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“Wees welkom aan de Vredenluststraat 39”



> Kenmerken
Woonoppervlakte



75 m²




Woonlaag

3e etage




Inhoud



200 m³




Bouwjaar


1965

> Omschrijving
Dit appartement op de 3e verdieping met balkon op het westen is ideaal voor 
starters en tevens geschikt als beleggingsobject! Het appartement beschikt over 
2 slaapkamers, een keuken met inbouwapparatuur, nette badkamer, zonnige 
woonkamer en is grotendeels uitgevoerd met laminaatvloeren. Op de begane 
grond bevindt zich de inpandige berging. De centrale ligging nabij zowel het 
centrum en alle voorzieningen, als alle uitvalswegen maakt het compleet. Een 
leuk en betaalbaar appartement met ook nog eens voldoende openbare 
parkeergelegenheid aan de voorzijde van het complex.




Indeling:

Begane grond: entree met intercom en postbus, trappenhuis naar het 
appartement en doorgang naar de berging.




Derde verdieping; entree vanaf de galerij, gang met half open keuken met 
keukenblok v.v gaskookplaat, afzuigkap, koelkast, oven en een bergkast met de 
wasmachine aansluiting. Vervolgens een badkamer met toilet, ruime douche en 
een wastafelmeubel.

De woonkamer is afgewerkt met actuele kleuren en nette laminaatvloer. De twee 
slaapkamers zijn lekker ruim, waarvan de hoofdslaapkamer toegang geeft tot het 
balkon.




De Vereniging van Eigenaren draagt zorg voor het algemeen onderhoud en 
opstalverzekering. De servicekosten bedragen t/m 31-12-2020 € 120,- en 
worden per 01-01-2021 verhoogt naar € 130,- euro per maand.




Algemene informatie;

- bouwjaar 1965;

- gemoderniseerd omstreeks 2015;

- verwarming: gaskachels;

- warm water: Intergas HR cv-ketel (2020);

- deels voorzien van kunststof kozijnen;

- grotendeels voorzien van dubbel glas;

- balkon op het westen;

- aanvaarding in overleg.




Kortom: bent jij op zoek naar een zonnig appartement met 2 slaapkamers, maak 
dan nu snel een afspraak voor een bezichtiging!



















> Plattegrond Ontdek de...







> Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

(Gas)kachels X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Kledingkast slaapkamer voorzijde X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - oven X

 - koelkast X

 - vriezer X

 



> Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Sanitair/sauna

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/

energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 



Bijzonderheden 1 A.

Zijn er nadat u het appartement in eigendom hebt gekregen nog andere, 

eventuele aanvullende notariële of onderhandse akten opgesteld met 

betrekking tot het appartement?

Nee

Zo ja, welke?

 

Bijzonderheden 1 B.

Zijn er mondelinge of schriftelijke afspraken gemaakt over aangrenzende 

percelen?


(Denk hierbij aan regelingen voor het gebruik van een poort, schuur, garage, 

tuin, overeenkomsten met meerdere buren, toezeggingen, erfafscheidingen.)

Nee

Zo ja, welke zijn dat?

 

Bijzonderheden 1 C.

Wijken de huidige terreinafscheidingen af van de kadastrale 

eigendomsgrenzen?


(Denk hierbij ook aan strookjes grond van de gemeente die u in gebruik 

heeft, of grond van u die gebruikt wordt door de buren.)

Nee

Zo ja, waaruit bestaat die afwijking?

 

Bijzonderheden 1 D.

Is een gedeelte van uw appartement, schuur, garage of schutting gebouwd 

op grond van de buren of andersom?

Nee

Zo ja, graag nader toelichten:

 

Bijzonderheden 1 E.

Heeft u grond van derden in gebruik? Nee

Zo ja, welke grond?

 

Bijzonderheden 1 F.

> Inlichtingenformulier



Rusten er voor zover u weet 'bijzondere lasten en beperkingen' op het 

appartement?


('Bijzondere lasten en beperkingen' kunnen privaatrechtelijke beperkingen 

zijn zoals (lijdende) erfdienstbaarheden (bijvoorbeeld een recht van overpad), 

kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen, vruchtgebruik, voorkeursrecht 

(bijvoorbeeld een eerste recht van koop), opstalrecht, erfpacht, huurkoop. 

Het kan ook gaan om publiekrechtelijke beperkingen zoals een aanschrijving 

van de gemeente in het kader van een illegale verbouwing.)

Nee

Zo ja, welke?

 

Bijzonderheden 1 G.

Is de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing?

 

Bijzonderheden 1 H.

Is er een anti-speculatiebeding van toepassing op het appartement?

Zo ja, hoe lang nog?

 

Bijzonderheden 1 I.

Is er sprake van een beschermd stads- of dorpsgezicht of loopt er een 

procedure tot aanwijzing daartoe?

Nee

Is er sprake van een gemeentelijk-, provinciaal-of rijksmonument of loopt er 

een procedure tot aanwijzing daartoe?

Nee

Is er volgens het bestemmingsplan sprake van een beeldbepalend of 

karakteristiek object?

Nee

 

Bijzonderheden 1 J.

Is er sprake (geweest) van ruilverkaveling? Nee

Zo ja, moet u hiervoor ruilverkavelingsrente betalen? Nee

Zo ja, hoeveel en voor hoe lang? Bedrag:

Duur:

 

Bijzonderheden 1 K.

> Inlichtingenformulier



Is er sprake van onteigening? Nee

 

Bijzonderheden 1 L.

Is het appartement of de grond geheel of gedeeltelijk verhuurd of bij anderen 

in gebruik?

Nee

Zo ja: Is er een huurcontract? Nee

Welk gedeelte is verhuurd?

Welke delen vallen onder gezamenlijk gebruik?

Welke zaken zijn van de huurder en mag hij verwijderen bij ontruiming?

(Bijvoorbeeld geiser, keuken, lampen)

Heeft de huurder een waarborgsom gestort? Nee

Zo ja, hoeveel?

Heeft u nog andere afspraken met de huurders gemaakt? Nee

Zo ja, welke?

 

Bijzonderheden 1 M.

Is er over het appartement een geschil/procedure gaande, al dan niet bij de 

rechter, huurcommissie of een andere instantie?     (bijvoorbeeld onteigening/

kwesties met buren, zoals erfdienstbaarheden, recht van overpad, 

erfafscheidingen e.d.)

Nee

Zo ja, welke is/zijn dat?

 

Bijzonderheden 1 N.

Is er bezwaar gemaakt tegen de waardebeschikking WOZ? Nee

Zo ja, toelichting:

 

Bijzonderheden 1 O.

Zijn er door de overheid of nutsbedrijven verbeteringen of herstellingen 

voorgeschreven of aangekondigd die nog niet naar behoren zijn uitgevoerd?

Nee

Zo ja, welke?

> Inlichtingenformulier



 

Bijzonderheden 1 P.

Zijn er in het verleden subsidies of premies verstrekt die bij verkoop van het 

appartement voor een deel kunnen worden teruggevorderd?

Nee

Zo ja, welke?

 

Bijzonderheden 1 Q.

Is het appartement onbewoonbaar verklaard of in het verleden ooit 

onbewoonbaar verklaard geweest?

Nee

Zo ja, waarom?

 

Bijzonderheden 1 R.

Is er bij verkoop sprake van een omzetbelastingheffing? 


(Bijvoorbeeld omdat het een voormalig bedrijfsonroerendgoed is, of een 

appartement met praktijkgedeelte, of omdat u pas ingrijpend verbouwd 

hebt.)

Nee

Zo ja, waarom?

 

Bijzonderheden 1 S.

Hoe gebruikt u het appartement nu? 


(Bijvoorbeeld voor bewoning, praktijk, winkel, opslag.)

 

Bijzonderheden 1 T.

Is dat gebruik volgens de splitsingsakte toegestaan?

 

Bijzonderheden 1 U.

Is dat gebruik volgens de gemeente toegestaan?

