
Vereniging van Eigenaars Nieuwendamlaan 308 t/m 560 (even nummers) te Den Haag

Algemeen
Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaar-bewoner en gebruikersvan 

Onder gebruiker wordt verstaan degene die het gebruik van het appartementsrecht         

Onder gemeenschappelijke gedeelten worden verstaan:
 die gedeelten van het gebouw, alsmede de daarbij behorende grond, die blijkens de akte 

van splitsing niet bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt (zie 

kunnen opdrachten verstrekken verband houdende met het onderhoud van de gebouwen 

uitsluitend geschieden in opdracht van het bestuur en/of de best

Bij afwezigheid langer dan een maand moet een eigenaar aan de bestuurder of aan één 

aangewezen is om, indien zulks noodzakelijk zou zijn, zich toegang tot het appartement te 

belang zijn bij de planning van bepaalde uit te voeren werkzaamheden, bijv, schilderwerk 
wa

Naast de regels zoals die in het huishoudelijk reglement en het splitsings-reglement gesteld 
zijn, gelden uiteraard ook de regels zoals die door de landelijke of gemeentelijke overheid 

De gebouwen zijn uitsluitend toegankelijk voor eigenaars, hun gasten, onderhoudspersoneel 
en 

De 
vr

De eigenaars zijn over en weer verplicht elkaar niet te hinderen en dienen de medebewoners, 
hun gezinnen en bezoekers ongestoord gebruik te laten maken van de gemeenschappelijke 
toe- 

Overla
Het is niet toegestaan om, zowel in de privé- als in de gemeenschappelijke gedeelten, 

balkons, terrassen of in de bergingen mag slechts in afgesloten zakken of  containers 

door de veroorzaker te worden opg
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Noodzakelijke werkzaamheden die geluidshinder veroorzaken, zoals boren, zagen, schuren, 

Energie
Het is verboden voor privé-gebruik energie (elektra, gas of water) te betrekken van de 
gem

De eigenaars zijn verplicht te voorkomen dat hun huisdieren schade veroorzaken aan het 
gebouw of schade berokkenen en/of overlast bezorgen aan personen die zich in het gebouw 

als hierna bepaald ond

Geb

Het is niet toegestaan in de gemeenschappelijke ruimten kinderen te laten spelen, zoals 
voetballen, rolsc

Het is in de gemeenschappelijke ruimten niet toegestaan werkzaamheden te verrichten, 
welke vervuili

gemeenschap

Het is in 

niet 

Het is niet toegestaan andere dan de standaard naambordjes op de brievenbussen aan te 

De eigenaars dienen zich te onthouden van het bevuilen van de gemeenschappelijke 

of de r

D

Het

Het is niet toegestaan in het gebouw of op het omliggende terrein openbare verkopingen 
te houd

In
rookverbod

Het is niet toegestaan zich onder invloed van bewustzijnsveranderende middelen of in 
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dronken

Het parkeerterrein is een opengesteld terrein, waar gebruik gemaakt wordt van de 

met de veilig

Motoren en scooters worden geparkeerd binnen de gestelde grenzen van de opstelplaatsen 

worden in verband met de toegankelijkheid en verdeling van beschikbare ruimte niet 

G
De vloerbedekking van de privégedeelten dient van een zodanige samenstelling te zijn 
dat contactgeluiden zoveel mogelijk worden tegengegaan en geen onredelijke hinder kan 

een deugdelijke dempende ondervloer te worden aangebracht met een geluiddemping die 

Het is niet toegestaan afzuig- of wasemkappen die voorzien zijn van een motor, alsmede 

In verband met vervuiling door meeuwen of andere vogels is voederen van dieren op en 

daarin bezigheden uit te oefenen welke hinder of gevaar voor de andere eigenaars en/of 

Wasgoed dient zoveel mogelijk onzichtbaar van de openbare weg te worden opgehangen 

Vanwege het risico van “vallen” en wateroverlast bij het begieten, is het niet toegestaan 

of a

verbonden word
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Hieronder vallen alle vormen van verhuur waarbij de hoofdeigenaar ook bewoner van het 
apparteme

In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement of het reglement van splitsing niet 
voo

Bij het -ook op herhaald verzoek- niet-naleven van het huishoudelijk reglement, is de 
vereniging van eigenaars (bij monde van het bestuur van de  vereniging van eigenaars) 

 

MIK Pro : Me

Alle bewoners van Westerhaghe kunnen hun meldingen, ideeën en klachten (hierna: MIK) 

Telefo

V  De hui

overleg van de bewonersvereniging als agendapunt worden besproken waarna de MIK wordt 
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Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars
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