Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Woningen en
Ateliers Medina, Vestdijk/Smalle Haven (VvE Medina) te Eindhoven

Versie 1, goedgekeurd in de Vergadering van de VvE Medina van 18 december 2002
Versie 2, goedgekeurd in de Vergadering van de VvE Medina van 12 mei 2004
Versie 3, goedgekeurd in de Vergadering van de VvE Medina van 23 juni 2010

De VvE Medina is opgericht te Eindhoven ten overstaan van notaris G.J.M. Ras, als
onderdeel van de Akte van ondersplitsing, op 8 mei 2002.
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1

Voorwoord
Geachte (nieuwe) bewoner van Medina,
U hebt een goede keus gemaakt dat u bent komen wonen in Medina, een van de meest markante
gebouwen in de binnenstad van Eindhoven. Het complex dat in 2002 opgeleverd werd, bestaat uit
enerzijds het hoofdgebouw met terraswoningen, traditionele appartementen en enkele penthouses,
en anderzijds een aantal woningen aan ‘t College. Het geheel heeft een mediterrane uitstraling door
vooral de toepassing van veel groen op en aan het gebouw.
In de ‘buik’ van het gebouw is een parkeergarage op niveau nul (begane grond) voor de bewoners.
Daaronder op niveau min één is nog een garage. Die is grotendeels in gebruik bij diverse bedrijven
die in het hoofdgebouw (aan de kant van de Vestdijk) of de directe omgeving zijn gevestigd. Deze
garage loopt door tot onder het kantoor van het Werkplein Mercado en aan de Vestdijkkant tot onder
de Vestedatoren, met zelfs een niveau min twee.
Medina is een ingewikkeld gebouw dat vraagt om zorgvuldig beheer. Maar niet alleen het beheer is
belangrijk, ook de manier waarop wij allen als bewoner en/of gebruiker in onze privé ruimtes en
uiteraard ook in de openbare ruimtes met het gebouw omgaan is belangrijk voor de sfeer en de
kwaliteit van het wonen.
Geen spel zonder regels, vandaar dat onze Vereniging van Eigenaren (de VvE Medina) destijds een
huishoudelijk reglement heeft opgesteld dat op 18 december 2002 door de ledenvergadering is
goedgekeurd. Het huidige bestuur heeft, terugkijkend op de ervaring van zeven jaar Medina, het nodig
gevonden enkele aanpassingen te doen in dit huishoudelijk reglement. Deze zijn besproken in de
extra ledenvergadering van 2 december 2009 en worden aansluitend ter goedkeuring voorgelegd aan
de jaarvergadering van de VvE Medina op 19 mei 2010.
Deze spelregels zijn bedoeld als leidraad voor de bewoners van het complex. Wij hopen dat alles zo
vanzelfsprekend is dat u maar zelden dit reglement nodig heeft.
Wij wensen u prettig wonen toe bij ons in de Medina!
Het bestuur van de VvE Medina
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1.

Inleiding

Dit huishoudelijk reglement van de Vereniging van Eigenaren Woningen & Ateliers Medina,
Vestdijk /Smalle Haven (VvE Medina) te Eindhoven is met zorg opgesteld. Het is een bindend
document voor alle eigenaren en bewoners van de woningen en ateliers Medina Vestdijk/Smalle
Haven. Het heeft als voornaamste doel de bewoners van de VvE Medina te ondersteunen bij de
mogelijkheden om gezamenlijk te genieten van hun woonomgeving.
Naast de regels in dit huishoudelijk reglement zijn tevens van toepassing de algemene regels
zoals opgenomen in onder andere de volgende documenten:
• Modelreglement voor splitsing in appartementsrechten, d.d. januari 1992, (te verkrijgen
via uw notaris of tegen betaling te verkrijgen bij de beheerder),
• de akte van hoofdsplitsing,
• de akte van ondersplitsing.
Het is voor leden van de vereniging tevens zinvol om kennis te nemen van de inhoud van de
brochure ‘Koop en eigendom van een appartement’, met aandacht voor:
• Vereniging van Eigenaren,
• Het kopen van een appartementsrecht,
• Rechten en plichten,
• De vereniging in praktijk
(Ook dit boekwerkje is te verkrijgen via uw notaris of tegen betaling bij de beheerder).
De VvE Woningen en Ateliers Medina is slechts een van de (onder)verenigingen (1) die een rol
spelen in het beheer van het Medinacomplex. Er zijn nog drie andere verenigingen.
•
de hoofdvereniging
•
•

ondervereniging 2 (parkeerplaatsen in de kelder)
ondervereniging 3 (27 commerciële ruimten).
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2.

