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Huishoudelijk Reglement 

Vastgesteld tijdens de ledenvergadering d.d. 9 november 2017 

 

van de  “Coöperatieve Vereniging Park Rodichem”   

gevestigd te Huis ter Heide, gemeente Zeist. 

 

Gelet op artikel 26 van de Statuten heeft het bestuur de taak de regels op te stellen voor een 

goede gang van zaken in Park Rodichem, onder meer door middel van een Huishoudelijk 

Reglement dat aan de leden ter goedkeuring dient te worden voorgelegd. In het 

onderhavige, gewijzigde Huishoudelijk Reglement heeft het bestuur getracht de individuele 

en gezamenlijke belangen en verantwoordelijkheden en de cultuurhistorische en 

architectonische waarden van het Park en de woningen op een evenwichtige manier op 

elkaar af te stemmen.  

 

ALGEMEEN: 

 

Art. 1: Alle leden hebben dezelfde rechten en plichten. Waar hier en verder gesproken wordt 

van bewoner of lid, wordt ook bewoonster bedoeld. 

 

Art.2: De onroerende goederen van de vereniging bestaan uit het Park Rodichem en één 

honderd en zeven woningen met dertig schuurtjes, nu of vanouds kadastraal bekend 

Gemeente Zeist, sectie K, nummers 1254, 1258, 1260, 1263, 1264, 1265, 1267, 1268, 1269,  

2419, 3185,  3230 en 3232, tezamen groot ca. vier en een half hectaren, welke goederen 

kunnen zijn belast met hypotheek. 

 

Art.3: De vereniging  is als eigenaar verantwoordelijk voor het onderhoud van het park en de 

opstallen met inachtneming van hun status van Gemeentelijk Monument. Dit impliceert: 

a) dat de kosten voor het onderhoud aan de buitenzijde van de opstallen zijn vervat in 

de beheerkosten;  

b) dat de kosten voor het onderhoud van het park en het bomenbestand eveneens 

zijn vervat in de beheerkosten;  

c) dat het aan een lid toekomende bewonings- en gebruiksrecht geen tuin omvat.  

 

 

 

 

KOSTEN LID: 
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Art. 4: Voor rekening van de leden komen de volgende onderhoudskosten van de woning: 

a) onderhoud en reparatie van de inpandige installaties voor gas, elektriciteit en water; 

b) het verplicht aan (laten) brengen van een aardlekschakelaar;  

c) het verplicht jaarlijks laten schoonmaken van verwarmingsketels, geisers en 

eventueel in gebruik zijnde schoorstenen; 

d) onderhoud van dat gedeelte van de schoorstenen dat zich in de huizen bevindt;  

e) onderhoud en reparatie van de afvoeren van badkamer en keuken in de woning tot 

aan de aansluiting van de gemeenschappelijke standleiding binnen de woningen.   

Art. 5: Leden betalen aan de vereniging: 

a) een maandelijkse bijdrage in de beheerkosten van de goederen van de vereniging. 

Deze bijdrage dient bij vooruitbetaling en uiterlijk op de laatste dag van de maand, 

voorafgaande aan die, waarover de bijdrage verschuldigd is, te zijn bijgeschreven op 

de rekening van de vereniging. In principe geschiedt de betaling middels een 

automatische incasso; 

b) deze maandelijkse bijdrage kan door het bestuur worden geïndexeerd of anderszins 

gewijzigd worden, indien het kostenverloop van het beheer hier in redelijkheid 

aanleiding toe geeft; 

c) het bestuur zal de verhoging of verlaging van de maandelijkse bijdrage pas invoeren, 

nadat een voorstel daartoe in een ledenvergadering is toegelicht. Bij acceptatie van 

de begroting door de ledenvergadering zal de verhoging, dan wel verlaging  in het 

volgende boekjaar van kracht worden; 

d) bij aanvaarding van het woonrecht betaalt het aspirant-lid een vastgesteld eenmalig 

entree geld (Statuten: artikel 6, lid 1, sub a). De hoogte van het entreegeld wordt 

vastgesteld door de ledenvergadering. 

