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Huishoudelijk reglement Voor huurders 
van het appartementencomplex 
Prinses Amaliastraat te Benthuizen 

 
  
 
 
Dit reglement is bestemd voor de huurders van het appartementencomplex Prinses 
Amaliastraat te Benthuizen. 
 
 
Algemeen 
Artikel 1 
U bent gebruiker van een appartement in het appartementengebouw gelegen aan de Prinses 
Amaliastraat 12 t/m 18 en 26 t/m 32 (even) te Benthuizen (kadastraal bekend gemeente 
Benthuizen, sectie B, nummer 2633). Als gebruiker van het gebouw moet u zich ervan 
bewust zijn dat het dicht bij elkaar wonen gemakkelijk aanleiding kan geven tot overlast. Om 
het woongenot voor alle gebruikers zoveel mogelijk te beschermen zijn een aantal woon- en 
leefregels samengevoegd tot een huishoudelijk reglement. 
 
De bepalingen van dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing op alle gebruikers. Een 
huurder is aansprakelijk voor de volledige nakoming van de bepalingen van het huishoudelijk 
reglement door gezinsleden en andere gebruikers van zijn of haar appartement. 
 
Voor de huurders geldt dat dit huishoudelijk reglement een aanvulling vormt op de 
huurovereenkomst met Habeko wonen. 
 
Als gebruiker bent u niet alleen verantwoordelijk voor uw eigen appartement, maar ook 
medeverantwoordelijk voor het in goede en representatieve staat houden van het gehele 
gebouw. 
 
Artikel 2 
Een nieuwe gebruiker dient zich vooraf schriftelijk akkoord te verklaren met de inhoud van 
het huishoudelijk reglement. 
 
Bestemming appartement 
Artikel 3 
Een appartement is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als woning. Uitoefening van 
een beroep, bedrijf of het verlenen van diensten, in welke vorm ook, betaald of onbetaald is 
niet toegestaan, behoudens toestemming van het bestuur. Indien noodzakelijk zal de akte van 
splitsing gewijzigd moeten worden. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van 
betrokkene. Betrokkene zal tevens moeten zorgen voor het verkrijgen van eventuele voor 
de uitoefening van zijn beroep of bedrijf vereiste vergunningen en ontheffingen. Leidt de aard 
van het beroep of bedrijf tot een hogere dan normale premie voor de opstalverzekering, dan 
komen de daaruit voortvloeiende kosten ook voor rekening van de betrokkene. 
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Gebruik Gemeenschappelijke gedeelten 
Artikel 4 
Gebruikers moeten er gezamenlijk en ieder afzonderlijk zoveel mogelijk toe bijdragen dat de 
gemeenschappelijke gedeelten schoon en netjes worden gehouden. 
 
Artikel 5 
In de brievenbussen aangetroffen niet gewenste drukwerken enzovoort mogen niet in de 
gemeenschappelijke gedeelten worden gedeponeerd. 
 
Artikel 6 
Het is niet toegestaan in de gemeenschappelijke ruimten rijwielen (met of zonder 
(hulp)motor), kinderwagens, meubilair of andere voorwerpen te plaatsen of te laten plaatsen 
of deze ruimten te gebruiken als reparatieruimte. Worden er niettemin rijwielen enzovoort 
aangetroffen, dan kunnen deze in opdracht van Habeko wonen worden verwijderd. 
Het is niet toegestaan met vuilniscontainers en rijwielen door de gemeenschappelijke 
ruimten te rijden. In verband met de toegankelijkheid voor ambulancediensten en brandweer 
moeten de gemeenschappelijke ruimten vrij zijn van hinderlijke obstakels. 
 
Artikel 7 
Wanden en plafonds in de gemeenschappelijke ruimten mogen niet gebruikt worden voor 
het aanbrengen van aanplakbiljetten, reclameborden en aankondigingen of het ophangen van 
schilderijen, decoraties of andere voorwerpen. 
 
Artikel 8 
Het is in de gemeenschappelijke ruimten niet toegestaan: 
a. zich luidruchtig te gedragen; 
b. zich onnodig op te houden; 
c. te roken. 
 
Artikel 9 
Gebruikers dienen zorg te dragen dat bij het binnenkomen dan wel vertrekken via één van 
de centrale toegangsdeuren in het trappenhuis of de hekwerken, deze na gebruik wordt 
gesloten. Bewoners dienen uiterste zorgvuldigheid te betrachten bij het toelaten van 
onbekenden. 
 
Artikel 10 
Het is zonder toestemming van Habeko wonen niet toegestaan zich op de daken te begeven 
anders dan als vluchtweg bij brand of andere calamiteiten. 
 