Zo nee, heeft de gemeente dit strijdige gebruik wel eens bij u aangekaart?

Hoe heeft de gemeente dit strijdige gebruik bij u aangekaart?

 

> Inlichtingenformulier



Gevels 2 A.

Is er bij het appartement sprake (geweest) van vochtdoorslag of aanhoudend 

vochtige plekken op de gevels?

Nee

Zo ja, waar?

 

Gevels 2 B.

Zijn er bij het appartement (gerepareerde) scheuren/beschadigingen in/aan 

de gevels aanwezig?

Nee

Zo ja, waar?

 

Gevels 2 C.

Zijn de gevels bij het appartement tijdens de bouw geïsoleerd?

Zo nee, zijn de gevels daarna geïsoleerd?

Is er sprake van volledige isolatie?

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd?

 

Gevels 2 D.

Zijn de gevels bij het appartement ooit gereinigd?

Zo ja, volgens welke methode en wanneer?

 

Dak(en) 3 A.

Hoe oud zijn de daken van het appartementencomplex? Platte daken:

Overige daken:

 

Dak(en) 3 B.

Heeft u last van daklekkages (gehad)? Nee

Zo ja, waar?

 

Dak(en) 3 C.

> Inlichtingenformulier



Zijn er in het verleden in het appartement gebreken geconstateerd aan de 

dakconstructie zoals scheve, doorbuigende, krakende, beschadigde en/of 

aangetaste dakdelen?

Nee

Zo ja, waar?

 

Dak(en) 3 D.

Is het dak van het appartementencomplex al eens (gedeeltelijk) vernieuwd 

c.q. gerepareerd?

Ja

Zo ja, welk (gedeelte van het) dak en waarom?

 

Dak(en) 3 E.

Is het dak van het appartementencomplex tijdens de bouw geïsoleerd?

Zo nee, is het dak daarna geïsoleerd?

Is er sprake van volledige isolatie?

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd?

 

Dak(en) 3 F.

Zijn de regenwaterafvoeren van het appartement lek of verstopt? Nee

Zo ja, toelichting:

 

Dak(en) 3 G.

Zijn de dakgoten lek of verstopt? Nee

Zo ja, toelichting:

 

Kozijnen, ramen en deuren 4 A.

Wanneer zijn de (buiten)kozijnen, ramen en deuren van het appartement 

voor het laatst geschilderd?

Is dit gebeurd door een erkend schildersbedrijf?

Zo ja, door wie?

 

> Inlichtingenformulier



Kozijnen, ramen en deuren 4 B.

Functioneren alle scharnieren en sloten in het appartement? Ja

Zo nee, toelichting:

 

Kozijnen, ramen en deuren 4 C.

Zijn voor alle afsluitbare deuren, ramen etc. sleutels aanwezig? Ja

Zo nee, voor welke deuren, ramen etc. niet?

 

Kozijnen, ramen en deuren 4 D.

Is er sprake van isolerende beglazing in het appartement? Ja

Is er sprake van volledige isolatie?

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd?

 

Kozijnen, ramen en deuren 4 E.

Is er bij de isolerende beglazing sprake van condensvorming tussen het 

glas?


(Denk aan lekkende ruiten.)

Nee

Zo ja, waar?

 

Vloeren, plafonds en wanden 5 A.

Is er in het appartement sprake (geweest) van vochtdoorslag of optrekkend 

vocht op vloeren, plafonds en/of wanden?

Nee

Zo ja, waar?

 

Vloeren, plafonds en wanden 5 B.

Is er in het appartement sprake (geweest) van schimmelvorming op de 

vloeren, plafonds en/of wanden?

Nee

Zo ja, waar?

 

Vloeren, plafonds en wanden 5 C.

> Inlichtingenformulier



Zijn er in het appartement (gerepareerde) of (verborgen) scheuren en/of 

beschadigingen in/aan vloeren, plafonds en/of wanden aanwezig?

Zo ja, waar?

 

Vloeren, plafonds en wanden 5 D.

Hebben zich in het verleden in het appartement problemen voorgedaan met 

de afwerkingen? 


(Bijvoorbeeld loszittend tegelwerk, loslatend behang of spuitwerk, 

holklinkend of loszittend stucwerk, etc)

Nee

Zo ja, waar?

 

Vloeren, plafonds en wanden 5 E.

Is er in het appartement sprake (geweest) van gebreken aan de 

vloerconstructie, zoals scheve, doorbuigende, krakende, beschadigde en/of 

aangetaste vloerdelen?

Nee

Zo ja, waar?

 

Vloeren, plafonds en wanden 5 F.

Is er in het appartement sprake van vloerisolatie? Ja

Is er sprake van volledige isolatie?

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd?

 

Kelder, kruipruimte en fundering 6 A.

Is er in het appartement sprake (geweest) van gebreken aan de fundering? Nee

Zo ja, waar?

 

Kelder, kruipruimte en fundering 6 B.

Is de kruipruimte van het appartement toegankelijk?

Is de kruipruimte droog?

Zo nee of meestal, toelichting:

> Inlichtingenformulier



 

Kelder, kruipruimte en fundering 6 C.

Is er sprake van vochtdoorslag door de kelderwand?

Zo ja of soms, toelichting:

 

Kelder, kruipruimte en fundering 6 D.

Is de grondwaterstand in de afgelopen jaren waarneembaar gewijzigd of is 

er sprake van wateroverlast geweest?

Zo ja, heeft dit tot problemen geleid in de vorm van water in de kruipruimte 

c.q. kelder?

Zo nee, tot wat voor andere problemen heeft dit geleid?

 

Installaties 7 A.

Wat voor warmte-installatie is er aanwezig in het appartement? 


(Bijvoorbeeld cv-installatie, WTW-systeem, WKO-systeem.)

Cv ketel en gashaard

Wat is het merk van de installatie en hoe oud is deze? Merk: Intergas HR

Leeftijd: 2 maanden oud

Wanneer is deze voor het laatst onderhouden?

Is het onderhoud uitgevoerd door een erkend bedrijf? Ja

Zo ja, door wie? Energiewacht

 

Installaties 7 B.

Zijn er de afgelopen tijd zaken opgevallen ten aanzien van de installatie?


(bijvoorbeeld de cv-installatie moet meer dan 1 keer per jaar bijgevuld 

worden)

Nee

Zo ja, wat is u opgevallen?

 

Installaties 7 C.

Zijn er radiatoren die niet warm worden?

Zo ja, welke?

> Inlichtingenformulier



 

Installaties 7 D.

Zijn er radiatoren of (water)leidingen die lekken? Nee

Zo ja, waar en welke?

 

Installaties 7 E.

Zijn er radiatoren of (water)leidingen die ooit zijn bevroren? Nee

Zo ja, waar?

 

Installaties 7 F.

Heeft u vloerverwarming in het appartement? Nee

Zo ja, waar?

 

Installaties 7 G.

Zijn er vertrekken die niet (goed) warm worden? Nee

Zo ja, welke?

 

Installaties 7 H.

Heeft het appartementencomplex zonnepanelen? Nee

In welk jaar zijn de zonnepanelen geplaatst? Jaar:

Waarvoor wordt de energie die wordt opgewekt gebruikt?


(Bijvoorbeeld voor de privé-gedeeltes van de bewoners of voor de 

gemeenschappelijke ruimten)

 

Installaties 7 I.

In welk jaar zijn voor het laatst de aanwezige schoorsteenkanalen/

rookgasafvoeren geveegd/gereinigd?

2020

 

Installaties 7 J.

Wanneer heeft u de aanwezige schoorsteenkanalen voor het laatst gebruikt? 2020

> Inlichtingenformulier



Is de trek van aanwezige schoorsteenkanalen goed? Ja

 

Installaties 7 K.

Is de elektrische installatie vernieuwd? Nee

Zo ja, wanneer?

Zo ja, welke onderdelen?

 

Installaties 7 L.

Zijn er gebreken aan de (technische) installaties? Nee

Zo ja, welke?