 

BEHEERKOSTEN: 

 

Art.6: Tot de beheerkosten van de vereniging worden gerekend: 

a) het in art. 3a en 3b van dit reglement genoemde onderhoud; 

b) kosten voor onderhoud van wegen, paden en parkeerplaatsen; 

c) de grond- en andere eigenaarlasten die van de onroerende goederen worden 

geheven; 

d) de rente en aflossingsbedragen van de hypothecaire en (eventueel) andere leningen 

van de vereniging; 

e) kosten van verzekering tegen brand, storm, opstalverzekeringen, rechtsbijstand en 

bestuurlijke aansprakelijkheid; 

1. kosten en schaden die door de verzekering worden vergoed, zullen aan de 

leden worden uitbetaald, voor zover deze daarvoor in aanmerking komen; 

2. de door het lid toegevoegde waarde aan de woning wordt niet door de 

verzekering van de vereniging gedekt;  
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3. in geval van schade aan, of geheel verlies van een bij een lid in gebruik zijnde 

woning tengevolge van welke schade dan ook, is de vereniging verplicht op 

haar kosten, zo spoedig mogelijk tot herbouw of herstel van de beschadigde 

opstallen over te gaan. De vereniging is alleen aan betaling gehouden indien 

de verzekering de schade accepteert; 

4. de overeenkomst tussen de vereniging en het lid blijft in dit geval van kracht, 

met dien verstande, dat de verplichting van de vereniging tot het verstrekken 

van woonruimte wordt opgeschort en het lid  tijdelijk wordt ontheven van 

betaling van de maandelijkse bijdrage in de beheerkosten van de vereniging; 

5. de opstalverzekering van de vereniging voorziet voor een maximum termijn 

van twaalf maanden in de kosten van vervangende woonruimte; 

f) kosten voor administratie,  personeel van de vereniging, alsmede voor de in de 

statuten genoemde accountant of deskundige(n) en alle andere kosten welke niet 

rechtstreeks ten laste van één of meer leden vallen; 

g) het waterverbruik van alle in gebruik zijnde woningen; 

h) kosten voor aanleg en onderhoud van de TV kabelinstallatie buiten de woning, 

inclusief de basisabonnementskosten; 

i) kosten van park- en schuurverlichting; 

j) het reinigen van de dakgoten, galerijen en tegelpaden; 

k) in voorkomende gevallen sneeuwruimen en zout/zand strooien;  

l) onderhoud van dat gedeelte van de schoorstenen dat boven het dak uitsteekt; 

m) onderhoud van riolering, gas-, water-, elektra- en kabelnetwerken voor zover 

deze zich buiten de opstallen bevinden; 

n) onderhoud van de inpandige hemelwaterafvoer en de gemeenschappelijke 

standleidingen van de riolering. 

 

BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN HET WOONRECHT: 

 

Art.7:  Bewoning mag uitsluitend plaatshebben door het lid en eventueel zijn/haar     

echtgeno(o)t(e) respectievelijk degene met wie hij/zij samenwoont: 

a) verhuren, of het voor (on)bepaalde tijd in gebruik afstaan, van de woning is niet 

toegestaan. Het verlenen van tijdelijke huisvesting is alleen toegestaan na 

schriftelijke toestemming van het bestuur; 

b) het lid blijft gedurende een eventuele afwezigheid persoonlijk ten volle 

verantwoordelijk en aansprakelijk voor zowel de financiële als de overige 

contractuele verplichtingen jegens de vereniging; 

c) de tijdelijke bewoners of gebruikers zijn, op gelijke voet als de leden, onderworpen 

aan alle voorschriften van de vereniging. 
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Art.8:   Het woon- en gebruiksrecht van het lid eindigt door overdracht van dit recht zoals 

bedoeld in Art.9 van het Huishoudelijk Reglement; 

