worden gemaakt.
Bij twijfel over de betekenis en strekking van de acte of het reglement dient de eigenaar/bewoner contact

op te nemen met het bestuur.
in Oe gevalten waarin de Akte en/of dit huishoudelijk reglement niet vooziet, beslist de VvE.

Dit hriishoudelijk reglement treedt in werking op de dag' volgend op de dag waarop dit

ieglement Oooï OJ vergadering van de Vereniging van Eigenaren is vastgesteld en

goedgekeurd.

Vastgesteld door de Vereniging van Eigenaren Westerkaap ll, d'd. 20 november 2008.

Huishoudelijk reglement Westerkaap ll, versie 01-1 1-2008 Pagina 5