Vereniging van Eigenaren

Iedere appartementseigenaar, hiermee wordt bedoeld de eigenaren van zowel de
appartementen als de woningen/ateliers, is van rechtswege lid van de 'Vereniging van
Eigenaren Woningen en Ateliers Medina, Vestdijk/Smalle Haven te Eindhoven', hierna te
noemen: 'Vereniging van Eigenaren Medina', VvE Medina.
De Vergadering van de Vereniging van Eigenaren Medina is het hoogste orgaan binnen de
vereniging. De Vergadering van de VvE Medina kiest het bestuur van de vereniging. Naast
het bestuur benoemt de Vergadering van de VvE Medina ook de beheerder, hierna
genoemd: beheerder en de hovenier.

Besluitvorming
Volgens artikel 37, lid 1 van het Modelreglement neemt de Vereniging van Eigenaren besluiten bij
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen (de helft +1), tenzij het splitsingsreglement
anders bepaalt. In een vergadering waarin minder dan de helft van het totaal aantal (521)
stemmen kan worden uitgebracht, kan geen rechtsgeldig besluit genomen. Indien deze situatie
zich voordoet, dan zal een nieuwe vergadering worden uitgeschreven. Niet vroeger dan twee en
niet later dan zes weken na de eerste. Besluiten door de vergadering tot het doen van buiten het
onderhoud vallende uitgaven die een totaal door de vergadering vast te stellen bedrag te boven
gaan, kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van het
aantal uitgebrachte stemmen (521) in een vergadering, waarin een aantal eigenaren
tegenwoordig of vertegenwoordigd is, dat tenminste twee/derde van het totaal aantal stemmen
kan uitbrengen. In een vergadering waarin minder dan twee/derde van het in de vorige zin
bedoelde maximum aantal stemmen kan worden uitgebracht, kan ter zake geen geldig besluit
worden genomen.

Bestuur
Het bestuur beheert de middelen van de VvE Medina. Het is verantwoordelijk voor de grote
lijnen van de dagelijkse gang van zaken en ziet toe op de uitvoering van reparaties, regelmatig
klein- en groot onderhoud en dergelijke.

Beheerder
De beheerder voert namens en in opdracht van de Vereniging van Eigenaren de dagelijkse
technische, financiële en administratieve zaken uit.

Hovenier
De hovenier heeft namens en in opdracht van de VvE Medina de zorg voor het
gemeenschappelijk groen op en aan het complex.
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2.1

Bestuur

•

Het bestuur van de VvE Medina wordt gekozen door de Vergadering van de VvE Medina.

•

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie en maximaal vijf leden. De
onderlinge taakverdeling wordt binnen het bestuur geregeld.

•

Bestuursleden worden voor onbepaalde tijd benoemd en kunnen te allen tijde worden
ontslagen door de Vergadering van de VvE Medina.

•

Het bestuur bestuurt de Vereniging van Eigenaren Medina binnen de daarvoor door de
jaarvergadering vastgestelde regels.

•

Het bestuur beheert de middelen van de VvE Medina, zoals nader uitgewerkt in artikel 41 van
het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten.

•

Financiële verplichtingen kunnen alleen worden aangegaan als de verplichting valt binnen de
door de VvE Medina goedgekeurde begroting.

•

Bij onvoorziene gebeurtenissen of calamiteiten heeft het bestuur de bevoegdheid om tot aan
een bedrag van € 2.500, - verplichtingen aan te gaan. Verantwoording wordt achteraf
afgelegd.

•

Op de jaarvergadering wordt door de kascommissie verslag uitgebracht over de financiële
handel en wandel van de VvE Medina. Wanneer de vergadering akkoord gaat met het
gevoerde financiële beheer, wordt het bestuur c.q. de beheerder 'decharge' verleend.

•

Tussentijdse bestuursmededelingen worden gedaan via de informatieborden bij de ingangen
en/of per post en/of per e-mail.

•

De uitvoerende taken, het dagelijkse beheer, zijn door de VvE Medina opgedragen aan een
beheerder. Deze beheerder kan- en mag hierbij verplichtingen, daarmee vooral bedoeld
financiële verplichtingen, met derden aangaan, voor zover deze vallen binnen zijn mandaat of
na goedkeuring door het bestuur.
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2.2

Beheerder

De VvE Medina heeft een aantal taken, daarmee bedoeld taken zoals hierna in grote lijnen
aangegeven, opgedragen aan de beheerder.
•

Bewaking en actualisering van het meerjaren onderhoudsplan.

•

Samenstellen van de begroting.

•

Vaststellen van de periodieke bijdragen.

•

Beheren van de financiën.

•

Samenstellen van de financiële stukken.

•

Uitschrijven van vergaderingen.

•

Notuleren van vergaderingen.

•

Uitvoeren van besluiten die door de vergadering zijn genomen.

•

Het aanvragen van offertes.

•

Het technisch beheer, zoals het aanbesteden en begeleiden van onderhoudswerken in goed
overleg met het bestuur.

•

Het afsluiten van verzekeringen, in overleg met het bestuur.

•

Het bijhouden van een register van eigenaren en gebruikers.

