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ALGEMEEN 

Art 1  De VBO voert het beheer over en draagt de zorg voor het onderhoud van de 

parkeergarage en parkeerplaats Binnenhof “verder te noemen de garage”. De vergadering 

van de VBO besluit over het beleid ten aanzien van dit beheer en deze zorg door middel van 

een jaarlijks vast te stellen begroting. 

Art 2 De parkeerplaatsen, zoals binnen de belijning aangegeven, dienen uitsluitend voor het 

parkeren en stallen van voertuigen en verkeer- en vervoer gerelateerde attributen zoals 

aanhangwagens e.d. 

Art 3 De verkeerszone, dus de garage buiten de belijning van de parkeerplaatsen dient 

uitsluitend voor het bereikbaar (doen) houden van de parkeerplaatsen, Kortstondig gebruik 

voor in- en uitstappen van passagiers en in- en uitladen van goederen wordt daaronder 

begrepen.                           

Art 4 Onderhoudswerkzaamheden, in- en aanbouwen in en aan de garage worden alleen 

door of vanwege het VBO bestuur uitgevoerd. 

Art 5 De gezamenlijke eigenaars, noch de VBO of de Verenigingen van Eigenaren zijn 

aansprakelijk voor enige schade, door welk oorzaak ook, toegebracht aan personen of 

goederen in de garage. 

Art 6. Tot de garage wordt ook gerekend de via de toegangspoorten bereikbare (open) 

parkeerplaatsen. 

 

BESTUUR. 

Art 7 Er is een dagelijks VBO bestuur van ten minste drie en te hoogste vijf leden, hierna te 

noemen het dagelijks bestuur 

Art 8 Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de werkzaamheden voortvloeiend 

uit de door de vergadering van de VBO vast te stellen begroting  

Art 9 Lid van het dagelijks bestuur kunnen zijn eigenaren van een parkeerplaats in de garage. 

Art 10 Het dagelijks bestuur wordt verkozen in de VBO vergadering van de 8 

vertegenwoordigers van de betrokken Verenigingen van Eigenaren 

autostallingsvoorzieningen.  

 

SCHOON, HEEL, EN VEILIG 

Art 11 Het op enigerlei wijze gebruiken van vuur in de garage is verboden. Wanneer 

daardoor schade ontstaat zal op de veroorzakende eigenaar, ook daaronder begrepen 

schade door een door hem of haar toegelaten gebruiker of huurder, de schade worden 

verhaald 
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Art 12 Het is eigenaren, ook hun gebruikers of huurders, niet toegestaan op de 

parkeerplaatsen en het verkeersgebied onderhouds- en/of schoonmaakwerkzaamheden aan 

voertuigen en attributen uit te voeren. Schade daardoor ontstaan wordt op de eigenaar 

verhaald 

Art 13 Bij verlies van een toegangssleutel dient dit onmiddellijk aan het bestuur of de 

beheerder te worden gemeld. De kosten van eventuele voorzieningen die daardoor moeten 

worden getroffen, dit ter beoordeling van het bestuur, moeten worden gedragen door de 

betreffende eigenaar. 

Art 14 Eigenaren dienen hun parkeerplaats schoon en netjes te houden, e.e.a. naar genoegen 

van het bestuur. Bij algemene schoonmaak- en/of onderhoudswerkzaamheden is de eigenaar 

verplicht zijn parkeerplaats vrij te geven. Het bestuur stelt de eigenaars daartoe ten minste 

één week van tevoren van in kennis.  

 

FINANCIËN 

Art 15 Het dagelijks bestuur is bevoegd uitgaven te doen tot 10% (tien procent) boven het 

saldo van de laatst door de vergadering van eigenaars vastgestelde begroting. Bij de 

eerstvolgende vergadering worden deze uitgaven ter goedkeuring voorgelegd. 

Art 16 Wanneer in enig jaar de begroting niet is vastgesteld voor 1 januari van dat jaar, is het 

bestuur bevoegd uitgaven te doen tot 90% (negentig procent) van het saldo van de in het 

voorgaande jaar vastgestelde begroting. 

SLOTBEPALINGEN 

Art 17 Voorstellen tot wijziging van dit reglement kunnen worden ingediend bij de 

Vergadering van de VBO door het dagelijks bestuur en door de afgevaardigden van de 

aangesloten Verenigingen van Eigenaars. Deze voorstellen moeten schriftelijk en ten minste 

drie weken voor de Vergadering van de VBO bij het dagelijks bestuur bekend zijn. 

Art 18 Eventuele tekortkomingen/fouten en/of interpretatieproblemen in dit huishoudelijk 

reglement kunnen te allen tijde door het dagelijks bestuur na goedkeuring door de 

Vergadering van de VBO met terugwerkende kracht worden gecorrigeerd. 

Art 19 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het dagelijks bestuur   


