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CC: Het Oosten 

 

 

DATUM VERSIE 
2 mei 2006 1.1 
  
BETREFT  
Nieuwsbrief III – Mei 2006 
 

Beste leden van de Vereniging van Eigenaars (VvE) Koning Karel XII, 

Hierbij de derde nieuwsbrief van de VvE met o.a. de volgende onderwerpen: 

o De Algemene Ledenvergadering (ALV) op 17 mei 2006; 

o In Memoriam Peter de Beer; 

o Nieuwe bewoners; 

o Verven binnen- en buitenkant; 

o Ontwikkelingen Bakker; 

o Overzicht overige Klachten en Onderhoud afgelopen tijd; 

o De actuele actiepunten en klachtenlijst; 

Voor een actueel overzicht van alle zaken betreffende de VvE Koning Karel 12 
verwijzen wij u graag naar onze website www.KoningKarel12.nl.  

 

Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van VvE Koning Karel XII, 
 

Ella Kruzinga, penningmeester, vice-secretaris, 
Leon Ham, technisch beheer, vice-voorzitter, 
Eddy Boeve, voorzitter, secretaris, vice-technisch beheer. 
 

Aan:  Leden VvE Koning Karel XII  
Cc:  VvE Beheer De Key Het Oosten BV 

VvE Koning Karel XII 
Nieuwe Nieuwstraat 87 

1012 NG Amsterdam 
info@koningkarel12.nl 
www.koningkarel12.nl  



 

V e r e n i g i n g  v a n  E i g e n a a r s  K o n i n g  K a r e l  X I I   

VvE KKXII  Pagina 2 (van 12) 

Nieuwsbrief III – Maart 2006 

Algemene Ledenvergadering 12 april 2006 
Op woensdag 17 mei 2006, van 20.00 tot 22.00 uur wordt in Hotel Sofitel 
(Nieuwezijds Voorburgwal 67) de Algemene Ledenvergadering van de VvE Koning 
Karel XII gehouden. We willen als bestuur toelichting geven op de jaarcijfers en 
vragen beantwoorden op zaken die ons allemaal als appartementbewoners aangaan.  

Om de vergaderingen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen –we hebben een quorum 
nodig om te kunnen stemmen over beslissingen die we willen nemen als VvE– willen 
we jullie verzoeken om allemaal te komen, of indien dat echt niet mogelijk is om een 
volmacht in te vullen. De volmacht wordt bij het opsturen van de stukken bijgevoegd. 

In Memoriam Peter de Beer 
Op vrijdag 3 maart jl. is –voor ons onverwacht– Peter de Beer (Nieuwe Nieuwstraat 
87) overleden. Peter was jarenlang actief lid van de VvE, als vice-voorzitter en als 
trappenhuisvertegenwoordiger van het derde trappenhuis. Op woensdag 8 maart was 
er een drukbezochte herdenkings- en afscheidsdienst voor Peter in de Dominicuskerk 
aan de Spuistraat.  

Het bestuur en een aantal leden hebben in deze gepaste omgeving afscheid genomen 
van Peter. Namens het bestuur en de leden van de vereniging is aan de familie en 
nabestaanden een mooi bloemstuk aangeboden. 

We danken als bestuur veel aan de actieve inzet van Peter en kennen hem als een 
prettige, bewogen en immer vrolijke man. We hebben Peter gelukkig daarvoor als 
opvolgend bestuur en vereniging vorig jaar bij zijn afscheid als bestuurder nog kunnen 
bedanken.  

Peter, we zullen je missen.... 

Nieuwe bewoners 
Sinds de vorige nieuwsbrief zijn de volgende leden toegetreden tot de vereniging en 
wij heten ze van harte welkom: 

• NN31, op 30-09-2005: P. Patel. 

• NN71, op 01-09-2005: Herman Huijmans; 

• NN73, op 10-04-2006: Krispijn Plettenberg en Wil; 

Op NN51 is op 31 maart jl. Merel (Roos Lola) geboren, dochter van Anouk en Frank 
Thewessen-Wehberg. 