Art.9 :  Bij een voornemen tot overdracht van het bewonings- en gebruiksrecht: 

a) meldt het lid, zijn erfgenaam of rechtverkrijgende, dit schriftelijk aan het bestuur 

alvorens verdere stappen te ondernemen;  

b) wordt door een deskundige, in opdracht van het bestuur, een opnamerapport 

samengesteld, waarin de toestand van de woning wordt vastgelegd en eventuele 

gebreken worden beschreven. Indien er sprake is van een gedoogsituatie met 

betrekking tot een door de bewoner onrechtmatig  aangebrachte verandering in, of 

aan de woning dan wel in het aangrenzende tuintje dan dient de verandering op 

kosten van de verkoper in de oorspronkelijke staat te worden terug gebracht. Koper 

en verkoper ontvangen beiden een afschrift van het rapport; 

c) doet het lid mededeling over de wijze waarop het woonrecht zal worden 

aangeboden. Het lid neemt dit zelf ter hand, dan wel, het lid geeft opdracht aan een 

makelaar; 

d) zorgen erfgenamen en/of rechtverkrijgenden ervoor, indien het woonrecht niet door 

een van hen wordt overgenomen, dat de woning binnen 2 maanden na overlijden 

geheel ontruimd is en dat maatregelen zijn genomen tot verkoop van het woonrecht. 

In geval van erfeniskwesties kan, na een schriftelijk verzoek hiertoe aan het bestuur, 

ten aanzien van de gestelde termijn dispensatie worden verleend; 

Art. 10: Voorts wordt het volgende in acht genomen: 

a) in advertenties of mededelingen waarin een woning van de vereniging wordt 

aangeboden, dient tot uitdrukking te komen dat het gaat om een kleine boven- of 

benedenwoning voor personen tussen de 55 en 75 jaar, die de intentie hebben deze 

woning permanent te bewonen. Omschrijvingen als ‘bungalow’ of ‘met ruime tuin’ 

dienen achterwege te blijven; 

b) indien de verkopende partij op de dag van de overdracht nog uitstaande schulden 

heeft bij de vereniging, is deze verplicht, via de betreffende notaris, deze schulden, 

verhoogd met de wettelijke rente, aan de vereniging te doen uitbetalen; 

c) een lid kan zich bij de vereniging niet op schuldvergelijking beroepen; 

d) bij overdracht van het woonrecht wordt de procedure gevolgd zoals vermeld in 

appendix 2, Overdracht Woonrecht;  

e) wanneer aan het in dit artikel gestelde en in de appendix Overdracht Woonrecht 

opgenomen werkwijze niet nauwkeurig wordt voldaan, zal het bestuur zijn 

medewerking aan de overdracht van het woonrecht mogen onthouden. Pas als aan 

alle voorwaarden is voldaan wordt door het dagelijks bestuur overgegaan tot het 

tekenen van de woonovereenkomst;  

f) als het bestuur van mening is dat het belang van de overige leden zich verzet tegen 

overdracht aan een aspirant koper, kan toestemming tot overdracht, zonder verdere 

toelichting, worden onthouden; 
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g) om speculatieve koop en verkoop tegen te gaan mag het bewoningsrecht niet 

worden overgedragen binnen twee jaren nadat de notariële akte van overdracht is 

getekend. In gevallen waarin geen sprake is van speculatie kan het bestuur 

dispensatie verlenen. 

 

Art.11: Het lid dient de inwendige woning, waarvan hij/zij het woonrecht heeft verworven, 

met zorg te beheren, zodanig, dat de algehele veiligheid en het woongenot voor een ieder 

gewaarborgd is en blijft. De kosten van dit onderhoud zijn voor rekening van het lid; 

plannen voor inpandige verbouwingen worden altijd voorgelegd aan het bestuur. Zie voor de 

regelgeving appendix 1, Bouwvoorschriften. 