 

Sanitair en riolering 8 A.

Zijn er in het appartement beschadigingen aan wastafels, douche, bad, 

toiletten, gootstenen en kranen?

Nee

Zo ja, welke?

 

Sanitair en riolering 8 B.

Lopen de afvoeren van wastafels, douche, bad, toiletten, gootstenen en 

kranen in het appartement goed door?

Ja

Zo nee, welke niet?

 

Sanitair en riolering 8 C.

Is het appartement aangesloten op het gemeentelijke riool? Ja

 

Sanitair en riolering 8 D.

Zijn er in het appartement gebreken (geweest) aan de riolering, zoals 

breuken, stankoverlast, lekkages, etc.?

Nee

Zo ja, welke?

 

Sanitair en riolering 8 E.

> Inlichtingenformulier



Is er een andere voorziening, zoals een septictank, beerput of dergelijk 

aanwezig?

Nee

Zo ja, wat is er aanwezig en hoe dient dit te worden onderhouden?

 

Diversen 9 A.

Wat is het bouwjaar van het appartement? 1965

 

Diversen 9 B.

Zijn er asbesthoudende materialen in het appartement aanwezig? Niet bekend

Zo ja, welke en waar?

 

Diversen 9 C.

Blijft er in het appartement zeil achter, al dan niet vastgelijmd, dat is 

aangeschaft tussen 1955 en 1982?

Nee

 

Diversen 9 D.

Is er sprake van loden leidingen in het appartement? Niet bekend

Zo ja, waar?

 

Diversen 9 E.

Is de grond van het appartementencomplex verontreinigd? Nee

Zo ja, is er een onderzoeksrapport? N.v.t

Zo ja, heeft de gemeente/provincie een onderzoeks- of saneringsbevel 

opgelegd?

N.v.t

 

Diversen 9 F.

Is er een olietank aanwezig? Nee

Zo ja, is deze gesaneerd/verwijderd?

Zo ja, waar is de olietank op het perceel gesitueerd?

Is er een Kiwa-certificaat aanwezig?

> Inlichtingenformulier



 

Diversen 9 G.

Is er sprake van overlast door ongedierte in of (rond)om het appartement? 


(Denk aan muizen, ratten, kakkerlakken, etc.)

Nee

Zo ja, waar?

 

Diversen 9 H.

Is het appartement aangetast door houtworm, boktor, ander ongedierte of 

zwam?

Nee

Zo ja, waar?

Zo ja, is deze aantasting al eens behandeld?

Zo ja, wanneer?

Zo ja, door welk bedrijf?

 

Diversen 9 I.

Is er in het appartement sprake van chlorideschade (betonrot)?


(betonrot komt vooral voor in kruipruimtes van panden gebouwd tussen 

1965 en 1981 die voorzien zijn van betonnen vloerelementen van het merk 

Kwaaitaal of Manta. Ook andere beton- elementen - bijvoorbeeld balkons - 

kunnen aangetast zijn.)

Zo ja, waar?

 

Diversen 9 J.

Hebben er in het appartement verbouwingen en/of bijbouwingen 

plaatsgevonden?

Zo ja, welke ver-/bijbouwingen?

Zo ja, in welk jaartal?

Zo ja, door welk bedrijf zijn deze uitgevoerd?

 

Diversen 9 K.

> Inlichtingenformulier



Zijn er in het appartement verbouwingen of uitbreidingen uitgevoerd zonder 

daartoe benodigde omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning)?

Zo ja, welke?

 

Diversen 9 L.

Zijn er verbouwingen of uitbreidingen uitgevoerd zonder daartoe benodigde 

toestemming van de VvE?

Zo ja, welke?

 

Diversen 9 M.

Bent u in het bezit van een energieprestatiecertificaat/energielabel? Nee

Zo ja, welke label?

 

Vaste lasten 10 A.

Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag onroerendezaakbelasting? 142

Belastingjaar? 2020

 

Vaste lasten 10 B.

Wat is de WOZ-waarde? 87000

Peiljaar? 2020

 

Vaste lasten 10 C.

Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag waterschapslasten? 193

Belastingjaar? 2020

 

Vaste lasten 10 D.

Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag rioolrecht? 146

Belastingjaar? 2020

 

> Inlichtingenformulier



Vaste lasten 10 E.

Welke voorschotbedragen betaalt u maandelijks aan de nutsbedrijven? Gas: 25

Elektra: 20

Blokverwarming:

Anders:

Te weten:

 

Vaste lasten 10 F.

Zijn er lease- en/of huurkoopcontracten? 


(Bijvoorbeeld keuken, kozijnen, cv-ketel, etc.)

Nee

Zo ja, welke?

Zijn deze contracten overdraagbaar op de koper?


Let op! Veel lease- en huurkoopcontracten zijn niet langer overdraagbaar op 

een koper. Neem hiervoor contact op met de betreffende leverancier.

Hoe lang lopen de contracten nog en wat is de eventuele afkoopsom? 

Afkoopsom

Duur:

 

Vaste lasten 10 G.

Als er sprake is van erfpacht of opstalrecht hoe hoog is dan de canon per 

jaar?

Heeft u alle canons betaald?

Is de canon afgekocht?

Zo ja, tot wanneer?

 

Vaste lasten 10 H.

Heeft u alle gemeentelijke belastingen die u verschuldigd bent al betaald? Ja

Zijn er variabele bedragen voor gemeenschappelijke poorten, inritten of 

terreinen?

Zo ja, hoe hoog?

> Inlichtingenformulier



Zo ja, waarvoor?

 

Vaste lasten 10 I.

Heeft u, om in de straat te parkeren, een parkeervergunning nodig? Nee

Hoeveel parkeervergunningen kunnen er maximaal worden aangevraagd?

Wat zijn de kosten voor deze parkeervergunning per jaar?

 

Garanties 11 A.

Zijn er lopende onderhoudscontracten en/of garantieregelingen 

overdraagbaar aan de koper?


(Zoals dakbedekking, cv-installatie, dubbele beglazing, etc.)

Ja

Zo ja, welke? Energiewacht cv ketel+gashaard

 

De VvE en onderlinge verhoudingen 12 A.

Is de VvE ingeschreven in het Handelsregister (Kamer van koophandel)? Ja

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:

 

De VvE en onderlinge verhoudingen 12 B.

Uit hoeveel appartementsrechten bestaat de VvE?

 

De VvE en onderlinge verhoudingen 12 C.

Is er een eigenaar met 50% of meer dan 50% van het aantal stemmen? Nee

 

De VvE en onderlinge verhoudingen 12 D.

Breukdeel van het aandeel in het appartementencomplex: Woning:

Berging:

Parkeerplaats:

 

De VvE en onderlinge verhoudingen 12 E.

> Inlichtingenformulier



Aantal stemmen voor dit appartement:

 

De bestuurder(s) ('het bestuur') 13 A.

Is er een professionele bestuurder?

 

De bestuurder(s) ('het bestuur') 13 B.

Zo nee, is de bestuurder lid van de VvE?

 

De vergadering van eigenaars 14 A.

Wordt er ten minste eenmaal per jaar vergaderd? Ja

 

De vergadering van eigenaars 14 B.

Zijn er notulen en/of schriftelijke besluiten en actielijsten van de laatste twee 

vergaderingen beschikbaar?

Ja

 

De vergadering van eigenaars 14 C.

Lopen er procedures tot vernietiging van besluiten?

Zo ja, om welke besluiten gaat het?

 

Verzekeringen 15 A.

Is er een collectieve opstalverzekering? Ja

 

Verzekeringen 15 B.

Is daar een 'appartementenclausule' in opgenomen?

 

Verzekeringen 15 C.

Is er een collectieve wettelijke aansprakelijkheidsverzekering?

 

> Inlichtingenformulier



Het reservefonds, meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en bijdrage VvE 16 A.

Is er een reservefonds?

Hoe hoog is het reservefonds en wat is de peildatum? Bedrag:

Datum:

 

Het reservefonds, meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en bijdrage VvE 16 B.