Artikel 11 
De naamplaatjes bij of op de brievenbussen of bellenpanelen dienen aluminiumkleurig met 
zwarte gravure of opdruk te zijn. Indien deze niet meer verkrijgbaar zijn, beslist Habeko 
wonen met de VvE over een nieuw model. 
 
Artikel 12 
Gebruikers maken uitsluitend op eigen risico gebruik van de liften. Alle voorschriften 
gegeven door het bestuur, de liftinstallateur of de overheid moeten nauwkeurig worden 
nagekomen. Het is gebruikers verboden anders dan in noodgevallen van de noodrem gebruik 



 4  

te maken of de lift te blokkeren. Gebruikers dienen ervoor zorg te dragen dat de liften niet 
overbelast worden. 
 
Artikel 13 
De brandtrappen mogen alleen in geval van brandgevaar of andere omstandigheden, welke 
levensgevaar kunnen inhouden, gebruikt worden. Deze trappen zijn niet bestemd voor 
normaal verkeer. 
 
Gebruik privégedeelten 
Artikel 14 
Het is niet toegestaan geluidsoverlast te veroorzaken, waaronder het doen (af)spelen van 
audioapparatuur en andere geluiden, op zodanige wijze dat dit hinderlijk is voor de overige 
bewoners. 
 
Artikel 15 
Het is gebruikers verboden tussen 20:00 uur en 08:00 uur, alsmede op zon- en erkende 
christelijke feestdagen, werkzaamheden te (laten) verrichten aan de bouwconstructie, die 
hoorbaar en hinderlijk zijn voor de overige bewoners. 
 
Artikel 16 
De vloerbedekking dient van een zodanige samenstelling te zijn dat hierdoor geen hinder en 
(geluids-)overlast voor de overige bewoners kan ontstaan. Behoudens toepassing in sanitaire 
ruimten is zogenaamde ‘harde’ vloerbedekking in de privégedeelten slechts toegestaan indien 
deskundig en met een ‘zwevende’ vloer aangebracht, zodat deze vloerbedekking niet in 
rechtstreeks contact staat met de ondervloer en met de wanden (Ico is 10 dB of meer). Bij 
klachtenmelding dient de eigenaar van de aangelegde vloer op eerste aanzegging aan te tonen 
dat de betreffende isolatie aan de gestelde eisen voldoet. 
 
Artikel 17 
Het is zonder toestemming van Habeko wonen niet toegestaan aan de buitenzijde 
naamborden, letters, reclameaanduidingen, uithangborden, vlaggen, spandoeken, 
bloembakken, droogrekken, drooglijnen, schijnwerpers en andere uitstekende voorwerpen 
aan te brengen. Ook is het zonder toestemming van Habeko wonen niet toegestaan kasten, 
hokken etc. op de balkons of terrassen te plaatsen en afscheidingen of andere zaken aan te 
brengen die de lichtinval of het uitzicht van de appartementen kan belemmeren. 
 
Artikel 18 
Het bevestigen van (schotel-)antennes tegen buitengevels, op daken en balkons is niet 
toegestaan. 
 
Artikel 19 
Voor het drogen van wasgoed op de balkons of terrassen mag uitsluitend gebruik gemaakt 
worden van wegneembare droogrekken binnen de balkons. 
 
Artikel 20 
Het is verboden broodkorsten, etensresten, vuurwerk, afval of andere zaken van de balkons 
of uit de ramen naar beneden te werpen en kleden, lopers, bezems etc. buiten de balkons en 
galerijen schoon te maken. 
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Artikel 21 
Het is toegestaan één of twee huisdieren te houden die binnen het appartement kunnen 
worden gehuisvest, met dien verstande dat bedoelde dieren aan andere bewoners geen 
hinder of overlast berokkenen. Het houden van duiven is te allen tijde verboden. Mocht als 
gevolg van het houden van huisdieren verontreiniging in de gemeenschappelijke gedeelten 
ontstaan, dan is de eigenaar van het betrokken huisdier verplicht de sporen hiervan 
onmiddellijk en grondig op te ruimen. Huisdieren moeten in de gemeenschappelijke 
gedeelten zijn aangelijnd. 
 
Artikel 22 
Het in de appartementen en bergingen gebruiken of repareren van motoren, werktuigen, 
gereedschappen of goederen, welke door geluid, trilling of stank overlast kunnen 
veroorzaken, alsmede het opslaan van licht ontvlambare of ontplofbare stoffen als benzine, 
olie, munitie, vuurwerk enzovoort in hoeveelheden of verpakkingen die afwijken van wat kan 
worden aangemerkt als normaal huishoudelijk gebruik is ten strengste verboden. Ook de 
opslag van sterk ruikende of ongedierte aantrekkende stoffen of waren en het commercieel 
kweken van planten is verboden. 
 