 

Art.12: Voorts dient het lid zich te realiseren dat aan de buitenzijde van de huisjes geen 

veranderingen mogen worden aangebracht. 

a) voorschriften voor terrasafscheidingen en windschermen zijn vastgelegd in artikel 16, 

Terrassen en Galerijen; 

 

Art 13:  Na overdracht van het woonrecht wijst het bestuur aan het lid desgewenst een 

schuurtje toe: 

a) er is steeds 1 schuur beschikbaar voor 3 à 4 leden; 

b) de schuurtjes zijn bedoeld als fietsenstalling met maximaal 2 fietsen per woning. 

c) het is verboden de schuurtjes te gebruiken voor opslag van huisraad of andere zaken; 

d) gebruikers van de schuurtje zijn zelf verantwoordelijk voor de verdeling van de             
beschikbare ruimte; 

e) in de schuurtjes mogen geen explosieve (gasflessen) of brandbare stoffen worden 
opgeslagen; 

 

PARKEERPLAATSEN EN AUTOVERKEER: 

 

Art.14: Er is binnen het park een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar voor leden 

(bezitters van personenauto’s en motoren), leveranciers en bezoekers: 

a) na het verwerven van het woonrecht kan een lid bij het bestuur een parkeerplaats 

aanvragen. Wanneer alle plaatsen vergeven zijn wordt een wachtlijst gehanteerd; 

b) per woning wordt één genummerde parkeerplaats toegewezen. Een eventuele 

tweede auto of motor wordt altijd buiten het park geparkeerd. De 

parkeerplaatsnummers worden vermeld in de interne telefoongids; 

c) het lid is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van zijn/haar parkeerplaats; 

d) de (toegewezen) parkeerplaatsen zijn uitsluitend bestemd voor personenauto’s of 

motoren. Het is niet toegestaan kampeerwagens in het park te parkeren. Voor het 

laden/lossen van kampeerwagens kan ontheffing van dit verbod verleend worden 

voor een maximum duur van 48 uur op een daarvoor aangewezen locatie; 

e) bezoekers maken gebruik van de bezoekersparkeerplaatsen in het park of parkeren 

buiten; 
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f) de toegewezen parkeerplaats van een lid dat, om welke reden dan ook, hiervan met 

regelmaat voor lange tijd zelf geen, of slechts sporadisch gebruik maakt, kan 

teruggevorderd worden ten behoeve van een ander lid dat op de wachtlijst staat; 

g) het parkeren van een motor of scooter in een tuin of op een terras is niet toegestaan. 

 

Art.15: Voor het autoverkeer binnen het park gelden de volgende bepalingen: 

a) in het park gelden de algemene verkeersregels en een snelheidslimieten 15 km per 

uur; 

b) parkeren op of langs de wegen is niet toegestaan;  

c) op de gazons mag noch gereden noch geparkeerd worden. (zie ook appendix 1,    

bouwvoorschriften). Bij schade betaalt de veroorzaker. 

 

NAAST DE WONING:  
 
Art.16: Terrassen en Galerijen: 

Art.16.1:  Bewoners kunnen enkele meters tuin, grenzend aan de achterzijde (terraszijde) 

van hun woning, in overleg met en na toestemming van het bestuur zelf in onderhoud 

nemen.      

Art.16.2: Park Rodichem en de zich daarin bevindende huisjes, vormen een gemeentelijk 

monument.  Om de eenheid van dit complex te garanderen zijn de volgende regels 

opgesteld ten aanzien van het onderhoud van tuintjes door leden van de vereniging: 

a) het tuintje aan de terraszijde dient in harmonie te zijn met het park; 

b) de diepte van het terras bedraagt nooit meer dan 3.50 m., eventueel afgesloten met 

een border met lage beplanting van nogmaals 50 cm. (Totaal toegestane diepte van 

de tuin: 4 m.); 

c) langs een pad of tussen buren mag een haag van groenblijvende heesters worden 

geplaatst. Tot een afstand van twee meter van de woning. Beginnend met een 

maximale hoogte van 180 cm en aflopend naar maximaal 150 cm. De maximale 

breedte van een haag bedraagt 100 cm. De voorzijde (parkzijde) van het tuintje blijft 

open; 

d) bomen en grote heesters moeten minimaal 1 m. uit de gevel geplant worden en 

mogen een hoogte van 2 m. niet overschrijden; 

e) om de open aanblik van het park niet te verstoren en om verrommeling tegen te 

gaan, zijn schuurtjes en schuttingen bij de huisjes niet toegestaan; 

f) het is te allen tijde verboden zonder toestemming van het bestuur, bomen of 

struiken te kappen of te verwijderen; 

g) de beplanting dient in overeenstemming te zijn met de landschapstijl van het park. 

