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Huishoudelijk Reglement 
 
De Drulse Beek te Groesbeek 

 
Voor aangenaam wonen & leven in uw complex 

             
 
Beste bewoners,  
 
In dit huishoudelijk reglement vragen wij uw aandacht voor enkele aanvullende regels 
van huishoudelijke aard, tips en adviezen. Aanvullend omdat er veel omschreven én 
geregeld is in: 
 
� De huurovereenkomst 
� De algemene bepalingen behorende bij uw huurovereenkomst 
 
We trachten hiermee meer duidelijkheid te geven over die zaken die het onderlinge 
woongenot moeten bevorderen en de leefbaarheid moeten garanderen. Voor wat betreft 
de regels en voorschriften is het belangrijk dat u zich hieraan houdt. Door naleving van 
bedoelde raadgevingen zult u in staat zijn optimaal gebruik te maken van uw 
appartement en het leefklimaat goed te houden. Vanuit het collectief van bewoners zijn 
de belangen tot naleving van de vermelde regels eenduidig, dit met als doel om voor alle 
bewoners een prettige woonomgeving te realiseren. 
 
Wij wensen u veel woonplezier in uw woning, 
 
vb&t vastgoedmanagement bv 
 
Vestdijk 180 
5611 CZ Eindhoven 
T: 040-269 69 69 
E: vgm@vbtgroep.nl 
W: www.ikhuurbijvbt.nl  
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Huishoudelijk Reglement 
 
Art. 1 Algemene Bepalingen 
 
1.1 Waar in dit reglement wordt gesproken van ‘bewoners’ worden steeds alle 
bewoners en gebruikers bedoeld, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Dit 
huishoudelijk reglement is ook van toepassing op bezoekers van uw wooncomplex. 
 
Art. 2 Algemeen gebruik van het gebouw 
 
2.1 De bewoners zijn gehouden om de voor gemeenschappelijk gebruik bestemde 
gedeelten van het gebouw te gebruiken overeenkomstig het gebruik zoals dat in 
het huishoudelijk reglement is omschreven. De bewoners dienen alles tegen te gaan dat 
dit functioneren ongunstig kan beïnvloeden, te weten; 
a. de nodige maatregelen te treffen ter voorkoming van overlast in geval van storm, 

sneeuw, ijzel en zo meer en in geval van vorst ter voorkoming van bevriezen van 
waterleidingen. 

b. bij dreigende of toegebrachte schade aan een naburig appartement dient de bewoner 
maatregelen te (doen) nemen tot het voorkomen c.q. het herstellen van de schade. 

c. ter voorkoming van ongewenste bewoning (krakers) het appartement constant van 
voldoende inrichting, stoffering en huisraad te voorzien en voorzien te houden. 

 
2.2 Het gebruik van afvoerleidingen: het is niet toegestaan materialen weg te spoelen 
in het toilet of andere waterafvoeren, waarvan redelijkerwijze is aan te nemen, dat 
dit tot verstoppingen van het afvoersysteem kan leiden. De veroorzaker van 
verstoppingen, veroorzaakt door het deponeren van bijvoorbeeld kattengrit, 
koffiedrab, frituurolie, maandverband etc. in de afvoer, wordt voor de ontstane 
schade aansprakelijk gesteld. 
 
2.3 Iedere op-, aan-, onder- of bijbouw zonder voorafgaande toestemming van de 
beheerder is verboden.  
 
2.4 Het betreden van daken is niet toegestaan, slechts en alleen door de daartoe 
bevoegde personen. Toegang tot het dak is daarmee verboden. 
 
Art. 3 Het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten en de 
gemeenschappelijke zaken 
 
3.1 Onder gemeenschappelijke ruimten/gedeelten verstaan van het gebouw wordt 
verstaan die gedeelten van het complex, alsmede de daarbij behorende grond, die niet 
bestemd zijn of worden om als privé-gedeelte te worden gebruikt. 
 
3.2 De gemeenschappelijke gedeelten dienen zoveel mogelijk schoon gehouden te 
worden en mogen niet gebruikt worden voor de opslag van of achterlaten van ongewenst 
drukwerk, oud papier, vuilniszakken of elk ander afval of voorwerp. Onder andere ter 
voorkoming van brandstichting. Voor afvoer dient men zelf zorg te dragen. Iedere danwel 
enige vorm van opslag in de gemeenschappelijke gedeelten is niet toegestaan. 
 