Bakker 
De vereniging is al een lange tijd bezig om de wijzigingen aan de gemeenschappelijke 
delen van ons appartementencomplex –het casco– die zijn aangebracht door eigenaar 
en lid Bakker & Partners BV of een van haar huurders (Kobe, Supermarkt, Vitals) in 
goed overleg af te stemmen. Wij zijn als bestuur van mening dat alle wijzigingen aan 
het casco door de vereniging moeten worden goedgekeurd.  
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Voor dit doeleinde hebben wij een standaard contract opgesteld, “Voorwaarden 
Wijzigingen Gemeenschappelijke Delen”, zoals die ook door andere VvE’s worden 
toegepast. Dit contract wordt voorgelegd aan de leden tijdens de komende ALV. 

Wij hebben Bakker in een recent gesprek gevraagd om de door ons aangekaarte 
wijzigingen aan het casco van ons appartementengebouw alsnog bij het bestuur aan 
te vragen, zodat wij deze aan de vereniging kunnen voorleggen. 

Om het verleden achter ons te laten en als bestuur met een schone lei verder te 
kunnen gaan in deze slepende kwestie, hebben wij de lijst als volgt opgedeeld: 

1. Wijzigingen die door het bestuur zijn goedgekeurd na aanvraag van Bakker of 
zijn huurders. Dit betreffen tot nu toe de lampen van de supermarkt. 

2. Wijzigingen die niet zijn aangevraagd, maar die na Bakkers aanvraag –onder 
voorwaarden– toegestaan zullen worden door het bestuur. 

3. Wijzigingen die niet zijn aangevraagd en ook niet goedgekeurd zullen worden 
en dientengevolge in de oude staat hersteld zullen moeten worden. 

Wij hopen op deze wijze tot een situatie te komen waarbij wij elke cascowijziging, ook 
door Bakker en haar huurders, volgens een strenge, maar eerlijke procedure te laten 
verlopen.  

Wij houden u in de toekomst op de hoogte van de ontwikkelingen rond deze zaak. 

Hoofdkraan 
Elk appartement heeft zijn eigen hoofdkraan voor het water (bij mijn appartement in 
de kast met de CV – Eddy). Aangezien deze kraan nauwelijks gebruikt wordt, kan 
deze bij het open- en dichtdraaien (bijvoorbeeld bij verbouwing of loodgieterwerk) 
beschadigd raken. Aangezien we hierdoor al twee grote lekkages in KK12 hebben 
gehad, verzoeken wij iedereen om de kraan op lekken te controleren na open en 
sluiten. Dat kan eenvoudig door er een tissue / stukje wc-papier onder te leggen en na 
een tijdje even te controleren op druppelen.  

Klachten 
In 2005 zijn de volgende grote klachten gerapporteerd/opgelost: 