Voor advies wende men zich tot het bestuur; 

h) klimplanten langs buitenmuren dienen langs een regelwerk te worden geleid om 

schade aan de muren te voorkomen; 



 

7 

 

i) Buitenstopcontacten en kranen die door de Vereniging zijn aangelegd staan ook ter 

beschikking van schoonmaak- en overige servicebedrijven. 

Art.16.3:   

a) Het tuintje aan de voordeurzijde  blijft open. Er wordt gestreefd naar een homogeen 

aanzien van de voordeurzijde van de huisjes. Tenzij anders overeengekomen bestaat 

deze strook uit anderhalve meter boeren grind op verharde ondergrond waarin geen 

beplanting is toegestaan en zonder afscheidingen. Aldus uitgevoerd, komt het 

onderhoud ten laste van de Vereniging. Bestaande voortuintjes blijven, indien 

gewenst, ongewijzigd tot overdracht van het huisje, waarna onvoorwaardelijk 

aanpassing geschied op kosten van de Vereniging; 

b) Sommige lage huisjes vallen door hun ligging buiten bovenstaande regels. 

de bovenwoningen beschikken aan de voor- noch achterzijde over een tuintje. Een 
bescheiden zitje is in overleg te overwegen. 

c) de bovenwoningen beschikken aan de voor- noch achterzijde over een tuintje. Een 
bescheiden zitje is in overleg te overwegen.  

Art.16.4: Galerijen, trappen en bordessen zijn voorzien van een kwetsbare coating. 

Onderhoud komt ten laste van de Vereniging. Het lid dient het volgende in acht te nemen: 

a) vuilnisbakken en andere harde voorwerpen moeten op plastic onderzetters geplaatst 

worden (te verkrijgen bij de Vereniging); 

b) sneeuwruimen mag uitsluitend met plastic of houten sneeuwschuivers; 

c) op de galerijen mogen zich geen obstakels bevinden waarvan ambulance- of ander 

personeel  last kan ondervinden; 

d) metalen schrapmatjes bij de voordeur zijn op de galerij niet toegestaan. 

 

OMGANGSREGELS: 

 

Art.17:  Regels van goed fatsoen en wederzijds respect moeten worden nageleefd in de 

omgang met medebewoners van het Park: 

a) bij gebruik van radio en TV moet terughoudendheid in het volume worden betracht 

en zo nodig gebruik worden gemaakt van een koptelefoon; 

b) het bespelen van muziekinstrumenten is niet toegestaan; 

c) het zelf houden, of het huisvesten voor derden, van één of meer honden, katten of 

andere (huis-) dieren is niet toegestaan. Bezoekers met een hond dienen deze aan te 

lijnen en buiten het park uit te laten; het logeren van een huisdier kan alleen na 

toestemming van het bestuur. 

d) het voederen van eenden, vogels en andere dieren mag geen overlast geven aan 

(beneden)buren en/of muizen en ratten aantrekken; 

e) voor de zorg voor zwerfkatten of –honden neemt men contact op met de 

Dierenbescherming; 

f) wanneer een bewoner hinder ondervindt van interne gebreken aan een der 

aangrenzende woningen, dan is deze buur gehouden deze gebreken voor zijn 

rekening te (doen) herstellen. In twijfelgevallen beslist het bestuur. 
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g) open vuren, zoals die in vuurkorven, zijn op het park alleen toegestaan mits ze in alle 

redelijkheid geen overlast opleveren voor andere bewoners, dit geldt ook voor 

buitenkachels. Ook barbecueën valt onder deze regel. Hiervoor worden de 

aanbevelingen gehanteerd uit de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna te 

noemen APV) van de Gemeente Zeist; 

h) fakkels en roet afgevende kaarsen, zijn niet toegestaan. Dit betreft ook zelfgemaakte 

kaarsen(-potten) en paraffinekaarsen zonder buitenlantaarns; 

i) het stoken van hout/pellet/kolen- kachels en open haarden binnenshuis is gebonden 

aan het stookbeleid van de gemeente Zeist en mag geen overlast bezorgen aan 

omwonenden. In gebruik zijnde schoorstenen dienen minimaal één maal per jaar te 

worden geveegd. 