3.3 Het is verboden (schotel-)antennes voor radio en/of televisie of zendapparatuur aan 
de buitenzijde van het gebouw aan te brengen of te doen aanbrengen. 
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3.4 Bij het inrichten en verhuizen moet er zo min mogelijk sprake zijn van overlast aan 
medebewoners en medegebruikers. Het is van belang dat ook tijdens het verhuizen 
schade aan algemene voorzieningen wordt voorkomen en zonodig beschermende 
maatregelen worden getroffen. Het is niet toegestaan om verhuisafval zoals grote 
verpakkingen, vloerbedekkingen, meubels of enig bouwafval in de gemeenschappelijke 
ruimten te deponeren. Dit afval dient u op eigen initiatief en op verantwoorde wijze af te 
(laten) voeren. Het is niet toegestaan afval door het raam en/of over de reling te 
deponeren. 
 
3.5 Het is niet toegestaan de toegangswegen te blokkeren. De op- en toeritten naar de 
portieken en toegang naar eventueel aanwezige commerciële ruimten en stallingsgarage 
dienen te allen tijden vrij te worden gehouden op last van politie en brandweer.  
 
3.6 Het is niet toegestaan om reclameborden, uithangborden, windschermen, vlaggen,  
aankondigingen of wervende teksten in de gemeenschappelijke ruimten of in/aan de 
gemeenschappelijke gedeelten aan te brengen, met uitzondering van de 
mededelingenborden/vitrinekastjes ten behoeve van de beheerder.  
 
3.7 Het is huurder zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder niet 
toegestaan om een scootmobiel of andere privé zaken te plaatsen in de algemene ruimten 
van het gebouw.  
 
 
Art. 4 Het gebruik van privé gedeelten 
 
4.1 Het aanbrengen van buitenzonwering en/of rolluiken is niet toegestaan zonder 
toestemming van de beheerder. Plaatsing van zonwering aan de binnenzijde van de 
woning is toegestaan. In alle gevallen geldt dat het aanbrengen, onderhouden en op 
termijn vervangen geschiedt op eigen initiatief, voor eigen rekening en 
verantwoordelijkheid.  
 
4.2 Het is niet toegestaan antennes of schotels aan te brengen aan balkons, 
galerijbalustrades, daken of gevels, dan wel te plaatsen in gemeenschappelijke ruimten, 
behoudens schriftelijke toestemming van de beheerder. 
 
4.3 Het is niet toegestaan bloembakken e.d. aan de buitenzijde van de borstweringen 
van balkons te plaatsen. Deze bakken kunnen schade aan balustrades veroorzaken, een 
gevaarlijke situatie opleveren bij onderdoorgang van passanten en geldt ook als 
beperking gezien de maximale gewichtsbelasting van de balkons en hekwerken. 
 
4.4 Het verrichten of doen verrichten van storende geluiden zoals boren, uitbreken, 
hakken, timmeren e.d., is niet toegestaan op werkdagen vanaf 20.00 uur (acht  uur ’s 
avonds) tot 08.00 uur (acht uur ’s morgens) en op zon- en feestdagen. 
Onverminderd het hierboven bepaalde zijn de bewoners en andere personen welke 
worden toegelaten door de bewoner verplicht bij hun verblijf in en bij het gebruik van 
hun appartement een gepaste rust in acht te nemen en het buiten noodzaak veroorzaken 
van lawaai, van welke aard ook, te vermijden. 
 
4.5 Het is verboden om aan elkaar en/of derden hinder, gevaar of overlast te bezorgen 
door het gebruik of de reparatie van motoren, werktuigen, gereedschappen, 
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muziekinstrumenten, geluidsinstallaties, televisietoestellen en andere 
geluidsveroorzakende apparatuur  in of buiten de privé gedeelten en de 
gemeenschappelijke gedeelten. 
 
4.6 Het plaatsen van vuilnis en/of afval, behoudens in de daartoe bestemde containers, 
in de gemeenschappelijke gedeelten is niet toegestaan. 
 
 
4.7 Het is niet toegestaan hoeveelheden licht ontvlambare en/of ontplofbare 
(vloei)stoffen of materialen op te slaan of voorradig te hebben, anders dan 
voor direct huishoudelijk gebruik. 
 
4.8 Het is verboden voedsel of etensresten te houden op de terrassen en balkons in 
verband met (duiven)overlast. Ook is het verboden etensresten naar buiten te werpen, 
te verspreiden op naast- of aangelegen terrein of voederbakken te plaatsen. 
 
4.9 Barbecueën op de terrassen en balkons is alleen toegestaan onder voorwaarde dat: 
a. medebewoners hiervan geen hinder ondervinden; 
b. er geen gebruik wordt gemaakt van open vuur; 
c. het op een veilige wijze gebeurt en de bewoner/gebruiker optreedt als goed huisvader. 
 
4.10. Het drogen van wasgoed en het luchten van kleding op de balkons en terrassen is 
alleen toegestaan wanneer dit van buitenaf niet zichtbaar is. Het uitslaan of ophangen 
van kleden, matten en beddengoed e.d. mag de bewoner niet buiten het balkon doen en 
evenmin op de galerij.  
 
