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Welkom
Het bestuur van de Vereniging van Eigenaren Noordmolenwerf 15 - 157 en 161 (VVE) heet u
namens alle bewoners van harte welkom. Wij hopen dat u zich snel thuis zult voelen en veel
woonplezier zult beleven aan uw keuze om op de Noordmolenwerf een woning te kopen.
Bij de overdracht van uw woning heeft u van de notaris de Akte van Splitsing van onze
vereniging ontvangen. Nadat de overdrachtspapieren van onze administratief beheerder
ontvangen zijn (VVE Diensten Nederland), dat is meestal na drie weken, ontvangt u van hen
een welkomstbrief met daarbij de notulen van de laatste vergadering, het laatste financiële
overzicht, een overzicht groot onderhoud, een verzoek tot betaling van de VvE bijdrage en het
Huishoudelijk Reglement. Veel papieren met veel belangrijke en formele zaken, maar in een
formele taal geschreven. U zult weinig behoefte hebben om deze documenten grondig te lezen
om te weten te komen wat wel en niet kan binnen onze vereniging, u zult direct aan de slag
willen. U wilt (ver)bouwen, schilderen etc.
Toch is het goed om van tevoren te weten dat er regels zijn waar u zich aan moet houden. Met
dit "Welkomstboekje" willen wij u kort en bondig informeren over de gang van zaken in de
vereniging, spelregels bij verbouwingen in uw appartement, eisen die zijn gesteld aan de
geluidswering van de vloerbedekking en informatie over instanties die mede uw woongenot
bepalen.
Voor de meest actuele informatie kijkt u graag ook op onze website www.noordmolenwerf.nl.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur
Wil Chaulet
Anthony van der Wilden
Enrico Welder
Adriaan van der Linden
Efraïm van der Tuin
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3
Omgeving
De Sint Jacobsplaats e.o. maakte in de jaren voor 1940 deel uit van de historische
stadsdriehoek, dat toen een dicht bebouwd gebied was. Hier lag de Rotterdamse "Kalverstraat".
De Delftsevaart en het Stokviswater vormden een smalle scheepvaartroute voor
binnenschepen, onderbroken door een sluisje (het Verlaat). De bebouwing werd door het grote
bombardement van mei 1940 totaal vernietigd.
Pas in 1975 werd besloten het braakliggend terrein te ontwikkelen tot een woongebied met
kleinschalige ruimten voor ondernemers. Bredero Bouw begon in 1977 met de bouw van de vijf
ongeveer gelijke complexen. Bij de (luchtspoor) treinreizigers zijn de complexen beter bekend
als "die schuine huizen met die blauwe balkons die met de voeten in het water staan". De
eerste huurders betrokken de complexen in augustus 1978. De complexen waren, tot de koop
door Grouwels Daelmans in 1993, bedoeld voor verhuur en wisselden regelmatig van eigenaar
en huurder. Onderhoud werd bijna niet gepleegd.
De VvE had bij de oprichting (zie Splitsingakte) op 28 juni 1993 geen financiële reserve om de
enorme achterstand in groot en klein onderhoud daadkrachtig aan te pakken. Pas in 1997 was
het mogelijk het eerste grote project aan te pakken (zie verder Groot onderhoud). Van de in
totaal 72 appartementen zijn er nu (per 1 april 2018 ) nog circa 3 eigendom van Grouwels
Daelmans, Grobel in Maastricht.
Vereniging van Eigenaren (zie artikel 15 HR)
Als eigenaar van een woning aan de Noordmolenwerf bent u automatisch lid van de Vereniging
van Eigenaren Noordmolenwerf 15 - 157 en 161 met een eigen bestuur.
Het bestuur van de Vereniging van Eigenaren (VvE bestuur) streeft naar duidelijkheid en
gezamenlijkheid. Om iedereen (zowel eigenaren als huurders) op een juiste manier te
informeren verschijnt regelmatig een Nieuwsbrief. Dat wil niet zeggen dat wij ons beperken tot
de Nieuwsbrief. Wij willen graag dat u als bewoner van het appartementengebouw ons
informeert en met ons meedenkt. De VvE wordt door een bestuur, bestaande uit
medebewoners, vertegenwoordigd.
Wij willen daarom graag dat u als (nieuwe) bewoner ons informeert, meedenkt en actief
meedoet. Alleen in gezamenlijkheid lukt het ons zaken beter, sneller en goedkoper op te
lossen.