Is er een meerjarenonderhoudsplan aanwezig? Ja

Hoe oud is het meerjarenonderhoudsplan en welke periode bestrijkt het 

plan? Jaar:

Periode:

 

Het reservefonds, meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en bijdrage VvE 16 C.

Zo nee, hoe wordt vastgesteld wat moet worden gereserveerd voor groot 

onderhoud?

 

Het reservefonds, meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en bijdrage VvE 16 D.

Te betalen maandelijkse bijdrage is in totaal:                                             


Waarvan:

Exploitatiekosten (servicekosten)

Reservering voor onderhoud

Stookkosten (voorschot)

 

Het reservefonds, meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en bijdrage VvE 16 E.

Zijn er eenmalige en/of incidentele bijdragen verschuldigd?

Zo ja, waarvoor, wat is het bedrag en wanneer moeten deze worden 

betaald?

> Inlichtingenformulier



Bedrag:

Te voldoen per:

 

Het reservefonds, meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en bijdrage VvE 16 F.

Zijn alle aan de VvE verschuldigde bedragen betaald? Ja

Zo nee, welke niet?

 

Nadere informatie 17 A.

Overige zaken(Overige zaken die de koper naar uw mening moet weten)

> Inlichtingenformulier



 

Vereniging van Huiseigenaren 

       Vredenluststraat 1-49 

    Hoogeveen 

Bankrekeningnummer 
NL71 RABO 0329 0961 09 
Administratie: ASD 
adres: de Vos van  
           Steenwijklaan 75 
           7902 NP Hoogeveen 
tel: 0528-234332 
Email: info@asdonline.nl 
 

  
Huishoudelijk Reglement van de vereniging van eigenaren Flatgebouw 
Vredenluststraat te Hoogeveen 
  
1.       De maandelijks te betalen voorschotten zijn per 1 januari 2019 vastgesteld op € 120,00 per appartement 

per maand. Deze voorschotten dienen betaald zijn vóór de 15e van de maand waarop het voorschot 
betrekking heeft. De voorschotbijdragen kunnen jaarlijks worden herzien door de algemene 
ledenvergadering. 

  
2.       Het rentepercentage dat berekend wordt inzake achterstand in de betaling van de voorschotten en/of eigen 

bijdragen is gelijk aan de wettelijk geldende rente. Alle kosten van inning van de voorschotten en bijdragen 
zijn voor rekening van de desbetreffende eigenaar. Voor elke maand achterstand wordt € 25,00 
administratiekosten in rekening gebracht. 

  
3.       Storm-, brand- en glasschade welke zijn verzekerd door de vereniging, dienen uiterlijk binnen 5 dagen te 

worden gemeld bij de administrateur. Schade die voortvloeit uit nalatigheid van de bewoners c.q. eigenaren 
is voor rekening van de bewoner of eigenaar. 

  
4.       Het is verboden vuilnis en andere zaken in de gemeenschappelijke ruimten en in de portieken bij de 

voordeur te plaatsen. Een deurmat en decoraties zijn echter toegestaan. 
  
5.       Het is verboden reclamemateriaal e.d. bovenop de brievenbussen te leggen. Dit i.v.m. brandgevaar. 
  
6.       Het huisvuil wordt ingezameld als gescheiden huisvuil en dient beneden in de daarvoor bestemde bakken 

te worden geplaatst. Het is niet toegestaan huisvuil buiten de daarvoor bestemde bakken te plaatsen. 
  
7.       Er mogen zich geen huisdieren bevinden in de trappenhuizen zonder toezicht van de eigenaar. 
  
8.       Indien er zich schriftelijke klachten over huisdieren voordoen door één of meerdere bewoners, wordt de 

eigenaar van het desbetreffende huisdier verzocht om dergelijke klachten in het vervolg te voorkomen. 
Mocht er nadien geen verbetering optreden, dan wordt de eigenaar gelast het huisdier te verwijderen. 

  
9.       Het drogen van wasgoed aan de oostzijde van het flatgebouw is niet toegestaan, met uitzondering van de 

huisnummers 1, 3, 5 en 7. 
  
10.    Permanente afscheiding van zowel voor- als achterbalkons is verboden. 
  
11.    Het gebruik van kranen in de kasten van de trappenhuizen door eigenaren en bewoners is toegestaan. 

Tegen betaling van € 11,34 kan de eigenaar een sleutel krijgen. Dit is inclusief verbruiksrecht van € 6,81 per 
jaar. Bij ongeoorloofd gebruik kan de sleutel worden teruggenomen door de administrateur of de 
bewonerscommissie. Het wassen van auto’s voor de flat is alleen toegestaan aan eigenaren. 

  
12.    De eigenaren ontvangen jaarlijks een exploitatierekening. Deze wordt besproken tijdens de algemene 

ledenvergadering. Bij goedkeuring van de exploitatierekening verleent de algemene ledenvergadering 
decharge aan de administrateur. 

  



13.    Iedere bewoner/eigenaar dient zijn eigen galerijgedeelte schoon te houden en desgewenst te schrobben. In 
de wintermaanden dienen de galerijen sneeuwvrij gehouden te worden. Door de eigenaren/bewoners moet 
er eveneens op worden toegezien dat de galerijlampjes en de achterbalkons ordentelijk worden gehouden. 
Mocht bij inspectie blijken dat een bewoner/eigenaar zijn galerijgedeelte niet voldoende schoon houdt, dan 
kan, na het geven van een waarschuwing, opdracht gegeven worden om het galerijgedeelte op kosten van 
de betreffende bewoner/eigenaar te laten schoonmaken. 

  
14.    Het plaatsen van fietsen en dergelijke in de trappenhuizen of voor de ingang hiervan is verboden. 
  
15.    Auto’s mogen alleen worden geparkeerd in de daarvoor bestemde vakken (tussen de witte strepen). 
  
16.    Het is de eigenaren van de “grote” flats niet toegestaan het galerijgedeelte van hun woningen af te sluiten. 
  
17.    De bewoners dienen er voor zorg te dragen dat de toegangsdeur tot de berging is afgesloten. 
  
18.    Het is de administrateur niet toegestaan meer dan 1 bankrekening en 1 spaarrekening ten name van de 

vereniging in beheer te hebben. Het is de administrateur niet toegestaan een bedrag groter dan € 250,- in 
kas te hebben. Tevens mag het saldo op de betaalrekening niet groter zijn dan € 2.500,-. Eventuele 
overschotten dienen op de spaarrekening gestort te worden. 

  
19.    De eigenaren en bewoners zijn verplicht zich van geluidshinder te onthouden tussen 22.00 uur ’s avonds 

en 07.00 uur ’s morgens. Bij overtreding van deze regel kan hiervoor een boete worden opgelegd van 
maximaal € 50,- per gebeurtenis. Bij herhaling zal de politie gewaarschuwd worden. Dit betekent dus niet dat 
er overdag wel veel lawaai gemaakt mag worden; houdt rekening met uw buren en houdt de volumeknop 
laag. 

  
20.    Op- of aanbouw, welke plaatsvinden aan de gemeenschappelijke gedeelten is, zoals omschreven in art. 6 

van de splitsingsakte, ten strengste verboden. 
  
21.    Bij verkoop van zowel de huidige als de nieuwe eigenaar/bewoner verplicht om alle informatie, voor zover 

deze betrekking heeft op de overdracht van één der appartementen, volledig en naar waarheid op te geven 
op een daarvoor bestemd formulier. Kopers moeten een registratieformulier overleggen, voordat zij 
overgaan tot het betrekken van de woning. Deze formulieren zijn te verkrijgen bij de administrateur. 

  
22.    Indien een betrokkene geen gevolg geeft aan een waarschuwing omtrent het niet nakomen van de 

splitsingsakte en het huishoudelijk reglement (zijnde het gele boekje, verkrijgbaar bij de notaris: 
modelreglement bij splitsing in appartementsrechten januari 1992), dan kan de vergadering een boete 
opleggen van maximaal € 500,-. 