• Intercom derde trappenhuis (NN71-NN97) 
Deze klacht was het gevolg van een blikseminslag op 19 januari, rond 22:00 
uur. Het gedeeltelijk uitvallen van de intercom was het gevolg. Wat volgde was 
een lijdensweg van vele maanden. 
In eerste instantie is getracht de installatie te repareren, maar dat bleek na 
diverse pogingen toch niet mogelijk: er waren geen onderdelen voor dat 
systeem meer te krijgen. Er zat dus niets anders op dan om tot vervanging 
over te gaan. 
Daarna was er nog een tijd onduidelijkheid over of een deel van de installatie 
onder de inboedelverzekering viel, maar de diverse inboedelverzekeringen 
wilden daar niet aan: het is een compleet systeem en het is niet mogelijk om 
er zomaar een willekeurige intercom op aan te sluiten. Vervolgens bleek dat de 
opstalverzekering bij vervanging niet uitgaat van de nieuwwaarde maar van 
dagwaarde, waardoor het een tijd onduidelijkheid was hoeveel door de VvE 
bijgepast zou moeten worden. In eerste instantie wilde de verzekering maar 1/3 
van de kosten dekken. Uiteindelijk hebben ze na bemiddeling door Het Oosten 
de helft voor hun rekening genomen. 
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De offerte was gebaseerd op 14 video-intercoms, maar twee appartementen 
bleken geen videofoon te hebben. De eigenaren kozen alsnog voor een video-
intercom, en het verschil tussen een audio- en een video-intercom werd aan 
hen doorbelast. Daarna duurde het nog een hele tijd voordat de installatie 
daadwerkelijk besteld, geïnstalleerd en ingeregeld was. 
Niet alleen werd de intercom eerder vervangen dan voorzien in het MJO, de 
kosten bleken ook nog eens veel hoger te liggen dan begroot in het MJO. Dat is 
als gevolg hiervan dan ook aangepast voor 2006. Twee leden hadden nog geen 
videofoon, kozen hier wel voor en passen het verschil bij. De resterende kosten 
kwamen ten laste van de voorziening woningen 1/32. 
Een vervelende nasleep bleek een rekening van de installateur voor de 
reparaties voorafgaand aan de vervanging, die ruim vier keer hoger lag dan het 
maximum wat Het Oosten aan de klacht verbonden had. Bovendien werd die 
rekening pas aan het bestuur aangeboden nadat het bestuur de offerte voor de 
intercom van diezelfde installateur al had goedgekeurd. Het bestuur was erg 
ontevreden over de gang van zaken en heeft geweigerd de meerkosten te 
autoriseren. Uiteindelijk is alleen het gestelde maximum betaald. 

• Lift tweede trappenhuis (NN49-67) 
Ook deze klacht was het gevolg van de een blikseminslag van 19 januari. Deze 
klacht was binnen een paar dagen opgelost. 
De kosten werden volledig vergoed door de verzekering (omdat het een 
reparatie betreft). 

• Lekkage NN89 
Deze klacht trad 8 jaar geleden ook al een keer op en bleek een gevolg van 
een scheur in buitenmuur ter hoogte van NN97. De klacht is opgelost door een 
aantal stenen uit te breken en te vervangen. Hiervoor is een steiger in de steeg 
geplaatst ter hoogte van de achteruitgang van het derde trappenhuis (NN71-
NN97). Uit onderzoek is gebleken dat de scheur mogelijk door de schoorsteen 
van Kobe is ontstaan, maar dat is niet met zekerheid vast gesteld. Aangezien 
het een structurele klacht betrof kwamen de kosten ten laste van de 
voorziening algemeen 1/3543. 

• Deuren derde trappenhuis (NN71-NN97) 
Deze klacht heeft ruim een jaar open gestaan, en er is in 2006 ruim €1700 aan 
verspijkerd. Ook hier was het bestuur zeer ontevreden over de geleverde 
service en heeft in eerste instantie geweigerd verder nog betalingen te 
autoriseren. 

• Stankoverlast NN47 (Vitals) en – in mindere mate – het eerste en 
tweede trappenhuis (NN31-45 en NN49-67) 
Na onderzoek bleek dat de stank werd veroorzaakt door stilstaand regenwater 
(dus geen grond- of rioolwater). Opgelost door het grondniveau onder het pand 
ter plekke te verhogen. 
De kosten waren al ingecalculeerd in de begroting (onder de post 
klachtenonderhoud 1/3543). 

Onderhoud 
Voor 2005 stond het volgende onderhoud gepland: 

• Verven houtwerk/metaal buiten 
Deze werkzaamheden begonnen veel later dan gepland vanwege 
onduidelijkheden met betrekking tot de kleuren. Het bestuur is tevreden over 



 

V e r e n i g i n g  v a n  E i g e n a a r s  K o n i n g  K a r e l  X I I   

VvE KKXII  Pagina 5 (van 12) 

het resultaat, al waren er wel wat slordigheden in de vorm van schades door 
het verrijden van de steiger in de steeg. Ook kwam naar voren dat buiten om 
de voordeur van het eerste trappenhuis (NN31-45) zonder toestemming van de 
ALV een datakabel was aangelegd tussen twee bedrijfsruimtes (NN29 en NN47, 
beiden in gebruik door Vitals). Daar is vervolgens op korte termijn in overleg 
met het bestuur een andere oplossing voor gevonden. 
De kosten hiervoor kwamen ten laste van de voorziening algemeen 1/3543. 