j) Zowel bij de genoemde punten als bij andere activiteiten die tot overlast kunnen 

leiden, dienen bewoners rekening te houden met de belangen van hun 

buren/medebewoners en geen overlast te veroorzaken. Bij geschillen over een 

oplossing zal dat wat het zwaarste weegt het hoogste belang hebben en zal er in 

onderling overleg een afgewogen balans gevonden dienen te worden. 

 

Art. 18: Elk lid dient zich te houden aan en mede te werken tot de uitvoering van de Statuten  

en de Reglementen van de vereniging en de besluiten van de ledenvergadering. 

 

Art. 19: In alle gevallen waarin de Statuten en Reglementen van de vereniging niet voorzien, 

beslist  het bestuur in hoogste instantie. 

 

Slotbepaling: Indien niet wordt voldaan aan hetgeen in de Statuten en het Huishoudelijk 

Reglement of anderszins is bepaald, kan het lid door het bestuur worden verplicht, op eigen 

kosten, datgene weer in overeenstemming te brengen met het bepaalde, waarin hij/zij niet 

heeft gehandeld  conform de bovenstaande overeenkomst. Het bestuur kan op kosten van 

het lid eventuele wijzigingen ongedaan laten maken. 
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Appendix 1  -  Bouwvoorschriften 

 

Wanneer bewoners van plan zijn verbouwingen in hun huis door te voeren dienen zij altijd 

een verzoek daartoe in bij het bestuur. De plannen worden duidelijk omschreven en zo nodig 

onderbouwd met een tekening van de oude en de nieuwe situatie. Er wordt onderscheid 

gemaakt tussen kleine en grote verbouwingen:   

1.  Onder kleine verbouwingen wordt verstaan: inpandige verbouwingen die de constructie 

van het pand niet aantasten, zoals: 

a) het plaatsen / vervangen van een CV-ketel (afvoer via schoorsteen! Geen dak- of 

geveldoorvoer); 

b) het plaatsen / vervangen van een wasemkap (afvoer via schoorsteenkanaal); 

c) het verplaatsen van afvoeren en leidingen; 

d) het plaatsen van een nieuwe keuken; 

e) aanleg nieuwe badkamer. 

 Kleine verbouwingen kunnen na schriftelijke toestemming van het bestuur zonder 

gemeentelijke toestemming worden uitgevoerd. 

2. Onder grote verbouwingen wordt verstaan: elke verbouwing die niet onder het begrip 

kleine verbouwing valt, zoals: 

a) uitbreken van dragende tussenmuren over een afstand groter dan 120 cm; 

b) verlagen van (boven-) vloeren; 

c) openen / verplaatsen / vergroten van de zolderdoorgang. 

Daarnaast alle overige verbouwingen die vanwege de gemeentelijke voorschriften een 

bouwvergunning vereisen. 

2.1. Is er sprake van een grote verbouwing dan volgt onderstaande procedure: 

a) de bewoner stuurt het ontwerp naar de gemeente Zeist, en vraagt een lichte 

bouwvergunning aan; 

b) bouwkundig ontwerp + (sterkte)berekening wordt ingediend bij het bestuur; 

c) het bestuur toetst de plannen in samenspraak met een deskundige en geeft al dan 

niet haar fiat; 

d) pas als de vergunning is afgegeven mag de verbouwing worden uitgevoerd. 

