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– Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement – 
 

Voorwaarden Wijzigingen Gemeenschappelijke Delen 
Datum: 24 april 2006.  
Versie: 1.0 

 

De Splitsingsakte bepaalt wat gemeenschappelijke delen van de VvE zijn. Wanneer u 
in of aan die gemeenschappelijke delen iets wilt doen dient u toestemming te vragen 
aan de VvE t.a.v. het Bestuur. 

Als alles akkoord bevonden wordt geeft het Bestuur voorlopige toestemming onder 
onderstaande voorwaarden. De formele, definitieve toestemming komt van de 
Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars. 

• U houdt u aan de eisen van de gemeente / stadsdeel ten aanzien van op te 
richten bouwwerken of wijzigingen. 

• U houdt u aan de plaatselijke brandweervoorschriften en op alle gebied neemt 
u de eisen met betrekking tot brandveiligheid in acht. 

• De opstalverzekeraar van het gebouw dient toestemming te verlenen aan de 
wijziging. 

• De werkzaamheden dienen vakkundig te worden uitgevoerd. 

• Gevolgschade dient op uw kosten te worden hersteld. 

• Alle kosten direct of indirect voortvloeiend uit het aanbrengen en onderhouden 
van door u aangebrachte bouwwerken of wijzigingen zijn voor uw rekening. 

• De uitvoering en toegepaste detaillering dient gelijk te zijn aan andere 
vergelijkbare onderdelen van het casco.  

• Voor alle wijzigingen geldt dat u dezelfde materialen dient te gebruiken als 
reeds in de gevel gebruikt worden. Dit om de eenheid in de gevel te 
waarborgen. 

• Uit de gewijzigde situatie mogen geen (extra) kosten voor de VvE voortkomen. 

• Namens de VvE kan op uw kosten een inspectie worden uitgevoerd na het 
aanbrengen van het op te richten bouwwerk of de wijzigingen. 

• Kettingbeding: Bij verkoop van uw woning en/of bedrijfspand dient u deze 
overeenkomst integraal op te nemen in de verkoopvoorwaarden. Bij niet 
nakoming van deze verplichting is de VvE gerechtigd u een geldboete op te 
leggen. 

• In het geval dat bij onderhoud volgens het MJO of ander benodigd onderhoud 
de betreffende wijzigingen het onderhoud in de weg zitten, dienen deze door 
de eigenaar te worden verwijderd. 

• Mocht achteraf blijken dat u niet aan de afgesproken criteria voldoet, dan is de 
VvE gerechtigd van u te eisen dat de situatie met onmiddellijke ingang weer in 
de oorspronkelijke staat wordt hersteld. 
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Om een mening te kunnen vormen over een op te richten bouwwerk of 
wijzigingsaanvraag heeft het Bestuur o.h.a. de volgende bescheiden in tweevoud 
nodig: 

• Een tekening / plattegrond waarop de bestaande situatie en de nieuwe situatie 
staat. 

• Een doorsnede van de bestaande situatie / nieuwe situatie in geval van 
constructieve wijzigingen. 

• Zo nodig tekeningen aanzicht bestaande situatie en de nieuwe situatie. 

• Een renvooi van de te gebruiken materialen. 

• In geval van vergunningsplicht een kopie van de vergunde tekeningen en 
constructieve berekeningen inclusief eventuele voorwaarden zoals door de 
gemeente / het stadsdeel zijn gesteld. 

• In ingewikkelde constructieve of juridische zaken vraagt het Bestuur in overleg 
met de aanvrager advies aan een bouwkundige of een specialist van VvE 
Beheer De Key Het Oosten bv. De kosten voor het advies worden doorberekend 
aan de aanvrager.  

Op deze voorwaarden zijn de Splitsingsacte (16 oktober 1989) en het Huishoudelijk 
Reglement (19 mei 2005) van de VvE Koning Karel XII van toepassing. 
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