• Verven trappenhuizen binnen 
Deze werkzaamheden werden uitgevoerd zodra het buiten slecht weer was. Het 
trappenhuis is er erg door opgeknapt, vooral het verven van de onderkant van 
de trappen heeft een groot effect, maar ook het kleurgebruik doet veel. 
Verdere werkzaamheden (bescherming van de wanden tegen fietsen, nieuwe 
armaturen, wegwerken van regenpijpen achter  
De kosten hiervoor kwamen ten laste van de voorziening woningen 1/32. 

• Liftkabels derde trappenhuis (NN71-NN97) 
Het geplande vervangen van de liftkabels van de lift van het derde trappenhuis 
(NN71-NN97) kon volgens OTIS worden uitgesteld naar 2006. De liftkeuring (in 
2005 wederom niet uitgevoerd) zal hier in 2006 ongetwijfeld naar kijken. 

Voor 2006 staat het volgende onderhoud gepland: 

• Liftkabels derde trappenhuis (NN71-NN97) 
Zie 2005. 

• Metselwerken 
In 2006 wordt wederom een scheur in het casco gerepareerd.  
De kosten hiervoor komen ten laste van de voorziening algemeen 1/3543. 

• Hardstenen stoep 
Mogelijk wordt opnieuw een epoxy reparatie uitgevoerd (net als in 2004).  
De kosten hiervoor komen ten laste van de voorziening algemeen 1/3543. 

• Herinspectie 
Dit is de tweejaarlijkse herinspectie om het MJO bij te stellen. Na de vorige 
herinspectie van 2004 is het MJO niet direct bijgesteld, o.a. vanwege de te 
verwachten verhoging van de servicekosten die toch al hoog lagen vanwege de 
extra kosten m.b.t. de heraanleg van de balkons. 

Dit jaar is het MJO al vast aangepast op de volgende punten: 

• Intercom 
In 2005 is de intercom van het derde trappenhuis (NN71-NN97) vervangen, 
terwijl dit pas was voorzien in 2011. Het bedrag bleek echter veel te laag 
begroot. Het bedrag is geëxtrapoleerd aan de hand van de factuur uit 2005. Dit 
bedrag moet nog worden opgesplitst aangezien de nieuwe intercom van het 
derde trappenhuis (NN71-NN97) in 2011 nog niet aan vervanging toe is.  
De verhoging komt ten laste van de voorziening woningen 1/32. 

• Metselwerken 
Dit is een stelpost die sinds 2001 in het MJO staat vanwege een eenmalige 
gebeurtenis in dat jaar. De post stond er met een interval van 10 jaar, maar 
aangezien in er 2005 geld aan is uitgegeven en in 2006 wederom een scheur 
wordt gerepareerd is besloten om het interval aan te passen naar één jaar 
zodat ervoor gespaard kan worden. Het bedrag en het interval zullen worden 
bijgesteld in de volgende herziening van het MJO.  
De verhoging komt ten laste van de voorziening algemeen 1/3543. 
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• Hardstenen stoep 
In 2004 is een noodreparatie (epoxy mortel) uitgevoerd aan de hardstenen 
stoep, maar er zijn wederom platen gescheurd en het is duidelijk dat dit een 
terugkerend fenomeen betreft. Vooralsnog wordt een stelpost gehanteerd 
gebaseerd op de noodreparatie uit 2004. Het bedrag en het interval zullen 
moeten worden bijgesteld in de volgende herziening van het MJO.  
De verhoging komt ten laste van de voorziening algemeen 1/3543. 