3) Alle verbouwingen worden door of namens het bestuur gecontroleerd. Kosten voor 

aanvullend advies komen voor rekening van het lid; 

4)  Niet toegestaan is: 

a) verbouwen zonder toestemming van het bestuur; 

b) verbouwing/wijziging die de buitenzijde van het pand aantast, zoals;  

1. het aanbrengen van een buitenbrievenbus; 

2. het verwijderen van de oorspronkelijke huisnummerplaatjes; 

3. het wijzigen van de buitenverlichting boven de voordeur. Deze bestaat uit niet 

anders dan een wit glazen bolletje in een schuine fitting; 

4. het vervangen van buitendeuren en/of ramen; 

5. het afsluiten of schilderen van balkons en/of buitenmuren; 
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6. het plaatsen van een extra rookkanaal of schoorsteen. 

7. het installeren van een hout/pellet/kolen- kachel of open haard. Zodra 

toekomstige ontwikkelingen resulteren in de beschikbaarheid van energiezuinige 

en uitstootarme kachels, door de overheid bepaald, kan dit verbod opgeheven 

worden. In dat geval dient de ALV daartoe te besluiten.  

5) Onder voorwaarden, en uitsluitend in overleg met het bestuur, is aan de buitenzijde van 

de woning wel toegestaan: 

a) het aanbrengen van zonwering in een kleur die overeenstemt met de 

buitenzonwering van de rest van blok (kleurenstaal in het Trefcentrum);  

b) het aanbrengen van een klein afdakje bij de lage huisjes, boven de keukendeur (dit 

altijd in overleg en na schriftelijke toestemming van het bestuur, toetsing ontwerp 

Delfgou) 

 Handelwijze bij verbouwingen: 

1. het lid dient een schriftelijk verzoek met bouwplan in bij het bestuur waarop het 

bestuur een schriftelijk antwoord geeft. Dit geldt voor grote en kleine verbouwingen; 

2. indien er een extra onderzoek door een bouwkundig bureau betreffende een 

verbouwing noodzakelijk is, dan is dit onderzoek voor rekening van het lid; 

3. de bewoner is verplicht het bouwafval zelf af te voeren; 

4. bouwafvalcontainers moeten zo nodig op platen geplaatst worden. De locatie wordt 

bepaald in overleg met het bestuur; 

5. het lid is verantwoordelijk voor beschadigingen aan en het herstel van wegen, paden of 

gazons volgens het principe ‘de veroorzaker betaalt’; 

6. bij vervanging van een CV-ketel moet de afvoer via  een geëigende buis door het 

bestaande stenen rookkanaal worden gevoerd;  

7. beluchtingpijpjes dienen onzichtbaar te eindigen onder de dakpannen en te worden 

afgedekt met een speciale dakpan met gaatjes; 

8. In verband met contactgeluiden via wanden en vloeren, is het niet toegestaan harde 

vloeren te leggen in de bovenwoningen. Onder een harde vloer wordt verstaan o.a. 

parket, laminaat, pvc, marmoleum en vinyl. Wil men, bij wijze van uitzondering, toch 

overgaan tot het laten leggen van een harde vloer in een bovenwoning, dan is dat alleen 

toegestaan indien: 

a) er na overleg met het bestuur schriftelijke toestemming is verleend; 

b) de toegepaste materialen gezamenlijk een contactgeluidreductie geven van 

minimaal  10dB; 

c) deze vakkundig wordt gelegd door een gespecialiseerd bedrijf.  

Bij de keuze voor een harde vloer in de benedenwoningen zorgt het lid voor voldoende 

isolatie,  zodat er een contactgeluidreductie van 10dB  wordt bereikt; 

9. bij het aanbrengen van een vaste trap  naar de bovenverdieping dient deze trap los van 

de belendende muur te blijven.  
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10. Bij verbouwingen worden de werkzaamheden uitgevoerd binnen de gangbare werkweek 

(maandag t/m zaterdag) tussen 08.00 en 17.00 uur. Op zondag en op feestdagen 

worden geen (geluids-) overlast gevende  werkzaamheden uitgevoerd. Te allen tijde 

worden de buren geïnformeerd over voorgenomen verbouwingen. 
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Appendix 2  -  Overdracht woonrecht 

 

Aansluitend op hetgeen is gesteld in artikel 6 van de Statuten en artikel 7 en verder van het 

HHR volgen hieronder de stappen  die koper en verkoper moeten doorlopen bij de 

overdracht van het woonrecht: 