  
23.    Bij de vergadering van 13 januari 1992 zijn, met goedkeuring van de vergadering, de navolgende boetes 

vastgesteld: 
-          voor het plaatsen van vuilniszakken e.d. in het portaal: € 22,70 
-          voor geluidshinder, tevens van huisdieren: € 50,- 
-          voor het werpen van rommel aan de balkonranden: € 22,70 

  
24.    Bij de vergadering van 17 juni 2008 is,  met goedkeuring van de vergadering,  vastgesteld dat de 

standaardkleur voor zonweringen is bepaald op grijs. 
  
Alle voorgaande bepalingen, met uitzondering van de splitsingsakte en het huishoudelijk reglement in het geheel, 
zijn hiermee komen te vervallen. 
  
Vastgesteld in de algemene vergadering van 24 januari 1994 en daarna jaarlijks aangepast met het oog op 
wijzigingen van administratiekosten en voorschotbedragen. Tevens zijn inmiddels de bedragen omgerekend in 
euro’s. 
  
Hoogeveen, 2019. 



> Kadaster

Ontdek het perceel...

van Vredenluststraat 39





Sectie: I


Perceelnummer: 3199

Soort: Volle eigendom



“Woon jij 

binnenkort op 

deze locatie?”



De centrale ligging nabij zowel het centrum en alle 
voorzieningen, als alle uitvalswegen maakt het 
compleet. Een leuk en betaalbaar appartement met ook 
nog eens voldoende openbare parkeergelegenheid aan 
de voorzijde van het complex.



> Veel gestelde vragen
1. Wanneer ben ik in onderhandeling?

U bent officieel in onderhandeling als de verkoper reageert op uw bod. Bijvoorbeeld als de verkoper een tegenbod doet. Als de verkopende makelaar 
aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal overleggen, betekent dat dus nog niet dat u in onderhandeling bent.




2. Mag een makelaar doorgaan met bezichtigen als er al over een bod onderhandeld wordt?

Dat mag. Een onderhandeling hoeft nog niet tot een verkoop te leiden. De verkoper kan daarnaast graag willen weten of er meer belangstelling is. De 
eerste bieder hoeft nog niet de beste te zijn. Daarom gaan de bezichtigingen door. Er mag ook met meer dan één gegadigde tegelijk worden 
onderhandeld. De makelaar moet dat dan wel duidelijk gemeld hebben. Vaak zal de verkopende makelaar aan belangstellenden vertellen dat hij, zoals 
dat heet, ‘onder bod’ is. Een belangstellende mag dan wel een bod uitbrengen, maar krijgt daar geen antwoord op tot de onderhandeling met de 
eerste geïnteresseerde beëindigd is. De makelaar zal geen mededelingen doen over de hoogte van biedingen, dit zou overbieden kunnen uitlokken.




3. Kan een verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling verhogen?

Het antwoord is ja. Als de vraagprijs alleen een uitnodiging is tot het doen van een bod (zie ook vraag 5), dan kan de verkoper ook besluiten de 
vraagprijs te verlagen of te verhogen. Tijdens een onderhandeling doen partijen vaak over en weer biedingen. Als de potentiële koper een tegenbod 
doet wat afwijkt van het bod dat de verkopende partij eerder heeft gedaan, dan vervalt dit eerdere bod van de verkopende partij. Dus ook als partijen 
‘naar elkaar toekomen’ in het biedingsproces, kan de verkoper ineens besluiten om toch zijn tegenbod weer te verhogen en de koper om zijn bod 
weer te verlagen.




4. Hoe komt de koop tot stand?

Als verkoper en koper het eens worden over de belangrijkste zaken bij de koop (prijs, opleveringsdatum en ontbindende voorwaarden) dan legt de 
verkopend makelaar de afspraken schriftelijk vast in de koopakte. Ontbindende voorwaarden zijn een belangrijk onderwerp. U krijgt als koper niet 
automatisch een ontbindende voorwaarde voor de financiering, dit moet u melden bij het uitbrengen van uw bod. Het is belangrijk dat de partijen het 
ook eens zijn over aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden voordat de koopakte wordt opgemaakt. Naast de eerder genoemde punten 
worden meestal nog enkele aanvullende afspraken in de koopakte opgenomen, denk bijvoorbeeld aan een boeteclausule. Zodra verkoper en koper de 
koopakte hebben ondertekend en de koper (of eventueel de notaris) een kopie van de akte heeft ontvangen, treedt voor de particuliere koper de 
wettelijke bedenktijd in werking. Binnen deze bedenktijd kan de koper alsnog afzien van de aankoop van de woning. Ziet de koper tijdens deze 
bedenktijd niet af van de koop, zijn de financiën rond en vormen ook eventuele andere ontbindende voorwaarden geen obstakel meer, dan zal op de 
afgesproken opleveringsdatum de overdracht plaatsvinden bij de notaris.




5. Als ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij verkopen?

Over deze vraag bestaan veel misverstanden. Het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft bepaald dat als u de vraagprijs uit een advertentie of 
een woongids biedt, u dan een bod doet. De vraagprijs wordt dus gezien als een uitnodiging tot het doen van een bod. De verkoper kan dan nog 
beslissen of hij uw bod wel of niet aanvaardt of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen.




6. Mag een makelaar tijdens de onderhandeling het systeem van verkoop wijzigen?

Dat mag. Eén van de partijen mag de onderhandeling beëindigen. Soms zijn er zoveel belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het 
moeilijk is te bepalen wie de beste koper is. In dat geval kan de verkopende makelaar, natuurlijk in overleg met de verkoper, besluiten de lopende 
onderhandeling af te breken en de biedprocedure te wijzigen. Uiteraard dient hij eerst de eventueel gedane toezeggingen na te komen (zie ook vraag 8). De 
makelaar kiest vervolgens bijvoorbeeld voor een inschrijvingsprocedure. Alle bieders hebben dan een gelijke kans om een hoogste bod uit te brengen.





7. Wat is een optie?


Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij te sluiten. Partijen zijn 
het dan wel eens over de voorwaarde van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning 
is zo’n optie nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen van een bestaande woning niet. Het begrip ‘optie’ wordt daarbij vaak ten onrechte gebruikt. Dan heeft 
het de betekenis van bepaalde toezeggingen die een verkopende NVM-makelaar kan doen aan een belangstellende koper tijdens het 
onderhandelingsproces. Zo’n toezegging kan bijvoorbeeld inhouden dat een belangstellende koper een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een 
bod. De NVM-makelaar zal in de tussentijd proberen niet met een andere partij in onderhandeling te gaan. De belangstellende koper kan deze tijd gebruiken 
om een beter inzicht te krijgen in zijn financiering of in de gebruiksmogelijkheden van de woning. Een optie kunt u niet eisen; de verkoper en verkopende 
NVM-makelaar beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan.





8. Dient de NVM makelaar met mij in onderhandeling te gaan, als ik als eerste een bezichtiging aanvraag of als eerste een bod uitbreng?


Het antwoord op deze vraag is nee. De verkopende NVM-makelaar bepaalt samen met de verkoper de verkoopprocedure. De verkopende NVM-makelaar 
heeft wel de verplichting u daarover te informeren. Het is verstandig als u serieus belangstelling heeft de NVM-makelaar te vragen wat uw positie is. Dat 
kan veel teleurstelling voorkomen. Doet de NVM-makelaar u een toezegging, dan dient hij die na te komen.



> Extra informatie
De koopovereenkomst

De koopovereenkomst wordt door de verkopende makelaar opgemaakt conform het model van de NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars).





Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná ondertekening


Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is 
pas sprake van een rechtsgeldige koopovereenkomst als de particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit 
vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenstemming per e-mail of een toegestuurd concept van de 
koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een ‘ondertekende koopovereenkomst’.