Verder heeft het bestuur vanuit het eerste trappenhuis een verzoek gekregen om de 
lampen in de algemene ruimtes vroegtijdig te vervangen vanwege de problemen met 
de lampenkappen. Er is Het Oosten een offerte gevraagd. Gezien de huidige financiële 
situatie van de voorziening woningen 1/32 gaat dat in 2006 zeker niet lukken. Volgens 
het MJO staat dat niet eerder op het programma dan 2016. 
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Communicatie 
We hebben na onze oproep in de vorige nieuwsbrief nu al van 13 appartementen een 
e-mail adres! Geef ook even je adres door, zodat we je straks nog sneller (en 
goedkoper voor de VvE!) op de hoogte kunnen brengen van het laatste nieuws. 
Natuurlijk blijven de officiële berichten gewoon op prik- en whiteboards hangen. 

Geef je e-mail adres even door aan de secretaris: secretaris@koningkarel12.nl  

Website vereniging 

Op onze website www.koningkarel12.nl vindt u een schat van informatie over onze 
vereniging, klachtenprocedures, archieven van nieuwsbrieven, de geschiedenis van 
ons pand, et cetera. Met dank aan Leon Ham.  

Wij zoeken tevens leden die ons zouden willen helpen om de site verder uit te bouwen 
en actueel te houden. 

Bestuursleden 

De bestuursleden zijn te bereiken via: 

o Alle bestuursleden:   bestuur@koningkarel12.nl 

o De voorzitter (Eddy):  voorzitter@koningkarel12.nl 

o De secretaris (Eddy):  secretaris@koningkarel12.nl 

o De penningmeester (Ella):  penningmeester@koningkarel12.nl 

o Technisch beheer (Leon):  beheer@koningkarel12.nl 

o Individueel:  eddy@koningkarel12.nl, ella@koningkarel12.nl, 
leon@koningkarel12.nl  

VvE Beheer De Key Het Oosten 

De naam van VvE Beheer Het Oosten BV is per 1 januari 2006, door een fusie, 
veranderd in VvE Beheer De Key Het Oosten BV. Deze nieuwe organisatie beheert het 
onroerend goed van circa 350 VvE’s in Amsterdam en omgeving. In deze VvE’s 
bevinden zich ongeveer 18.500 appartementsrechten. Hiermee zijn zij een van de 
grotere VvE beheerders in Nederland. De Key Het Oosten kan benaderd worden via 
onze nieuwe accountmanager, Marc van Eldik (m.van.eldik@vvebeheer-
dekeyhetoosten.nl, tel. 020 - 520 9048). Algemene informatie over De Key Het 
Oosten VvE Beheer vindt u ook op 
www.vvebeheer-dekeyhetoosten.nl. 

Onderhoudsklachten 

Gebruik de gegevens uit “Onderhoudsklachten” (zie verderop in de nieuwsbrief en op 
de borden in de trappenhuizen) voor alle technische klachten, vragen en opmerkingen.  

Alle defecten ook altijd aan technisch beheer doorgeven! 
beheer@koningkarel12.nl of 020-622 18 26 (Leon) / 020-778 61 12 (Eddy). 

Zet even op het prikbord / whiteboard indien je Het Oosten al hebt ingelicht over een 
storing. Dit bespaart weer onnodige telefoontjes en/of e-mailtjes naar Het Oosten 
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Onderhoudsklachten 
Alle defecten ook altijd aan technisch beheer doorgeven! 
beheer@koningkarel12.nl of 020-622 18 26 (Leon) / 020-778 61 12 (Eddy). 

Kapotte lampen gang / trappenhuis 

Volgens traditie worden de lampen in de gang en het trappenhuis vervangen door zelf 
opgeworpen trappenhuisvertegenwoordigers. Dat zijn momenteel: 

o In het 1e trappenhuis (NN31 – NN45): Peter Hutjens (NN43); 

o In het 2e trappenhuis (NN49 – NN67): Peter Vos (NN67); 

o In het 3e trappenhuis (NN71 – NN97): (tijdelijk) Eddy Boeve (NN87). 