•

Het adviseren van het bestuur en de Vergadering van de VvE Medina.
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2.3

Hovenier

Het beheer en het onderhoud van het gemeenschappelijk groen is door de VvE Medina
uitbesteed aan een hoveniersbedrijf.
De VvE Medina heeft het hoveniersbedrijf de volgende taken opgedragen:
•

Beheer en onderhoud van het gemeenschappelijk groen in het Medinacomplex.

•

Bewaking en actualisering van het meerjaren onderhoudsplan m.b.t. ‘het groen’.

•

Het adviseren van het bestuur en de Vergadering van de VvE Medina.

Hierbij is een aantal specifieke spelregels van toepassing, die zijn vastgelegd in paragraaf 3.2.
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3.

Huisregels

3.1

Inrichten en gebruik

Een eigenaar kan zijn privé gedeelte met inbegrip van de gemeenschappelijke gedeelten
en/of de gemeenschappelijke zaken en rechten aan een ander in gebruik geven, mits hij er
voor zorg draagt dat die ander het gebruik slechts verkrijgt na ondertekening van en afgifte
aan het bestuur en de beheerder van een in tweevoud opgemaakte, gedagtekende
verklaring dat hij de bepalingen van het modelreglement 1992 en het huishoudelijke
reglement alsmede eventuele regels als bedoeld in artikel 5:128 BW voor zover die op een
gebruiker betrekking hebben, zal naleven. Deze 'huurverklaringen' kan men opvragen bij de
beheerder. De eigenaar blijft aansprakelijk voor de verplichtingen die uit dit reglement
voortvloeien.
Het inrichten van een appartement of atelierwoning is een spannende aangelegenheid.
Hoewel de inrichting en het gebruik een persoonlijke zaak is, kunnen bepaalde
inrichtingskeuzes en woningaanpassingen van invloed zijn op het woongenot van
medebewoners of van het aanzien van het hele Medina complex. Let daarom op de
onderstaande bepalingen:
•

Harde vloerbedekkingen: parket, vloertegels, marmoleum of andere harde
vloerbedekkingen zijn niet geoorloofd, tenzij ze voldoen aan de gestelde norm van 10
dB. Ondanks de gestelde voorwaarden vereisen harde vloerbedekkingen dat de bewoner
contactgeluiden zoveel mogelijk vermijdt.

•

Op het centrale ventilatiesysteem in het Medinagebouw mogen geen afzuigkappen met
een motor worden aangesloten. Dit kan de werking van het systeem verstoren.
Bovendien kan het overlast (‘eetluchtjes’) veroorzaken bij andere bewoners.

•

Warmwatervoorziening: cv- en tapwater: alle appartementen zijn aangesloten op een
gemeenschappelijk leidingnet. Het verplaatsen van elementen zoals een radiator kan
daarom uitsluitend geschieden door een deskundige die het systeem kent, daar u anders
het risico loopt én het hele systeem te verstoren én dat u een forse wateroverlast in uw
en onderliggende appartementen veroorzaakt. Met alle gevolgen van dien voor u
(aansprakelijkheid). Als u plannen heeft om aan het systeem te gaan (laten) sleutelen,
bent u verplicht dat vooraf te melden aan de beheerder.

•

Installaties: het zelf uitvoeren of laten uitvoeren van werkzaamheden aan installaties,
waaronder begrepen verwarming en ventilatie, maar ook elektrische voorzieningen in
gemeenschappelijke ruimten, is niet geoorloofd, behoudens na schriftelijke toestemming
van de beheerder.

•

Buitenschilderwerk: het zelf uitvoeren of laten uitvoeren van buitenschilderwerk is niet
geoorloofd. Ook het schilderen van ruw betonwerk of van metselwerk buiten, is niet
toegestaan.
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•

Voorkomen lekkages: boren, schroeven of spijkeren in de vloer is niet geoorloofd. In de
wanden en plafonds moet u de nodige voorzichtigheid betrachten. Beschadiging van
leidingen kan gevaarlijk zijn, veel hinder veroorzaken en tot een hoge schadepost voor u
leiden.

•

Inrichting balkon of terras: het hangen of plaatsen van reclame, wasdroogrekken of andere
‘ontsierende elementen’ op of aan het balkon is niet geoorloofd, tenzij deze binnen de
balkonrand blijven en niet vanaf het straatniveau zichtbaar zijn. Het bevestigen van zaken
aan het balkon, terras of de gevel is uit oogpunt van veiligheid en aanzien niet geoorloofd.

•

Zonwering: bij het aanbrengen van zonwering geldt dat voor het hele gebouw hetzelfde
systeem en dezelfde kleur worden gebruikt. Dit om de eenheid van uitstraling te handhaven.
Voor de goede orde: het is niet verplicht mee te doen. Het is niet geoorloofd een afwijkend
systeem of kleur te hanteren.