Het bestuur werkt nauw samen met de vier besturen van de andere VvE's in de directe
omgeving (Goudsesingel, Sint Jacobsplaats, Sint Jacobsstraat, Haagse Veer) en opbouwwerk
Stadsdriehoek. .Er wordt meestal eenmaal per jaar een Algemene Ledenvergadering gehouden,
in april of mei. Daarin worden over belangrijke zaken aangaande de Vereniging besluiten
genomen. Ieder lid wordt dringend aangeraden zijn stem te laten horen en de vergaderingen te
bezoeken.
Het bestuur van een VvE en de kascommissie bestaat uit vrijwilligers. Vele handen maken licht
werk. Derhalve hierbij de oproep u aan te melden als bestuurslid of lid van de kascommissie.
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Administratief en technisch beheer (VvE Diensten Nederland - Rotterdam)
Het administratief en technisch beheer van ons gebouw is uitbesteed aan VvE Diensten
Nederland Rotterdam BV (in het vervolg VvE Diensten genoemd).
Bezoekadres:
Wijnhaven 88,
Rotterdam
Postadres:
Postbus 19151, 3001
https://www.vvenederland.nl/rotterdam/
BD Rotterdam
Telefoon:
010 - 2245577
Fax:
010 - 2245570
Accountmanager:
Mevrouw P. van Herk
Tel: 010-2245584
Technische zaken:
de Heer M.M.
Tel: 010-2245590
Directeur
(Maurice) Ramerman
Melden van technische
Mevrouw P. (Peggy)
Tel: overdag: 010 -2245588
storingen: (zoals
Keller
Buiten kantoortijd: 010-2245588
lekkages)
Voor schadezaken
Mevrouw P. (Peggy)
Tel: 010 - 2245588
(verzekeringen):
Keller
Zie ook het kopje storingsmeldingen.
Afval
Oud papier
Oud papier kan gedeponeerd worden in de blauwe container in de ruimte naast de lift.
Overbodig reclamemateriaal kunt u ook hierin deponeren (en dus niet boven op de
brievenbussen).
Glas
Glas brengt u naar de glascontainers op de Haagseveer (tegenover de Delftse Poort, naast het
politiegebouw) of naar de Lombardkade (tegenover tandardspraktijk Bijl).
Plastic-, metalen- en drankverpakking
De gemeente Rotterdam zamelt dit soort afval gescheiden in. U kunt de afval bij voorkeur in
doorzichtige plastic zakken afleveren bij de containers op de Lombaardkade (voor de Coop
supermarkt) of de Delfstevaart (vlakbij de Bonte Koe).
Elektronica
Elektronica hoort niet bij het gewone huisvuil. U hebt verschillende mogelijkheden om
elektronisch afval juist aan te bieden:
• Oude en gebruikte huishoudelijke apparaten kunt u inleveren bij de winkel waar u een
nieuw, eenzelfde soort apparaat koopt.
• Ook kunt u elektrische apparaten naar het milieupark brengen of laten ophalen door
de gemeente Rotterdam (zie grof vuil).
• Kleinere elektronische apparaten, batterijen en gloeilampen kunt u bij diverse winkels
en supermarkten inleveren, bijvoorbeeld de Jumbo op de Botersloot.
• Is uw apparaat jonger dan 5 jaar en nog werkend? Dan kunt u hem ook naar de Piekfijn
winkel brengen op de Mariniersweg, waar hij een tweede leven tegemoet kan zien.
Huisafval
In de ruimte naast de lift staan twee rolcontainers voor uw huisvuil. Het huisvuil dient in
gesloten zakken in de containers te worden gedeponeerd en de klep dient altijd gesloten te zijn.
Het plaatsen van vuilnis naast de container is niet toegestaan. Wij verzoeken u afvaI(zakken)
goed te sluiten gemorst afval direct te verwijderen, geen los afval of afvalzakken op de
overloop of bij de voordeuren te plaatsen en papier in de blauwe papierbak te deponeren.
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Grofvuil
Heeft u (bouw)afval of huisraad dan kunt u wegbrengen en inleveren bij een van de
Milieuparken of dit laten ophalen door de ROTEB (tel. 14010). Voor nadere informatie bekijk de
website: https://www.rotterdam.nl/loket/grofvuil/.