Kleine defecten, grote schades of calamiteiten 

Voor alle overige defecten, schadegevallen en calamiteiten kan direct met VvE Beheer 
De Key Het Oosten contact opgenomen worden: tel. 020-588 51 99, fax 020-588 55 
00. Buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar de 24-uur service van VvE 
Beheer De Key Het Oosten.  

Storingen aan de lift 

In het geval van urgente of gevaarlijke storingen aan de lift (vastzitten) kunt u het 
directe telefoonnummer van de leverancier OTIS bellen: 0800-022 47 52. Bij alle 
andere storingen kunt u dit via de trappenhuisvertegenwoordiger doorgeven, die 
contact opneemt met de verantwoordelijke voor de reparatie. 

Overige zaken  

Overige zaken die het technisch beheer aangaan en suggesties voor 
gebruiksverbeteringen aan het gebouw kunnen ook worden ingediend bij technisch 
beheer. 

Overzicht belangrijke contactgegevens 

Dienst Naam E-mail Telefoon 

VvE Beheer  
De Key Het Oosten 

 info@vvebeheer-
dekeyhetoosten.nl  

020-520 9000 

1e Technisch Beheer Leon Ham  
NN61 

beheer@koningkarel12.nl 020-622 1826 

2e Technisch Beheer Eddy Boeve 
NN87 

beheer@koningkarel12.nl  020-778 6112 

OTIS Liften   0800-022 4752 

 

Namens de technische commissie,  

Leon Ham, Eddy Boeve. 
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Actiepunten 
Onderstaand vindt u een up-to-date lijst (tot 01/05/06) van de actiepunten die lopen 
met betrekking tot de VvE, zoals enkele al zijn besproken op de laatste ALV. 

Legenda:  Beheerder = Het Oosten, Bestuur = Bestuur VvE Koning Karel XII, EB = 
Eddy Boeve, PMK = Ella Kruzinga, LH= Leon Ham, Klachtenlijst = Op klachtenlijst 
gezet. 

Punt Waaruit Actie door Omschrijving Opmerkingen 
98.0   Beheerder Notulen ALVs electronisch ter 

beschikking stellen 
Open; wacht op 
versiecontrole. 

97.0   Beheerder Contracten verzekeringen Open; wacht op AON 
gerappelleerd door Het 
Oosten op 24/02/06 en 
05/04/06. 

95.0 Vergadering 
bestuur 
22/02/06 

Beheerder Is pand architektvrij? Open; Het Oosten weet 
het niet, maar denkt dat 
kleine kleurverschillen in 
verf geen kwaad kan 

94.0 Vergadering 
bestuur 
22/02/06 

Bestuur/LH Splitsingsakte op website Open 

93.0 Vergadering 
bestuur 
22/02/06 

Bestuur/LH Sleutelkast kontroleren Open 

92.0 Vergadering 
bestuur 
22/02/06 

Bestuur/LH Vragen waar schilders reserve 
verf hebben gelaten en wat de 
gebruikte kleurnummers zijn 

Open; Het Oosten 
rappelleren over punt 
88.1 

91.0 Vergadering 
bestuur 
22/02/06 

Bestuur/EB interviewen nieuwe leden voor 
Nieuwsbrief 

Open 

89.3 Vergadering 
met Bakker 

Bestuur/EB Opvolgen van extra wijzingen 
c.q. verwijdering van wijzigingen 
door (huurders van) Bakker 

Open 

89.2 Vergadering 
met Bakker 

Bestuur/EB Lijst opstellen met wijzigingen 
door (huurders van) Bakker die 
niet worden goedgekeurd 

Open 

89.1 Vergadering 
met Bakker 

Bestuur/EB Lijst opstellen met wijzigingen 
door (huurders van) Bakker die 
na extra wijzigingen worden 
goedgekeurd 