Baten, lasten en verschuldigde canons


Alle baten, lasten en verschuldigde canons komen voor rekening van kopende partij vanaf de datum van notarieel transport. De lopende baten, lasten (met 
uitzondering van de onroerende - zaakbelasting wegens het feitelijk gebruik) zullen tussen partijen naar rato worden verrekend.





Waarborgsom


Om er zeker van te zijn dat de koper zijn verplichtingen nakomt wordt uiterlijk binnen 4 weken, na mondelinge overeenstemming, een waarborgsom gestort 
bij de notaris. Dit is een bedrag ter grootte van 10% van de koopsom. In plaats van de waarborgsom kan de koper ook een schriftelijke bankgarantie 
afgeven, mits deze bankgarantie onvoorwaardelijk is afgegeven door een in Nederland gevestigde bankinstelling.





De kosten koper


De kosten koper zijn de kosten die de koper voor de overdracht van de woning dient te betalen. Onder de kosten koper vallen nooit de makelaarskosten. Als 
een verkoper een makelaar inschakelt voor de verkoop van zijn/haar woning dan zal de verkoper de kosten van deze makelaar moeten betalen. Als de 
koper een makelaar inschakelt voor de aankoop van een woning zal de koper de kosten van deze makelaar moeten betalen.




Onder de kosten koper vallen de volgende kosten:

- Overdrachtsbelasting

- Notariskosten voor de opmaak van de akte van levering

- Kadasterkosten voor inschrijving akte van levering (koopakte)




Naast deze kosten dient u, als koper, ook rekening te houden met:

- Notariskosten voor de opmaak van de hypotheekakte

- Kadasterkosten voor inschrijving hypotheekakte

> Vragen?
Neem vooral contact met ons op!




0528-262191

hoogeveen@hup-fidom.nl

www.hup-fidom.nl



> Van bezichtiging tot aankoop



INTERESSE
in deze woning?

Neem gerust contact met ons op!
We helpen je graag verder.

Hup & Fidom Garantiemakelaars

Het Haagje 147

7902 LE Hoogeveen

0528-262191

hoogeveen@hup-fidom.nl

www.hup-fidom.nl



> Hup & Fidom Hoogeveen
U bent welkom op ons kantoor: 

Maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 12:30 uur en van 13:00 tot 17:00 uur.

Buiten kantoortijden en op zaterdag zijn bezichtigingen op afspraak mogelijk.




















Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet altijd voorkomen 

dat de informatie enigszins afwijkt van hetgeen u in of rond de woning ziet of heeft gezien. Dit kan met 

name gelden voor (bouw)tekeningen, schetsen, afmetingen en maatvoeringen. Hieraan kunnen dan ook 

geen rechten worden ontleend.


 


Door ons wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft. 

Vraagprijzen zijn kosten koper. Alle verstrekte informatie dient u in het kader van het BW niet te 

beschouwen als een aanbod, doch als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Voor een 

eventuele vermelding van onjuiste gegevens aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.

Hup & Fidom Garantiemakelaars 
Hoogeveen

Het Haagje 147

7902 LE  Hoogeveen




TEL. 0528-262191

www.hup-fidom.nl

hoogeveen@hup-fidom.nl



INKOMSTEN UIT VOORSCHOTTEN € 34.470,00
((25 x € 120,= ) -/- € 1.530,= openstaand per 31-12-2019)
Nagekomen eigen bijdragen uit 2018 € 720,00

€ 240,00
OVERIGE INKOMSTEN:
Opbrengsten administratiekosten € 25,00
TOTAAL INKOMSTEN 2019: € 35.455,00

UITGAVEN:
Collectieve verzekeringen  € 2.276,15 -

 € 1.482,36 -

Administratiekosten  € 1.358,88 -

Bank- en lidmaatschapskosten  € 180,18 -

 € 822,80 -

Schoonmaak trappenhuizen  € 1.500,00 -

Onkosten  € 2.038,22 -
AFLOSSING & RENTE LENING RABOBANK 3166.921.443:
Aflossing (incl. extra aflossing € 7.000,=)  € 14.200,00 -

Rente  € 2.742,88 -

TOTAAL UITGAVEN 2019:  € 26.601,47 -

 Ontvangen rente spaarrekening € 2,92
Overschot 2019 € 8.856,45

Specificatie onkosten:
Kroezen 15-01; Afvoer keuken nr. 23  € 133,90 
Kroezen 16-01; Afvoer keuken nr. 13  € 90,91 
Kroezen 16-01; Afvoerleiding riool nr. 13  € 122,82 
Kroezen 28-02; Afvoer douche nr. 7  € 68,37 
Kroezen 22-03; Afvoer keuken nr. 21  € 94,99 
Kroezen 22-03; Afvoer douche nr. 7  € 68,37 
Kroezen 29-04; Keuken ontstopt nr. 21  € 136,73 
Veldman 29-04; Lekkage riool kelder  € 363,00 
Kroezen 25-06; Keukenafvoer nr. 13  € 80,47 
28-06; Eigen risico schade M. ter Heide nr. 41  € 250,00 
Kroezen 01-07; Afvoer douche nr. 7  € 78,65 
Bart Koster 13-11; Glas vervangen tochtdeur  € 150,55 
Bart Koster 19-12; Vastzetten kozijn nr. 37  € 110,64 
Kroezen 19-12; Afvoer keuken nr. 13  € 78,65 
Kroezen 19-12; Afvoer keuken nr. 5  € 93,17 

 € 117,00 
Totaal  € 2.038,22 

Verder is de stand van de rekeningen bankrekening + kas op dit moment:

per 20 Oktober 2020 (laatst ontvangen afschrift)

Bank 3290.96.109  € 322,35 
Bank 3290.434.532  € 55.900,86 
Kas  € 44,77 

 € 56.267,98 

Lening 3166.921.443  € 20.800,00 -

Vooruitontvangen Voorschotten 2020

Elektriciteit Engie

HPC; Glasbewassing 4x

Porti & KM-Declaratie



VERSLAG VAN DE 2e ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE 

VERENIGING VAN EIGENAREN FLATGEBOUW 

VREDENLUSTSTRAAT TE HOOGEVEEN, GEHOUDEN OP 15 

OKTOBER 2019 IN HET DES-GEBOUW TE HOOGEVEEN. 

 
Aanwezig: G. Scheper (nr. 13), E. Westerhof (nr. 43),   

R. Logcher (nr. 5 en 49), E. v/d Helm (nr. 29),   
T. Posthumus (nr. 19, 27 en 37) met machtiging van 
J. Stotijn (nr. 15), R. Snippe (nr. 17), O.W. Hulst (nr. 31) 
met machtiging van P.C. Boedeltje (nr. 33). 

 
Namens ASD:  Marcel van Dorsten. 
 
1. Opening 

Marcel heet alle aanwezigen welkom in het bijzonder de nieuwkomers. 
R. Logcher (nr. 5 en 49) introduceert zichzelf en weet ook vanuit zijn 
ervaringen met andere woningen in zijn bezit van andere flats dat het is 
aan te bevelen, om het beheer van een flat uit te besteden aan een hierin 
gespecialiseerd bureau. Hij heeft hier goede ervaringen mee en zal er dus 
ook voor zorgen dat bij de eerstvolgende vergadering hiervoor een 
voorstel wordt gedaan.  
Inclusief machtigingen zijn er 12 stemgerechtigde leden 
vertegenwoordigd.  
Vanavond is er sprake van een tweede algemene ledenvergadering zoals 
bedoeld in de splitsingsakte, aangezien er op 24 september j.l. geen ⅔ van 
het totaal aantal leden aanwezig was. Dit houdt in dat er tijdens deze 
vergadering ongeacht het aantal leden, beslissingen genomen kunnen 
worden. 
 

2. Notulen 1e ALV d.d. 24-09-2019 
Op het verslag is geen commentaar geleverd en wordt vastgesteld. 
De openstaande actiepunten van de 2e ALV d.d. 26-06-2018 zijn grijs 
gemarkeerd en zijn inmiddels in behandeling c.q. opdrachten voor 
verstrekt (behalve ‘het plannen van het groot onderhoud’ ; dit zal in de 
volgende vergaderingen terugkomen als agendapunt.) : 
 



○ Het plannen van het groot onderhoud op langere termijn dient in de 
nabije toekomst in kaart te worden gebracht. 