•

Bouwkundige aanpassingen: bouwkundige aanpassingen in of aan een appartement of
woning, waardoor het architectonisch uiterlijk of de constructie ervan gewijzigd wordt, zijn niet
geoorloofd dan na schriftelijke toestemming van de Vergadering van de VvE Medina. De
aanvraag daartoe moet schriftelijk worden ingediend voorzien van een gedetailleerde
omschrijving en tekening. Het bestuur controleert, zo nodig in overleg met de beheerder, de
veiligheid, technische- en contractuele aspecten van de aanvraag.

•

Inrichting dak: zonder uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming van het bestuur is het
niemand geoorloofd zich op het dak te begeven of daar bepaalde installaties te (laten)
plaatsen.

•

Recht van overpad: werklieden, zoals glazenwassers, schilders, tuinmannen of
monteurs, mogen in voorkomende gevallen gebruik maken van het terras van de
buurman om bij hun hoger gelegen of naastgelegen bestemming te komen.

3.2

Mediterrane uitstraling

Het Medinacomplex wordt wel omschreven als een oase in het centrum van Eindhoven, in de
vorm van 'een prachtig groen geterrasseerd ensemble', waar gewerkt en gewoond kan worden in
de luwte van het drukke stedelijke leven. Dit unieke karakter van het complex is voor veel
bewoners aanleiding geweest om hier een appartement of atelierwoning te kopen. Om de
mediterrane uitstraling van het Medinacomplex te behouden is het belangrijk om het groen in de
vele (gemeenschappelijke) plantenbakken, daktuinen en pergola’s goed te verzorgen. Dat is niet
alleen uit esthetisch oogpunt van belang, maar dient ook het behoud van de economische
waarde.
Het groen kan onderverdeeld worden in:
1. Gemeenschappelijk groen, waarvan het onderhoud en kosten ten laste van de Vereniging
van Eigenaren komen. De Vergadering van Eigenaren besluit hierover.
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De plantenbakken aan de zijgevels worden door de VvE Medina onderhouden evenals de aan de
straatkant gelegen plantenbakken van de penthouses, de ruimte met de lichtkoepel boven de entree,
het groen bij de liftschachten en al het groen bij de entree. Tevens het groen op de begane grond aan
de straat en de verhoogde groenstroken aan de zijkanten van het gebouw. Ook het onderhoud van de
voorste halve meter van de aan de straatkant gelegen plantenbakken van de terrassen en van de
plantenbakken van de woningen aan ’t College 2 – 32 geschiedt onder de verantwoordelijkheid van de
VvE Medina. Dit laatste met de bedoeling om de uniforme uitstraling te handhaven.

In het gemeenschappelijke gedeelte van de plantenbakken mag men niet zelf snoeien.
Snoeiwerk, ook aan de beplanting van de pergola’s, mag enkel worden verricht door het
tuinbedrijf. Een bewoner kan het tuinbedrijf niet verbieden de gemeenschappelijke planten te
snoeien.
De aan de balkons bevestigde houten staken worden in principe niet gebruikt als steun voor de
begroeiing van planten. De begroeiing van de pergola’s (blauwe regen) kan uitsluitend langs
deze staken naar boven wordt doorgeleid als dit geschiedt met de schriftelijke toestemming van
de bewoners langs wier balkon die doorgeleiding plaatsvindt. Deze schriftelijke toestemming
moeten de eigenaars aan het bestuur doen toekomen evenals aan de betrokken buren. Dit geldt
ook voor nieuwe eigenaars. Zij moeten hun toestemming niet in de eerste plaats aan de onderen bovenburen geven, maar aan het bestuur van de VvE. Uitsluitend eigenaren (geen huurders)
van de betreffende appartementen zijn gerechtigd deze toestemming te geven. Deze
eigenaren/bewoners hebben toestemming van de Vergadering van Eigenaren om de blauwe
regen te snoeien voor zover deze grenst aan hun privé gedeelte, onder voorwaarde dat het leven
en welzijn van de plant hierdoor niet nadelig beïnvloed wordt.
2. Individueel groen, waarvan het onderhoud en kosten ten laste van de individuele eigenaar
komen.
Bewoners worden aangemoedigd om het ‘privé’ gedeelte van hun plantenbakken te vullen
overeenkomstig de hiervoor vermelde filosofie. Let u erop dat het verboden is om planten te
plaatsen met extreme wortelgroei (zoals bijvoorbeeld bamboe). Schade aan de plantenbakken en
de bekleding daarvan met PVC-folie ontstaan door dergelijke wortelgroei komt ten laste van de
eigenaar. In geval van twijfel raadpleegt u het tuinbedrijf.
Ook de eigenaren van een balkon kunnen door het plaatsen van plantenbakken aan de
binnenkant van het balkon bijdragen aan de mediterrane uitstraling. Bij de balkons is het
belangrijk dat de planten binnen de hekwerken blijven om zodoende overlast op onderliggende
balkons en/of terrassen te vermijden. Klimplanten die doorgroeien naar terrassen en/of balkons
van de buren worden alleen dan toegelaten als hierover (schriftelijk vastgelegde) consensus
bestaat met die buren. Wanneer dat niet het geval is, staat de bewoners vrij om doorgroeiende
planten van medebewoners te snoeien of te verwijderen.
Indien een eigenaar zijn terras/plantenbak naar het oordeel van het bestuur niet goed onderhoudt
en/of voldoende water geeft, kan het bestuur van de VvE ingrijpen. De gemaakte kosten zullen
aan de betreffende eigenaar worden doorbelast.
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3.

