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Criteria installatie zonwering voor de appartementen 
gelegen aan de St. Geertruidensteeg en de Nieuwe 
Nieuwstraat 
 

 

 

“De eigenaar/gebruiker van een appartement is het niet toegestaan reclame 
aanduidingen en dergelijke aan te brengen in de gemeenschappelijke ruimten 

en aan of tegen de buitenmuur, welke de privegedeelten omsluiten, waarvan 

zijn appartementsrecht het recht op uitsluitend gebruik heeft. Het is wel 

toegestaan om zonneschermen en/of airconditioning aan de gevels aan te 

brengen, mits wordt voldaan aan de door de vereniging gestelde eisen.” 
Huishoudelijk Reglement, 2005: Artikel 2, lid 6 

 

 

Appartementen 

 Zonwering mag geen overlast veroorzaken. 

 Zonwering dient ten alle tijden binnen de rooilijn te vallen. 

 Verticale zonwering is toegestaan. 

Verticale zonwering bestaat uit een screen van glasvezeldoek dat wordt opgerold in 

een aluminium cassette en verticaal naar beneden of omhoog glijdt door geleiders. 

o Alleen verticale zonwering van het merk MerQ is toegestaan, in de 

uitvoering Ritz (MQ599). 

o De cassette en geleiders dienen dezelfde kleur te hebben als de kleur van 

de kozijnen wit RAL 9003, grijs RAL 7022 of rood RAL 3011, of een daar 

dichtbij komende standaard RAL kleur in hoogglans. 

o De kleur van het glasvezeldoek is 71.1106. 

 Horizontale zonwering is toegestaan voor de St. Geertruidensteeg en de Nieuwe 

Nieuwstraat. 

 

Horizontale zonwering bestaat uit een passend raamuitval zonnescherm met 

windvaste armen. In volledige cassette uitvoering.  

o Alleen horizontale zonwering van het merk Excelsior is toegestaan, in de 

uitvoering Rembrandt. 

o De cassette dient dezelfde kleur te hebben als de kleur van de kozijnen wit 

RAL 9003, grijs RAL 7022 of rood RAL 3011, of een daar dichtbij komende 

standaard RAL kleur (zoals RAL 9016 hoogglans). 

o De kleur van het doek is Dic<son Solar Protection, Orchestra, Nature, ORC 

6020 Grège. Deze zonwering is te krijgen bij Markiezenfabriek Excelsior, Tt. 

Vasumweg 51, 1033 SE Amsterdam. 

 De bediening kan naar keuze manueel of elektrisch zijn.  
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Bedrijfspanden 

Zonwering mag geen overlast veroorzaken. 

Kant Nieuwe Nieuwstraat 

Verticale zonwering is toegestaan, maar dient in overleg met het bestuur van de VvE 

Koning Karel XII vastgesteld te worden. Bovendien dienen de behuizing en het doek een 

effen kleur te hebben, in harmonie te zijn met de gevel en uniformiteit uit te stralen.  

Kant Nieuwezijds Voorburgwal 

Zowel verticale als horizontale zonwering is toegestaan, maar dient in overleg met het 

bestuur van de VvE Koning Karel XII vastgesteld te worden. Bovendien dienen de 

behuizing en het doek een effen kleur te hebben, in harmonie te zijn met de gevel en 

uniformiteit uit te stralen.  

 

In alle gevallen geldt dat de zonwering slechts mag worden aangebracht door erkende 

installateurs. 

Het aanbrengen en/of bedrijven van zonwering en de bijbehorende bedrading en/of 

andere aansluiting mag geen onherstelbare schade toebrengen aan eigendommen van de 

VvE.  

Schade of andere kosten ontstaan door het aanbrengen en/of bedrijven van zonwering 

kan door de VvE worden verhaald op de individuele eigenaar(s) van de zonwering. 

Naast bovenstaande criteria gelden de voorwaarden zoals geformuleerd in de bijlage bij 

het Huishoudelijk Reglement “Voorwaarden Wijzigingen Gemeenschappelijke Delen, 2006. 

 

 

 

 

 

Goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering van 2 april 2015 

 

 

 

Voor verdere informatie: 

www.merqzonwering.nl/ 

http://www.wesdijkhomestyle.nl/downloads/Screendoek%20kleuren.pdf 

http://www.allprotectsun.nl/ 