Artikel 23 
Het is niet toegestaan open vuur of haardinstallaties aan te leggen. Barbecueën op de balkons 
en terrassen is alleen toegestaan met toestemming van de naaste buren. 
 
Artikel 24 
Huisvuil dient in goed afgesloten vuilniszakken in de daarvoor bestemde container(s) te 
worden geplaatst. Het deponeren en opslaan van huisvuil op de galerijen, balkons en 
terrassen is niet toegestaan. 
 
Onderhoud, verbouwingen en storingen 
Artikel 25 
Gebruikers mogen zonder toestemming van Habeko wonen geen verandering in het gebouw 
aanbrengen waardoor het architectonisch uiterlijk of de constructie ervan gewijzigd zou 
worden. De toestemming kan niet worden verleend indien de hechtheid van het gebouw 
door de verandering in gevaar wordt gebracht. 
 
Artikel 26 
Iedere opbouw, aan- of onderbouw zonder toestemming van Habeko wonen is verboden. 
Toestemming door Habeko wonen kan slechts worden verleend onder voorbehoud dat de 
werkzaamheden worden uitgevoerd voor rekening, risico en onderhoud van de aanvrager 
met vrijwaring tegen gevolgschade voor Habeko wonen (overige huurders). De toestemming 
kan te allen tijde door Habeko wonen worden ingetrokken. 
 
Artikel 27 
Gebruikers zijn verplicht het plaatsen van steigerwerk ten behoeve van reiniging en 
onderhoud van gevels, kozijnen en ruiten toe te staan en werklieden, die belast zijn met het 
uitvoeren van de werkzaamheden, doorgang te verlenen. 
 
Artikel 28 
Voor het aanbrengen van buitenzonwering is een uniforme uitvoering bepaald: 
Verticale screens, waarvan de bak en de geleiders in de kleur van het kozijnhout dienen te 
zijn en het doek in de kleur Sergé / Satiné (lichtgrijs / grijs). Bij keuze van de Topstar 
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collection betreft het nr. 1093. De geleiders dienen door middel van afstandhouders op het 
kozijn gemonteerd te worden. Buitenzonwering is alleen toegestaan aan de voorgevel 
(straatkant). De kosten van aanschaf en onderhoud van buitenzonwering komen voor 
rekening van de eigenaar of gebruiker van de betrokken woning en nadrukkelijk niet ten laste 
van Habeko wonen. 
 
Artikel 29 
Het is zonder toestemming van Habeko wonen niet toegestaan reparaties of andere 
werkzaamheden aan de leidingen en ornamenten van de verlichting van de 
gemeenschappelijke gedeelten te verrichten. 
 
Artikel 30 
Het is gebruikers niet toegestaan schilderwerk, uitgezonderd het binnenschilderwerk in het 
eigen appartement, individueel uit te voeren of te laten uitvoeren. 
 
Artikel 31 
Voor de centrale mechanische afzuiginstallatie geldt: 
a. dat de inregelkleppen van de ventilatie af- en toevoer niet van stand mogen worden 

gewijzigd; 
b. dat het wel is toegestaan op de inregelklep van de mechanische afzuiging in de keuken 

een motorloze wasemkap aan te sluiten, echter met dien verstande dat deze aangepast 
moet zijn aan het mechanisch afzuiginstallatiesysteem; 

c. dat de apparatuur van de ventilatie in alle privégedeelten slechts mag worden gewijzigd 
door personen en bedrijven aan wie door Habeko wonen daartoe opdracht is gegeven. 

 
Artikel 32 
Gebruikers dienen het plaatsen of vernieuwen van een binnentoestel van de intercom te 
melden bij Habeko wonen. 
 
Artikel 33 
Gebruikers dienen verstoppingen van gootstenen en leidingen zoveel mogelijk te 
voorkomen. Indien verstoppingen toch voorkomen, dan mogen geen chemische 
oplosmiddelen gebruikt worden. 
 
Artikel 34 
Onderhoudsklachten aan de gemeenschappelijke voorzieningen kunnen door de huurders op 
werkdagen tussen 08:00 uur en 16:00 uur telefonisch worden gemeld bij Habeko wonen. Het 
telefoonnummer is 0172 - 583 112. Voor spoedeisende klachten buiten kantooruren, bel dan 
het algemene nummer 0172 – 583 111. U wordt automatisch doorverbonden met onze 
externe technische dienst.  
Onderhoudsklachten kunnen ook schriftelijk worden gemeld, t.n.v. Habeko wonen, Postbus 
35, 2390 AA Hazerswoude-Dorp of via de website onderhoudsklachten@habekowonen.nl. 
 
Slotbepalingen 
Artikel 35 
Voor alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist Habeko wonen. 
 
Artikel 36 
Bij geschillen over de uitleg van het huishoudelijk reglement beslist Habeko wonen. 
 