○ De balkons aan de achterzijde dienen nog van een betere afwatering te 
worden voorzien.  Hierbij de aantekening dat wordt aanbevolen om de 
putjes van de balkons goed door te laten spoelen door Kroezen 
rioolontstoppingsbedrijf.   

○ De e-mail adressen van alle eigenaren en huurders zijn nog niet 
compleet. 

○ Deurontgrendeling linkerkant werkt nog steeds niet. 
○ Dranger op de deur van de derde verdieping aan de kant van nr. 39 moet 

nog worden nagezien. Deze deur klapt enorm hard dicht. 
○ Schoorsteenvegen; zie verder punt 5. 
○ De kunststof kozijnen aan de zijkant met name bij nr. 39 nazien op 

ontbrekende en loszittende latjes. Hierbij nog wel de aantekening dat 
geconstateerd is dat meerdere latjes rondom de flat loszitten of 
ontbreken. Tevens zullen dan loszittende kunststof kozijnen aan de zijkant 
worden gecheckt en gerepareerd. Hiervoor zal een hoogwerker moeten 
worden ingezet en hiervan komt dan een offerte die eerst ter beslissing 
aan de ALV wordt voorgelegd.  

○ Terloops wordt nog aanbevolen naar aanleiding van het kapotte rooster 
van het kunststof raam aan de achterzijde van nr. 21 om dit voor de hele 
flat te inventariseren. Het komt vaker voor dat die roosters het vrij snel 
begeven en dan is het veel goedkoper om alle roosters in één keer te 
vervangen door kwalitatief betere roosters. Hiervan komt dan een offerte 
die eerst ter beslissing aan de ALV wordt voorgelegd.  

● De achtertuin onder nr. 13 is te wild. Bedoeld wordt het stukje van 
de VVE achter het trappenhuis. Hiervoor zal eerst nr. 3 worden 
benaderd en anders de schoonmaker of een hovenier. 

● De balkonlampjes (TL) zijn te fel en de lamp armaturen raken 
kapot en zijn aan vervanging toe. Dhr. T. Posthumus (nr. 19, 27 en 
37) neemt op zich om hiervoor een lichtplan te laten ontwerpen.  

● De defekte deurbel van nr. 27 en 37 zijn in behandeling bij het 
bedrijf Quintus of een ander als het nog langer blijft duren. 

● Over de geluidsoverlast ‘s nachts van nr. 27 worden geen klachten 
meer vernomen 



 
  

3. Exploitatie 2018 
Dhr. Stotijn heeft het allemaal uitgezocht en de VVE kan € 7.000 
boetevrij per jaar aflossen. 
Dit wordt in stemming gebracht en unaniem wordt besloten om dit jaar 
nog € 7.000 af te lossen. 
Dhr. Westerhof (nr. 43) wijst er op dat een duurzaamheidslening bij de 
Gemeente een veel betere optie is. 
Voor het overige geen opmerkingen over de exploitatie 2018 en wordt 
goedgekeurd.  

4. Concept-Begroting 2019 
Er is weliswaar een sluitende begroting 2019 waarbij de vaste lasten en 
het reguliere onderhoud gedekt zijn en de noodzakelijke wettelijke 
reservering voor groot onderhoud van € 13.500,= wordt gehaald.  
Er rijzen echter wel vraagtekens of de nieuwbouwwaarde van € 2.700.000 
nog wel actueel is. Dit zal worden nagevraagd en ook bij de verzekering 
wordt een hertaxatie aangevraagd. 
 

 5.     Onderhoud van de flat 
- Scheuren in de muur, plafond. Naar aanleiding van de notulen hebben 

nrs. 29 en 39 zich ook gemeld dat dit zich bij hun ook voordoet.  De stand 
van zaken is dus dat de nrs. 5, 21, 27, 29, 33, 35 en 39 last hebben van 
scheuren in de muren en  plafond. Hiervoor wordt een bouwkundig 
ingenieur ingeschakeld op 18 oktober vanaf 13:00 uur die het zal moeten 
beoordelen en rapport moet uitbrengen over de te nemen vervolgstappen. 
De kosten hiervoor zijn geschat op € 500,= tot 700,=. 
 

- Schilderwerk en gebreken kozijnen. Met een schilder is een rondje 
gelopen en het schilderwerk van de houten kozijnen aan de voorkant en 
achterkant zijn door hem beoordeeld. De staat van onderhoud valt nogal 
mee. Er zijn wel een paar woningen die er aan toe zijn. De schilder maakt 
een offerte met een classificatie/gradatie per woning met als aanbevolen 
optie geventileerde neuslatten. Dit zal u vrijblijvend worden voorgelegd 
De kosten van dit verfwerk is niet voor rekening van de VVE.!  



 
- Schoorsteenvegen. ‘t Brandertje krijgt de opdracht om wederom de 

schoorstenen te vegen.  
  

  
6. Financiële afwikkeling galerijvloeren. 

Van Dhr. Stotijn (nr. 15) is een brief onderweg waarin u wordt gevraagd 
de klachten, schaden en reclamaties omtrent de galerijvloeren door te 
geven. Beantwoord deze brief a.u.b. zodat de VVE de laatste termijn 
galerijvloeren ad € 7.420,= kan betwisten.  
 

7. Verhoging servicekosten naar € 130,= per 01-01-2020 
In stemming wordt gebracht af te zien van het eerder genomen besluit om 
de servicekosten te verhogen naar € 130,= per 01-01-2020 en dus de 
servicekosten te handhaven op € 120,= per maand per 01-01-2020. 
Met 1 stem tegen wordt dit aangenomen. Wel onder de voorwaarde dat 
dan per 01-01-2021 de servicekosten worden verhoogd naar € 130,= per 
maand. 
  

8. Vacature bewonerscommissie door vertrek Danielle Marsman (nr. 
49) 

Dhr. E. v/d Helm (nr. 29) is ook bereid zitting te nemen in de 
          bewonerscommissie. Hierdoor heeft de VVE weer een  
          bewonerscommissie bestaande uit:  

Mw. S. Middelveld (huurster nr. 5)  
Dhr. E. v/d Helm (nr. 29) 
  
Men is van mening dat hier een vrijwilligersvergoeding tegenover dient te  
staan. 

  
8. Rondvraag 

- Geen 
 

9. Sluiting  
De vergadering wordt beëindigd met dank voor aanwezigheid en inbreng.  



 
 



VERSLAG VAN DE 1e ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE 

VERENIGING VAN EIGENAREN FLATGEBOUW 

VREDENLUSTSTRAAT TE HOOGEVEEN, GEHOUDEN OP 24 

SEPTEMBER 2019 IN HET DES-GEBOUW TE HOOGEVEEN. 

 
Aanwezig: G. Scheper (nr. 13), H. Kamps (huurster nr. 15), 

          T. Posthumus (nr. 27 en 37), J. Stotijn (nr. 15),   
R. Snippe (nr. 17), L. Suelmann (huurster nr. 33),  
E. v/d Helm (nr. 29), en S. Middelveld (huurster nr. 5)  met 
machtiging van R. Locher (nr. 5 en 49). 

 
Namens ASD:  Marcel van Dorsten. 
 
1. Opening 

Marcel heet alle aanwezigen welkom. 
Inclusief machtigingen zijn er 8 stemgerechtigde leden 
vertegenwoordigd. Dit is te laag om beslissingen te kunnen nemen. 
Daarom zal een tweede Algemene LedenVergadering moeten worden 
gehouden waarin de beslissingen genomen kunnen worden.  

 
2. Notulen 2e ALV d.d. 26-06-2018 

Het verslag wordt vastgesteld. 
Actiepunten worden nog even doorlopen: 

○ De lopende 3 incasso’s bij de deurwaarder zijn inmiddels volledig 
ontvangen. 