Het hout van de pergola’s, staken en balustrades

Het hout van de pergola’s, staken en balustrades is onbehandeld en onderhoudsvrij. Het mag
door eigenaren/bewoners op geen enkele wijze worden behandeld, bewerkt of gereinigd met een
hoge drukspuit.

3.3

Bescherming woonklimaat

Ter bevordering van goede woonverhoudingen tussen de bewoners van Medina, is een
aantal duidelijke regels onontbeerlijk. Uw appartement of atelierwoning maakt deel uit van een
appartementencomplex. Dit betekent dat men rekening dient te houden met de
medebewoners. Dit houdt soms in het accepteren van een beetje hinder, maar anderzijds ook
het voorkomen van overlast.

Algemeen
•
•

•
•

Het is niemand geoorloofd fietsen, brommers of ander (rollend) materieel in de algemene
ruimten zoals de gemeenschappelijke entree, trappen, galerij of corridor te stallen.
Bewoners dienen er op toe te zien dat onnodige vervuiling voorkomen wordt en dat
eventueel veroorzaakte vervuiling zo spoedig mogelijk zelf opgeruimd wordt. Dit beperkt de
kans op blijvende schade als gevolg van vlekvorming, stank en of ongedierte. Het laten
uitvoeren van deze extra schoonmaakwerkzaamheden veroorzaakt onnodige servicelasten.
Het plaatsen of ophangen van decoratieve elementen in de algemene ruimten is niet
geoorloofd, tenzij na goedkeuring door de Vergadering van de VvE Medina.
Iedere eigenaar/bewoner is tegenover de andere eigenaren/bewoners aansprakelijk voor
schade toegebracht aan de gemeenschappelijke gedeelten en/of gemeenschappelijke
zaken.

Voorkomen van overlast
•
•
•
•
•

•

Gebruik radio, tv en andere geluidsapparatuur of muziekinstrumenten zodanig, dat andere
bewoners hier geen last van ondervinden.
Boren, timmeren en dergelijke in de avonduren en op zon- en feestdagen is niet geoorloofd.
Op andere dagen zijn dit soort werkzaamheden alleen toegestaan tussen 08.00 en 20.00 uur.
Voorkom contactgeluiden die kunnen ontstaan doordat harde voorwerpen op een harde
vloerbedekking tikken of vallen. Denk hierbij ook aan het onnodig hard dichtslaan van deuren.
Het is niet geoorloofd in de algemene ruimten, corridors, liften, gangen, trappenhuis en
dergelijke te roken.
Voorkom stankoverlast als gevolg van langdurige vuilopslag, opslag van bederfelijke
goederen (met name in de niet-inpandige bergingen), kooklucht, huisdieren of andere zaken.
Mocht dit toch onverhoopt voorkomen tracht dan de oorzaak aan te pakken en eventuele
maatregelen te nemen ter voorkoming van herhaling.
Bij het vieren van verjaardagen of andere festiviteiten, wordt men verzocht dezelfde
zorgvuldigheid in acht te nemen als bij het gebruik van radio, tv en andere geluidsapparatuur.
Let erop dat late en/of nachtelijke gesprekken op een terras of balkon geen overlast
veroorzaken voor de buren.
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•
•
•
•
•
•

3.4

Barbecueën op een open vuur, op hout of houtskool, is niet toegestaan. Een elektrische
barbecue is toegestaan, mits er geen overmatige geur- en/of rookontwikkeling plaatsvindt.
Allerlei andere zaken die branden, warm worden, kunnen lekken en dergelijke zijn niet
toegestaan.
Elektrisch grillen is onder dezelfde condities als elektrisch barbecueën toegestaan.
Losse kabels (elektra, internet) in de gang en/of bij de bergingen verstoren het beeld, kunnen
gevaar voor anderen opleveren en zijn derhalve niet toegestaan.
Het gebruik van diepvrieskisten en andere elektrische en/of elektronische apparatuur in de
niet-inpandige bergingen is niet toegestaan.
Het plaatsen van sfeerverlichting op de terrassen en balkons wordt positief gewaardeerd,
mits omwonenden daar geen last van hebben. Het is niet de bedoeling ‘schijnwerpers’ en
dergelijke te plaatsen.