Open 

89.0 Vergadering 
met Bakker 

Bestuur/EB Lijst opstellen met wijzigingen 
door (huurders van) Bakker die 
worden goedgekeurd 

Open 

88.1 Schilderwerken Beheerder Verfkleuren en verfresten ter 
beschikking stellen 

Open 

88.0 Schilderwerken Bestuur/LH Alternatieven aandragen voor 
armaturen in 1e trappenhuis. 

Open; Het Oosten heeft 
een offerte uitgebracht; 
voorgelegd aan 1e 
trappenhuis (NN31-45). 

84.0 Vergadering 
Bestuur 
13/09/05 

Beheerder Ventilatie trappenhuizen. Is hier 
iets aan te doen? Navragen bij 
Het Oosten 

Open; offerte 
aangevraagd voor 
uitvoeren onderzoek 

81.0 Vergadering 
Bestuur 
13/09/05 

Bestuur/EB Brief en procedure opstellen 
voor nieuwe bewoners. 
Kontakten via 
trappenhuisvertegenwoordigers. 
Naast welkomstbrief  bloemetje 
bezorgen 

Open 
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80.0 Vergadering 
Bestuur 
13/09/05 

Bestuur/EB/LH Checken/opvragen 
emailadressen eigenaren bij Het 
Oosten voor discussielijst op 
web 

Open 

79.0 Vergadering 
Bestuur 
13/09/05 

Bestuur/PMK Uitzoeken offertes in eigen 
archief Ella. Die klaar zijn en 
betaald zijn naar Leon voor zijn 
beheersarchief 

Open 

78.0 Vergadering 
Bestuur 
13/09/05 

Bestuur/PMK Opvragen elektronische agenda 
en verslagen huish 
vergaderingen van afgelopen 
jaren bij Het Oosten voor de 
website 

Open 

77.0 ALV 13/04/05 Beheerder Wat zijn de regels m.b.t. 
overdracht van appartementen 
met eventueel verkeerd gelegde 
harde vloerbedekking? 

Gedaan 2005; De "oude" 
eigenaar heeft harde 
vloerbedekking 
aangelegd. Het 
appartement is verkocht 
en de nieuwe eigenaar 
veroorzaakt overlast. 
Waarschijnlijk is de 
houten vloer niet goed 
aangelegd. De vraag is 
nu: Is de nieuwe 
eigenaar aansprakelijk 
voor de (waarschijnlijk) 
verkeerd gelegde vloer? 
Bij de verkoop gaan de 
rechten en plichten 
over van de oude op de 
nieuwe eigenaar. De 
nieuwe eigenaar is dus 
aansprakelijk hiervoor. 
Indien de overlast 
dermate is dat je als vve 
hier actie op wilt 
ondernemen adviseer ik 
om een geluidsmeting 
uit te laten voeren. Als 
uit het rapport blijkt dat 
er sprake is van 
geluidsoverlast kan je de 
eigenaar dwingen de 
vloer te verwijderen, 
eventueel met een 
boetesysteem. De 
eigenaar zou ik in dat 
geval adviseren degene 
van wie hij zijn woning 
verkocht heeft 
aansprakelijk te stellen 
hiervoor. De 
verjaringstermijn is 
hierin vijf jaar. 

73.0 Vergadering 
Bestuur 
09/05/05 

Bestuur/LH HH reglement quotum/quorum Open 

72.0 ALV 13/04/05 Beheerder Nieuwe offertes voor en bepalen 
inhoud van schoonmaakcontract 

Gedaan 2006; gekozen 
is voor VS Schoonmaak. 
HSO is buiten 
aanbesteding gehouden. 
Contract is nu veel 
goedkoper, er zit zelfs 
glasbewassing in, maar 
er lijkt minder te worden 
schoongemaakt. 
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71.0 ALV 13/04/05 Beheerder Hallofoonproblemen z.s.m. 
oplossen 

Gedaan 2005; twee 
upgrades naar videofoon 

70.0 ALV 13/04/05 Bestuur/EB Bakker aanschrijven over 
onderhoud schoorsteen 

Gedaan 2005: wordt 
vervangen door punt 89. 