4.11 In verband met de zich in de vloeren bevindende leidingen van water, elektra, gas 
en centrale verwarming is het niet toegestaan om in de vloer te timmeren of te boren. 
 
4.12 Het is niet toegestaan, andere voertuigen dan auto’s te plaatsen op de daarvoor 
bestemde parkeerplaatsen, betekende géén caravans, aanhangers, fietsen etc. met 
uitzondering van scootmobiels. 
 

4.13 Bestrating, balkons en terrassen dienen door de bewoner zodanig schoon te worden 
gehouden dat de regenafvoer niet verstopt raakt.  
 
4.14 Aan de bestaande buitengevel- en balkonstructuur mogen geen veranderingen 
worden aangebracht, waaronder ook begrepen het buitenschilderwerk. 
 
4.15 Het door u gehuurde appartement beschikt over een terras ter grootte van 5 m2 . 
Ter hoogte van het parkeerdek is het huurder bekend dat het terras een 
fysieke afbakening kent en welk afgebakende terras behoort tot het privé gedeelte van 
het appartement. De overige terrassen behoren niet tot het privé gedeelte van het 
gehuurde appartement en mogen enkel betreden worden t.b.v. glasbewassing. 
 
Art. 5 Het houden van huisdieren 
5.1 Het houden van huisdieren is verboden.  
 
Art. 6 Stallingsgarage 
1. In de stallingsgarage zijn de bepalingen van de wegenverkeerswet, het reglement 

verkeersregels en de aanwijzingen ter plaatse van toepassing. 
2. De hiervoor genoemde aanwijzingen dienen in verband met de veiligheid van uzelf 

en uw medebewoners  strikt te worden opgevolgd.  
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3. Schade, waarvoor men aansprakelijk is dient bij de beheerder gemeld te worden. 
4. Voertuigen dienen zo geparkeerd te worden dat de uitlaat de wanden niet bevuilt.  
5. Het bewaren van propaan of butaan en overige brandgevaarlijke stoffen is niet 

toegestaan in verband met ontploffingsgevaar (dringend advies brandweer).  
6. Het uitvoeren van uitgebreide onderhoudswerkzaamheden aan voertuigen is niet 

toegestaan, tenzij het kleine noodreparaties betreft.  
7. Het is niet toegestaan de stallingsgarage te vervuilen, bijvoorbeeld met 

olievlekken. In het geval van vervuiling dient dit direct opgeruimd te worden.  
8. Noch de eigenaar van het wooncomplex, noch de beheerder, kunnen aansprakelijk 

worden gesteld voor diefstal van of schade toegebracht aan privé bezittingen zich 
bevindende in of op gemeenschappelijke gedeelten, een en ander behoudens 
wettelijke bepalingen. 

Art. 7 overige bepalingen 
7.1 In de appartementen mogen geen muzieklessen worden gegeven, noch mogen 
daarin muziekuitvoeringen worden gehouden. 
 
7.2 Het is verboden fietsen / brommers / motoren te vervoeren met de lift, en/of te 
parkeren/stallen in de algemene ruimten. 
 
7.3 Het is niet toegestaan buiten het appartement een stroomverbruikend apparaat te 
plaatsen dat aangesloten is op het algemene elektriciteitsnet. 
 
7.4 Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de verhuurster reparaties of 
andere werkzaamheden aan de gemeenschappelijke ruimten en installaties (waaronder 
de verlichting) te verrichten. 
 
7.5 Het is kinderen niet toegestaan de entreehal, gangen naar de berging, liften, 
etagehallen en brandtrappen als speelplaats te gebruiken. 
 
7.5 Kinderen mogen niet zonder begeleiding gebruik maken van de lift. 
 
7.6 Het is verboden kinderwagens, rijwielen, brommers, scootmobielen, schoenen, 
kinderspeelgoed, plantenbakken, kisten, dozen, vuilnisbakken e.d. in de etagehallen en 
de andere gemeenschappelijke gangen en ruimten (waaronder en voor zover aanwezig, 
de gemeenschappelijk buitenruimten) te plaatsen.  
 
7.7 Fietsen dienen in de eigen berging of de hiertoe aangewezen algemene 
fietsenberging gestald te worden. 
 
Art. 8 Handhaving huishoudelijk reglement  
Elke bewoner die meent, dat andere bewoners zich niet houden aan de regels van dit 
huishoudelijk reglement of anderszins bezwaren en/of opmerkingen heeft ten aanzien 
van het gebruik of onderhoud van de algemene ruimten en installaties dient zijn 
bezwaren in eerste instantie in onderling overleg op te lossen. Indien bewoners c.q. 
bewoners niet tot overeenstemming komen kan men zijn bezwaren kenbaar maken bij de 
beheerder.  
 
Art. 9 Slot 
In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist de beheerder. 
 
 