Huisdieren

Huisdieren geven menigeen een plezierige extra dimensie in hun leven. Vandaar ook dat veel
Nederlanders een huisdier of meerdere huisdieren hebben.
Bij het wonen in een huis geeft dat veelal weinig problemen en is er voldoende loop- en
leefruimte in huis en meestal ook in de tuin.
In een appartement ligt de situatie echter anders. Vaak zijn de gebouwen gehorig en is de uitloop
beperkt tot het balkon. Vandaar ook dat in elk huishoudelijk reglement een artikel over huisdieren
gaat. In sommige appartementsgebouwen wordt het hebben van huisdieren zelfs rigoureus
verboden.
In dit reglement is sprake van ‘geen overlast veroorzaken’. Dat betekent dus geen huilende
honden eenzaam in de flat, geen pis en poep in de openbare ruimtes en ook niet bij of voor de
huisingang. Ook betekent dit dat katten en honden niet vrij door het gebouw kunnen lopen en ook
niet op eigen initiatief op bezoek kunnen en mogen gaan bij andere bewoners van ons
appartementsgebouw. Katten en honden blijven dus bij de eigenaar op balkon of terras en
hebben niets te zoeken bij de buren.

3.5

Afvalbeheer

Het is in het kader van hygiëne en netheid noodzakelijk om het huisvuil op een verantwoorde
wijze te beheren. Bij de VvE Medina zijn de onderstaande algemene regels van kracht:
•

•

•

Het huisvuil dient u, in goed afgesloten vuilniszakken, te deponeren in de daarvoor
bestemde containers. U wordt verzocht geen glas-(scherven) in de vuilniszakken te
stoppen of kapotte zakken te gebruiken.
Het is niet geoorloofd huisvuil aan de voordeur op de galerij, corridor of portiek of waar
dan ook, anders dan in de daarvoor bedoelde containerruimtes te plaatsen. Ook niet
tijdelijk, daarmee bedoeld, voor één nacht.
Grof huisvuil (oude vloerbedekkingen, oude meubelen enzovoort) wordt door de reguliere
reinigingsdienst niet meegenomen. Het is daarom niet geoorloofd dit soort grof huisvuil in de
containerruimtes te plaatsen. Niet ver van ons complex, aan de Kanaaldijk Zuid, is een
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•

•
•

milieustraat, waar grof huisvuil kan worden gestort. Hier kan ook plastic afval worden
afgegeven.
Voor glasafval dient u gebruik te maken van de her en der geplaatste Gemeentelijke
glascontainers, zoals in de Jan van Lieshoutstraat en in de Molenstraat (zijstraat
Stratumseind, tegenover de Bakkerij) .
Voor 'oud papier' zijn in de containerruimtes speciale, blauwe containers geplaatst. Hierin
mag geen plastic, tempex, foam en ander verpakkingsmateriaal worden gegooid.
Voor klein chemisch afval kunt u terecht bij de eerder genoemde milieustraat aan de
Kanaaldijk Zuid.

N.B. bovenstaande regels zijn mede afhankelijk van het beleid van de gemeente en kunnen
door de gemeente gewijzigd worden.

3.6

Parkeren

Parkeren rond het Medinacomplex is een lastige aangelegenheid. De bewoners hebben één- of
meerdere parkeerplaatsen in het Medinagebouw. Voor bezoekers en gasten zijn er geen
voorzieningen. Het gebruik van andere parkeerplaatsen kan slechts geschieden in overleg met
de eigenaar daarvan.
•
•
•
•

Plaats uw auto zo in uw eigen parkeervak, dat uw buren voldoende plaats hebben om ook te
parkeren.
Parkeer uw auto nooit op een andere plaats zonder hiervoor van de rechtmatige
gebruiker toestemming te hebben verkregen.
Staat er een andere auto op uw plaats, noteer het nummer van de betreffende auto en geef
door dat er verkeerd geparkeerd wordt.
Uw parkeerplaats is in principe alleen voor het plaatsen van uw auto. Voor motoren,
brommers, fietsen en dergelijke zijn andere voorzieningen beschikbaar. Hiernaast is er
voor bezoekers een speciale fietsenstalling aan de zijde van ’t College.

Meld storingen, bijvoorbeeld van de roldeur (speedgate), direct bij de beheerder.
•
•

•
•

•
•

Meld ook zaken als ernstige olie lekkages of andere problemen bij de beheerder.
In principe vallen olielekkages en dat soort problemen, die schade aanrichten aan de vloer,
de kolommen of de wanden, niet onder normaal onderhoud. De kosten voor opruimen of
herstel zijn in principe voor de eigenaar van de betreffende parkeerplaats.
Het is niet geoorloofd, in verband met veiligheid en/of negatieve uitstraling op
parkeerplaatsen, in de garage reparatiewerkzaamheden te verrichten.
De roldeur (speedgate) gaat automatisch naar beneden (dicht), nadat uw auto er voorbij
gereden is.
Let erop dat de roldeur (speedgate) ook daadwerkelijk sluit.
Blijf bij voorkeur even staan tot de roldeur (speedgate) gesloten is, dat maakt de kans op
insluiping kleiner.
Maak voor het openen van de roldeur (speedgate) geen gebruik van de handmatige
bediening. Deze is uitsluitend voor noodgevallen. Desgewenst kan bij de beheerder een extra
handzender worden aangeschaft.
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•

Waarschuw bij ongenode gasten in de parkeergarage onverwijld de politie.