Verkoper: 

1. meldt zijn/haar voornemen bij het bestuur. Indien er geen gegadigde voor het 

woonrecht door de verkoper wordt voorgesteld, wordt  het woonrecht via het 

Bestuur aangeboden aan de parkbewoners, al dan niet onder vermelding van de 

vraagprijs. Bewoners hebben gedurende 3 weken voorkeursrecht; 

2. het bestuur geeft opdracht tot het uitvoeren van een technische keuring van de 

woning, tenzij er een rapport bestaat van minder dan 5 jaar oud en bekend is dat in 

de woning sindsdien niets is veranderd. Is dit wel het geval dan volgt een inspectie. 

Het rapport wordt geleverd in drievoud waarbij ook aandacht wordt besteed aan 

aspecten buiten de woning (dakramen, pijpen, tuin etc.). Exemplaren zijn voor koper, 

verkoper en bewonersarchief; 

3. schakelt makelaar (Coljee of een ander) in die actief de verkoop ter hand neemt, of 

probeert zonder bemiddeling zijn/haar woonrecht te verkopen; 

4. stelt eventueel (met of zonder makelaar) een voorlopig koopcontract op wanneer 

een serieuze koper zich aanmeldt; 

5. maakt samen met de aspirant-koper een afspraak bij de notaris voor de overdracht; 

6. ondertekent mede de woonovereenkomst alvorens de Akte van Levering bij de 

notaris (Van Rhijn of een ander) te tekenen; 

7. zal woning en schuur(deel) bezemschoon achterlaten. Schuursleutel wordt 

ingeleverd bij het bestuur. 

8. Bij verkoop van een woonrecht waarbij een hout/pellet/kolen- kachel of open haard 

in de woning aanwezig is,  dient deze hout/pellet/kolen- kachel of open haard te 

worden verwijderd of buiten gebruik te worden gesteld. 

 

Koper: 

1. laat zich informeren over de voorwaarden tot bewoning via website of anderszins;  

2. maakt een afspraak met het verenigingsbestuur voor een kennismakingsgesprek, 

waarna het bestuur te kennen geeft al of geen woonovereenkomst met deze 

gegadigde te kunnen aangaan; 

3. bezichtigt de woning en tekent (met of zonder makelaar) een voorlopig 

koopcontract; 

4. regelt de financiën en nadat het bestuur positief over de koper heeft besloten, wordt 

een datum voor de overdracht vastgelegd bij de notaris; 
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5. wordt door de Vereniging uitgenodigd voor het tekenen van de Woonovereenkomst 

zodra het bestuur  van de notaris een concept van de Acte van Levering heeft 

ontvangen; 

6. zorgt dat minimaal een dag voor het tekenen van de Woonovereenkomst  het dan 

geldende inschrijfgeld op de rekening van de vereniging is bijgeschreven. Vervalt het 

woonrecht door echtscheiding of overlijden direct aan de gegadigde, dan wordt niet 

opnieuw een inschrijfgeld betaald; 

7. de secretaris maakt een afspraak met koper, verkoper en twee leden van het bestuur 

voor het tekenen in vijfvoud van de woonovereenkomst, waarbij de koper de rechten 

en plichten tegenover de vereniging overneemt van de verkoper. Vervalt het 

woonrecht door echtscheiding of overlijden direct aan de gegadigde, dan wordt in dit 

geval een (aangepaste) woonovereenkomst getekend; 

8. Alle getekende exemplaren van de woonovereenkomst en een getekend exemplaar 

van de volmacht van de notaris worden tenminste drie werkdagen voor de 

overdracht van het woonrecht door het bestuur aan de notaris toegezonden; 

9. Bij de notaris ontvangen koper en verkoper beide een exemplaar van de 

Woonovereenkomst. Twee exemplaren blijven ter archivering bij de notaris en het 

vijfde exemplaar wordt teruggestuurd naar de vereniging, samen met een kopie van 

de Akte van Levering; 

10. Woonovereenkomst en kopie Akte van Levering worden gearchiveerd in de map van 

het betreffende huisje. 