69.0 ALV 13/04/05 Beheerder Eigenaren zonder machtiging 
aanschrijven 

Gedaan 2005 

68.1 ALV 13/04/05 Beheerder Begroting 2005 effectueren Gedaan 2005 
68.0 ALV 13/04/05 Beheerder Resultaat 2004 uitkeren aan 

leden 
Gedaan 2005 

67.0 ALV 13/04/05 Beheerder Jaarrekening 2004 definitief 
maken 

Gedaan 2005; staande 
de ALV 

66.0 ALV 13/04/05 Beheerder Glasbewassing: wat zit in het 
contract?  Bewoners beweren 
dat ruiten aan NZ Voorburgwal 
in 2004 bewassen zouden zijn. 

Administratief gesloten 
2005; niet meer relevant 

64.0 Vergadering 
Bestuur 
06/12/04 

Bestuur/EB Verklaringen eigenaar/gebruiker 
opdiepen uit archief van Abel 

Vervangt punt 52: 
Open; hangt op punt 61. 

62.0 Vergadering 
Bestuur 
06/12/04 

Bestuur/EB De diverse contracten opdiepen 
uit archief van Abel (lift, HSO, 
etc) 

Open; hangt op punt 61. 

61.0 Vergadering 
Bestuur 
06/12/04 

Bestuur/EB/PMK Archief van Abel en Het Oosten 
overnemen 

Open; Archief van Het 
Oosten is bij Eddy. Het 
financiele deel ter 
inspektie naar Ella. Ella 
neemt dit over. Heeft er 
kontakt over met Abel. 
Staat op zacht pitje 
vanwege ziekte Abel. 

59.0 Herinspectie 
MJO 25/11/04, 
Vergadering 
Bestuur 
06/12/04 

Beheerder, 
Bestuur/LH 

Nieuwe getallen MJO Open; op 17/03/06 heeft 
Het Oosten een voorstel 
gedaan, verder 
aanpassingen 
aangevraagd op 
30/03/06. 

53.0 Vergadering 
Bestuur 
14/10/04 

Bestuur/LH Brandveiligheid Open; er is (door de 
gemeente?) een anti-
hengelplaat aangebracht 
in de deur van het hek 
van de 
St.Geertruidensteeg 
naar de Nieuwe 
Nieuwstraat, waardoor 
de steeg daar zonder 
sleutel te verlaten is. 
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Klachtenlijst 
Onderstaand vindt u een up-to-date klachtenlijst tot 01/05/06. 

Meldings- 
datum 

Dienstverlener Klacht 

18/04/06   Lekkage NN45 
09/04/06   Lekkage NN87+NN91+NN93+NN97 
12/03/06   Scheur + geluidslek in binnenmuur tussen NN63 en NN89 
24/02/06   Graffiti in de St.Geertruidensteeg 
22/02/06   Lekkage NN35 
26/11/05   Zinken plaat laat los op dak tussen 1e en 2e trappenhuis (tussen 

NN31-45 en NN49-67)  
23/11/05   Regenpijp bevestiging tussen NN45 en NN61 zit los 
23/11/05   Ventilatierooster voor bergingen defect in St.Geertruidensteeg ter 

hoogte van 1e trappenhuis (NN31-45) 
01/11/05 Denslagen & Co Scheuren in buitenmuur NN97 
09/05/05   Gevel Kobe slecht gerepareerd 
13/04/05   Schoorsteen Kobe roest 
26/08/04   Sleutelkast, volledig maken, kontaktpersoon benoemen en legenda 

aanbrengen 
16/06/04   Vetafscheider Kobe lekt 
16/06/04   Stankoverlast Kobe aan Nieuwezijds Voorburgwal en in Nieuwe 

Nieuwstraat 

 