Voor de volledigheid:
Voor niveau -1, waar ook een aantal eigenaren van de VvE Medina parkeert, gelden eigen
regels.

3.7

Vandalisme, inbraak- en brandveiligheid

Het Medinacomplex ligt in de binnenstad van Eindhoven, vlak achter het uitgangsgebied van het
Stratumseind. In elke binnenstad is er meer overlast van auto-inbraak, tasjesrovers en criminaliteit in
de breedste zin dan elders. Ook bij ons doet zich deze overlast voor. Er is al verschillende keren
ingebroken in het complex en in auto's die in de garage stonden. Het is belangrijk dat ieder van ons
zich realiseert dat wij met elkaar verantwoordelijk zijn voor onze eigen veiligheid en het behoud van
onze spullen.

Er zijn vormen van schade als gevolg van vandalisme, inbraak en brand, die eenvoudig
voorkomen kunnen worden. Daarom zijn de volgende bepalingen of aanbevelingen van
kracht:

Vandalisme en inbraakveiligheid
•

•

•
•

Om te voorkomen dat onbevoegden het Medinagebouw betreden, dient u ervoor te zorgen
dat toegangsdeuren naar de bergingen en parkeergarage gesloten blijven. Ook bij deuren die
automatisch sluiten, zoals de roldeur (speedgate) en de loopdeur ernaast, is het verstandig
hierop te letten.
Als er aan de voordeur gebeld wordt, overtuig u er dan eerst van het bezoek voor u is en
open alleen dan de voordeur via de intercominstallatie. In andere gevallen dient u de
voordeur niet te openen!
Voor het geval zich verdachte personen in het gebouw ophouden, waarschuw dan zo
nodig de politie.
Neem de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het afstaan van sleutels aan derden.

Brandveiligheid
•
•
•

•
•
•

De toegang naar noodtrappen- en uitgangen moeten in het kader van de brandveiligheid te
allen tijde vrijgehouden worden.
In alle algemene ruimten en voorzieningen geldt een rookverbod.
Open vuur op het balkon of terras, bijvoorbeeld voor het houden van een barbecue is niet
geoorloofd. Dit geldt ook voor opslag van brandbare of licht ontvlambare stoffen in de garage,
de bergingen, de appartementen of elders in het Medinagebouw.
Het is niet geoorloofd drukwerk in de algemene ruimten achter te laten.
Bij brand is het niet geoorloofd gebruik te maken van de liften.
De brandvertragende deuren in het gebouw, op de gangen, in de trappenhuizen en de
corridors dienen altijd gesloten te zijn.
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3.8

Langdurige afwezigheid

Bij langdurige afwezigheid is het belangrijk de verzorging van eventuele huisdieren en/of
planten goed te regelen:
•
•
•

Informeer omwonenden over uw vertrek en laat hen weten wie tijdens uw afwezigheid
beschikt over een sleutel van uw woning.
Informeer eventueel de beheerder over wie er in het bezit is van uw sleutel. Dit voor
eventuele calamiteiten!
Zorg ervoor dat uw brievenbus regelmatig geleegd wordt.

3.9

Overlast

Wanneer u hinder ondervindt van het gedrag van uw buren, is het verstandig om te proberen hier
eerst op een rustige en vriendelijke manier over te praten. Met een beetje wederzijds begrip is de
kans groot dat u samen tot een oplossing kunt komen. Mocht praten onverhoopt niet (meer)
mogelijk zijn, dan kunt u uw medebewoner schriftelijk in kennis stellen van uw probleem. Als het
ook op deze manier niet lukt om met de vermeende veroorzaker van de overlast om tot een
oplossing te komen, dan kunt u dit schriftelijk melden bij het bestuur van de VvE Medina.

3.10

Verhuizen

Let op de volgende zaken als u gaat verhuizen (in- of uit het Medinacomplex):
•

•
•

•

•
•
•
•
•

Bij vervreemding van het appartementsrecht is de eigenaar gehouden vóór de notariële
overdracht aan de beheerder opgave te verstrekken van naam, adres van de nieuwe
eigenaar, alsmede van de notaris waar de overdrachtsakte zal worden gepasseerd. De
beheerder zal aan deze notaris opgave verstrekken van bij de overdracht te betalen en te
verrekenen bijdragen. En alle verdere van belang zijnde zaken, zoals een exemplaar van het
huishoudelijk reglement en dergelijke.
Informeer uw buren over uw voorgenomen verhuizing.
Beperk luidruchtige zaken zoals boren, timmeren of het schuiven met meubels tot een
minimum. Van 22.00 uur tot 07.00 uur én op zon- en feestdagen, zijn dit soort activiteiten
absoluut niet geoorloofd.
In geval tijdens het verhuizen schade aan algemene voorzieningen zoals deuren, liften,
portalen, trappenhuizen en dergelijke ontstaat, dient de beheerder hierover geïnformeerd te
worden.
Vervuiling als gevolg van verhuisactiviteiten dient direct na afloop door de verhuizende partij
te worden opgeruimd of schoongemaakt.
Het is niet geoorloofd deurdrangers tijdens uw verhuizing te demonteren.
Het is niet toegestaan de lift zwaarder te belasten dan staat aangegeven. Let u daarop.
Het is niet geoorloofd de lift of de deuren van de lift te blokkeren. Niet alleen kan dit
storingen veroorzaken, ook uw medebewoners zijn afhankelijk van de lift.
Laat de voordeur niet onbeheerd open staan.