○ Het plannen van het groot onderhoud op langere termijn dient in de 
nabije toekomst in kaart te worden gebracht. 

○ De lekkage aan de schoorsteen ter hoogte van nr. 41 is gerepareerd door 
het dakdekkersbedrijf Bukro. Hierbij is het gehele dak ook beoordeeld en 
volgens Bukro ligt dit er nog goed bij. 

○ De lekkage van de riolering in het trappenhuis aan de linkerkant is 
inmiddels opgelost door Kroezen met behulp van een loodgieter.  

○ De balkons aan de achterzijde dienen nog van een betere afwatering te 
worden voorzien. 

○ De e-mail adressen van alle eigenaren en huurders zijn nog niet 
compleet. 



○ De deurklink van de deur van het balkon naar de galerij op de bovenste 
verdieping is inmiddels gerepareerd. 

○ Deurontgrendeling linkerkant werkt nog steeds niet. 
○ Dranger op de deur van de derde verdieping aan de kant van nr. 39 moet 

nog worden nagezien. Deze deur klapt enorm hard dicht. 
○ Schoorsteenvegen; zie verder punt 5. 
○ De kunststof kozijnen aan de zijkant met name bij nr. 39 nazien op 

ontbrekende en loszittende latjes. 
 

 
3. Exploitatie 2018 

Gezien de hoge rente (7,4% tot 1 maart 2020) die betaald moet worden 
over de lening, doet dhr. Stotijn (nr. 15) de suggestie dat gedeeltelijke 
aflossing tot de mogelijkheden behoort. De leningsovereenkomst wordt 
hem toegezonden en dhr. Stotijn is bereid uit te zoeken wanneer en tot 
welk bedrag dit zonder boeterente kan.  
 
Voor het overige geen opmerkingen over de exploitatie 2018 en wordt 
voorgesteld tot goedkeuring  
 

4. Concept-Begroting 2019 
In de concept-begroting 2019 is een post ‘DJM; laatste termijn onderhoud 
galerijvloeren’ opgenomen van € 7.420,=. Onder verwijzing naar punt 6 
wordt deze betwist. We kunnen vaststellen dat deze post eigenlijk niet 
thuishoort in de begroting 2019 en nog wel eens een langslepende 
procedure kan worden door de vele klachten en schades die hieromtrent 
zijn ontstaan. Uiteindelijk is het toch ook een uitgave die ten laste komt 
van het groot-onderhoudfonds.  
 
De ‘DJM; laatste termijn onderhoud galerijvloeren’ ad € 7.420,= dus niet 
meegerekend heeft de VVE een sluitende begroting voor 2019 waarbij de 
vaste lasten en het reguliere onderhoud gedekt zijn en de noodzakelijke 
wettelijke reservering voor groot onderhoud van € 13.500,= wordt 
gehaald.  
 



 
 5.     Onderhoud van de flat 

- Scheuren in de muur, plafond. Tijdens de vergadering wordt nog gemeld 
dat dit zich bij nr. 5, 27, en 35 ook voordoet.  De stand van zaken is dus 
dat de nrs. 5, 21, 27, 33 en 35 last hebben van scheuren in de muren en 
plafond. Hiervoor zal een bouwkundig ingenieur worden ingeschakeld die 
het zal moeten beoordelen en rapport moet uitbrengen over de te nemen 
vervolgstappen. De kosten hiervoor zijn geschat op € 500,= tot 700,=. 
 

- Schilderwerk en gebreken kozijnen. Er wordt op gewezen door attente 
eigenaars dat het schilderwerk van de houten kozijnen aan de voorkant en 
achterkant nogal achterstallig is. Bovendien is het beter om geventileerde 
neuslatten te plaatsen. Een uitgebreidere technische motivatie hiervan is 
opvraagbaar. In voorgaande jaren is de verf ter beschikking gesteld door 
de VVE. Wellicht is een collectieve aanpak een suggestie en hiervoor zal 
een offerte worden aangevraagd en dan als voorstel worden voorgelegd. 

 
- Schoorsteenvegen. Opdracht zal worden gegeven aan ‘t Brandertje om 

wederom de schoorstenen te vegen.  
  

  
6. Financiële afwikkeling galerijvloeren. 

De ‘DJM; laatste termijn galerijvloeren’ ad € 7.420,= staat ter discussie. 
Over de afwikkeling van deze werkzaamheden zijn er veel klachten 
gerezen en bovendien is er nogal wat schade ontstaan door o.a. de 
hogedrukspuit. Ook de bouwkundig ingenieur laten wij de galerijvloeren 
beoordelen. Ondanks de coating zouden deze galerijvloeren nog steeds 
als glad worden ervaren en ook blijven er plassen water op liggen. Dit is 
dus allemaal niet conform wat destijds de VVE is aangeboden. 
Om nu goed beslagen ten ijs te komen met onze klachten, schades en 
reclamaties wil dhr. Stotijn (nr. 15) op zich nemen om een ieder een brief 
te sturen om de klachten, schades en reclamaties in kaart te brengen. 
Daartoe overhandigen wij hem alle N.A.W. van eigenaren en huurders en 
tevens zal u door hem worden verzocht om uw email-adres te willen 
verstrekken. 



 
7. Verhoging servicekosten naar € 130,= per 01-01-2020 

Er zijn veel reacties om de servicekosten niet te verhogen naar € 130,= 
per 01-01-2020. 
In de huidige vergadering stuit het eerder genomen besluit om de 
servicekosten te verhogen naar € 130,= per  01-01-2020 op geen bezwaar.  
Echter gezien de huidige sluitende begroting 2019 wordt afgezien van het 
eerder genomen besluit en blijven de servicekosten gehandhaafd op 
€ 120, = per maand per 01-01-2020. 
  

8. Vacature bewonerscommissie door vertrek Danielle Marsman (nr. 
49) 

Mw. S. Middelveld (huurster nr. 5) is bereid om zitting te nemen in de  
          bewonerscommissie, onder de voorwaarde dat zij niet de enige is. 

Verheugd verwelkomen we haar! Andere bewoners (en dus ook huurders 
en huursters) worden uitgenodigd om samen met haar weer een 
bewonerscommissie te willen vormen. A.U.B. meldt u zich aan. 

  
8. Rondvraag 

- De fietsen aan de voorkant van de flat dienen gestald te worden in de 
berging. Wederom wordt een beroep op u gedaan om zich hieraan te 
houden! 

- De achtertuin onder nr. 13 is te wild en wordt niets aan gedaan.  
Terloops wordt ook opgemerkt dat de achtertuin van nr. 5 binnenkort een 
goede onderhoudsbeurt krijgt.  

- De balkonlampjes (TL) zijn te fel. 
- De deurbel van nr. 27 en 37 werkt nog steeds niet. Hiervoor zal het 

bedrijf  ‘Quintus’  nogmaals worden aangespoord om dit direct te regelen. 
- De uitnodigingen voor de vergaderingen moeten eerder worden verstuurd. 
- Toetsing van de huurders is geen beleid voor. Het is uiteindelijk de 

verantwoordelijkheid van de eigenaar. De eigenaar wordt er ook op 
aangesproken als er overlast wordt veroorzaakt.  

- Omtrent het hekwerk van nr. 7 is in deze vergadering de meerderheid van 
mening dat dit niet storend is. De splitsingsakte biedt hierin ook geen 
uitsluitsel. 



- De lamp armaturen raken kapot en zijn aan vervanging toe. Wellicht kan 
hierbij bij de vervanging dan rekening worden gehouden met minder felle 
lampen. 

- Namens Martijn ter Heide (nr. 41) wordt een klacht ingebracht omtrent 
geluidsoverlast ‘s nachts van nr. 27.  
 

9. Sluiting  
De vergadering wordt beëindigd met dank voor aanwezigheid en inbreng.  
 
De volgende 2e algemene ledenvergadering is op 15-10-2019 aanvang 
19:30 in het Des-gebouw. 

 
 


