VERENIGING VAN EIGENAARS (VVE) - EDELMAN
3 VAN SMINIA - BURGUM
Aangezien de appartementen deel uitmaken van een
gebouwencomplex, worden zij gesplitst in zogenaamde
appartementsrechten. Als u koopt, wordt u eigenaar van een
appartementsrecht dat u het exclusieve recht geeft op het
gebruik van een bepaald appartement met toebehoren. De
omschrijving van het eigendom wordt uiterst nauwkeurig
bepaald en in een notariële akte vastgelegd. U verwerft ook een
onverdeeld aandeel in het eigendom van het
gemeenschappelijke terrein onder en naast het
gebouwencomplex. Om zowel de exploitatie als het onderhoud
van het gemeenschappelijke eigendom en de onderlinge
rechten en plichten goed te kunnen regelen, wordt elke
eigenaar automatisch en van rechtswege lid van de VvE. Deze
heeft in haar reglementen alle gemeenschappelijke belangen
vastgelegd van de eigenaren onderling en ten aanzien van de
gemeenschappelijke voorzieningen. De exploitatie van het
gehele gebouw brengt kosten met zich mee. Deze worden over
alle eigenaren van een appartement door middel van een
verdeelsleutel omgeslagen. Tenminste een maal per jaar komen
alle leden/eigenaren in vergadering bijeen en (her) benoemen
uit hun midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.
Er wordt dan met het bestuur overlegd over de
exploitatiekosten van het afgelopen jaar en de begroting voor
het komende jaar. Met het aan u toekomende stemrecht,
stemt u mee bij de besluitvorming over deze zaken. Ook de
opstalverzekering van het appartementengebouw wordt door
de VvE collectief afgesloten. Voor de verzekering van uw
inboedel dient u zelf een polis af te sluiten.

Gezamenlijke kosten en lasten en de VVE
Tot de gezamenlijke kosten en lasten worden gerekend: Kosten
die gemaakt zijn in verband met het normale onderhoud of het
normale gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten van het
gebouw of de daartoe behorende installaties of tot het
onderhoud daarvan; Kosten die verband houden met
noodzakelijke herstellingswerkzaamheden en vernieuwingen
voor zover deze niet volgens de bepalingen van de akte van
splitsing ten laste komen van (een) bepaalde
eigenaar/eigenaren; Kosten die verband houden met de
oprichting van de VvE en met de administratie van het gebouw
of met de aanstelling van een administrateur; De verschuldigde
publiekrechtelijke lasten, voor zover de eigenaren daarin niet
individueel worden aangeslagen; Het schoonhouden en de
verlichting van de gemeenschappelijke gedeelten van het
gebouw, zoals trappenhuizen, entrees, gangen en liften en het
energiegebruik van de bergingen en de bergingsgangen; Alle
overige kosten en lasten, gemaakt in het belang van alle
eigenaren of door de gezamenlijke eigenaren als zodanig
verschuldigd. Gebruikelijk is dat de bijdrage aan de VvE
maandelijks betaald wordt. Bij de oprichtingsvergadering van
de VvE, die gehouden wordt voordat de opleveringen van de
woningen plaatsvindt, wordt bepaald hoe hoog die bijdrage is.
De bijdrage is niet van de belasting aftrekbaar en zijn lasten die
u heeft naast uw hypotheeklasten. De oprichting van de
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Indicatie kosten. Prijzen zijn vastgesteld op
basis van een reëel inschatting, prijspeil 2021
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