15

3.11 Storingen
•

•
•
•

Controleer alvorens u tot melding van de storing overgaat goed of u de storing niet zelf kunt
verhelpen. Vaak komt het voor dat storingen of klachten eenvoudig zelf te verhelpen zijn. U
wordt verzocht bij twijfel of feitelijke technische storingen contact op te nemen met het
bestuurslid technische zaken (zie servicekaart).
De wijze waarop en op wiens kosten storingen of klachten moeten worden verholpen is
afhankelijk van de eigendomssituatie of specifieke complexsituaties.
Nadrukkelijk willen wij u er op wijzen dat door u zelf opgedragen werkzaamheden of
uitgevoerde werkzaamheden niet door de VvE zullen worden vergoed.
Voor hulp bij bepaalde storingen verwijzen we naar de aparte servicekaart.
Liften

•
•

4.

Bij storing van de liften wordt u verzocht in eerste instantie de richtlijnen in de lift te volgen.
Bij vastzitten in de lift de alarmknop indrukken en de instructies volgen. Werkt dit niet snel
genoeg, en zeker 's avonds en in de weekenden, kunt u het in de lift aangegeven
telefoonnummer bellen.

Overtredingen

In de VvE Medina gelden de volgende maatregelen bij overtredingen:
•

•

•
•

Bij overtreding van enige regel van dit huishoudelijk reglement en/of enige regel als
vastgelegd in het Modelreglement bij Splitsing van Appartementsrechten, hetzij door
een eigenaar hetzij door een huurder, zal het bestuur de betrokken eigenaar een
schriftelijke waarschuwing doen toekomen per aangetekende brief en hem wijzen op
de overtreding of niet-nakoming.
Indien de betrokkene binnen een maand geen gevolg geeft aan de waarschuwing kan
het bestuur hem een boete opleggen van ten hoogste een bedrag van € 500, -.
Onverminderd de gehoudenheid van de betrokkene tot schadevergoeding, zo daartoe
termen aanwezig zijn, en onverminderd de andere maatregelen, welke de vergadering
kan nemen krachtens de wet of het reglement.
De te verbeuren boeten komen ten bate van de vereniging.
Indien het bedrag van de boete niet tijdig wordt voldaan is artikel 6 eerste lid van het
Modelreglement bij Splitsing van Appartementsrechten van toepassing.

Parkeergarage
Speciale maatregelen gelden bij overtreding van de regels in de parkeergarage. De beheerder en
het bestuur zijn gemachtigd namens de VvE Medina verkeerd of oneigenlijk geparkeerde auto's
te laten voorzien van een wielklem. Of om andere passende maatregelen te nemen. Met
verkeerd geparkeerd wordt hier met name bedoeld:
• Het onterecht en zonder toestemming van de rechtmatige eigenaar op andermans
parkeerplaats geparkeerd staan.
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•

Het parkeren op andere dan daarvoor bedoelde plaatsen.

De wielklem wordt pas verwijderd na betaling van de kosten.

5.

Kwaliteitskring Stratumseind

Het Medinacomplex ligt vlakbij het Stratumseind, de grootste uitgaansstraat van Nederland. In deze
straat van 210 meter lang zijn 56 horecabedrijven gevestigd. Gedurende de weekeindavonden wordt
de straat bezocht door ongeveer 30.000 bezoekers.
Om de leefbaarheid en de veiligheid van Stratumseind en zijn omgeving te verbeteren is er in 1994
een ‘Kwaliteitskring Stratumseind’ opgericht. Een kwaliteitskring is een publiek-privaat
samenwerkingsverband waaraan vertegenwoordigers van politie, gemeente, horeca, brandweer,
bewoners, brouwerijen etc. deelnemen. Ook de VvE Medina is in deze Kwaliteitskring Stratumseind
vertegenwoordigd. In de Kwaliteitskring worden maandelijks de actuele behoeften, wensen,
knelpunten en problemen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid, en de voortgang van
verschillende projecten besproken.
Klachten betreffende de omgeving kunt u doorgeven aan onze vertegenwoordiger in de Kwaliteitskring
of rechtstreeks, telefonisch of per e-mail, aan de gemeente en/of de Milieudienst. Zie voor de
adressen en/of telefoonnummers hiervan de servicekaart, die u hebt ontvangen.
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