Grofvuil dient te worden aangeboden in hanteerbare eenheden: maximaal I meter lang en 30
kilo zwaar. Om zwerfvuil te voorkomen moet het grofvuil gebundeld of verpakt aan de straat
worden gezet.
Gelieve de afspraak met de ROTEB ook aan de huismeester te melden. Het is niet toegestaan
grofvuil in de containerruimte (tijdelijk) op te slaan, daarvoor heeft u de beschikking over een
eigen berging. Het is ook niet toegestaan om grofvuil in de groene containers te deponeren.
Het grofvuil kan gratis ingeleverd worden bij de Milieuparken (voor verdere informatie telefoon
14010). Ook hierbij geldt dat nadere informatie verkregen kan worden bij de hierboven
staande website. Ingeval u een afvalcontainer heeft laten plaatsen voor verbouwingsafval
verzoeken wij u deze zo kort mogelijk te laten staan.
Afzuiginstallatie (zie artikel 27 HR) 2
In het gebouw bevindt zich een centrale afzuiging. Het verbinden van afzuigkappen (met motor)
met de centrale is ten strengste verboden. Reden is dat bij gebruik er een vacuüm ontstaat met
als gevolg het stukdraaien of doorbranden van de centrale motor.
Afzuigkappen zonder motor (eventueel met schakelbare afsluitklep) zijn wél toegestaan.
Algemene Ledenvergadering VvE (zie artikel 15 HR)
Zie Vereniging van Eigenaren.
Balkon (zie artikel 21 HR)
Geniet van het balkon. Het klinkt misschien raar: het balkon (ook het inpandige balkon) is
eigendom van de VvE, terwijl de zorg voor een juiste afwatering van het regenwater bij u ligt.
Om primair lekkages te vermijden en secundair voor het aangezicht, verzoeken wij u ervoor te
zorgen dat de voeg tussen de tegels en de afvoer steeds schoon is. Dit geldt ook voor de
afvoergoten en ramen van de schuine daken.
Bellentableau
De naamplaatjes op het bellentableau zijn van een voorgeschreven uniform model. De
naamplaatjes kunnen worden besteld bij VvE Diensten, en worden door de vereniging betaald.
Een aanvraagformulier ontvangt u van VvE Diensten.
Berging (zie artikel 29 HR)
Het is niet toegestaan om gevaarlijke stoffen e.d. in de berging op te slaan. Het is ook niet
toegestaan diepvrieskasten of andere apparaten in de berging te plaatsen en aan te sluiten op
de stroomvoorziening, daar de stroomkosten van deze apparaten niet tot de gezamenlijke
kosten behoren.
Centrale verwarming
Ons appartementengebouw is aangesloten op Stadsverwarming en beschikt daardoor over een
collectieve CV installatie. De gehele installatie en alle transportleidingen, tot aan de
thermostaatknop is eigendom van de VvE.
2

De afkorting HR staat voor Huishoudelijk Reglement. Een deel van de begrippen zijn, soms letterlijk, uit het
Huishoudelijk afzuiging Reglement overgenomen
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Uw verbruik wordt jaarlijks (meestal juni of juli) opgenomen en verrekend door VvE diensten.
Sinds de winter van 2012 wordt het verbruik van de verwarming digitaal vastgesteld en per
telefoon doorgegeven aan Ista Nederland B.B., Nieuwpoortweg 11, 3125 AP Schiedam,
telefoon 010-2455700. De meterstand kunt u per radiator aflezen door op het knopje te
drukken. In geval van verhuizing worden de meterstanden tussentijds opgemeten. U kunt
hiervoor contact opnemen met Ista.
Bij reparatie en vervanging van radiatoren dient u volgt te handelen:
• Werkzaamheden dienen door een erkende installateur te worden verricht. In verband
met gevolgen voor de overige bewoners moeten werkzaamheden bij VVE Diensten
worden aangevraagd. De werkzaamheden zullen worden verricht door de
huisaannemer i.v.m. bekendheid met de situatie door: Technisch bureau Verwaal BV,
Schiedam, 010 4090101. Ook kan gekozen worden voor S. van der Waal, Rotterdam,
06-31993941
• De heer Ramerman van VvE Diensten dient van tevoren geïnformeerd te worden over
de reparatie of vervanging.
• Ista Nederland B.V. dient geïnformeerd te worden om de meterstanden op te nemen
en om eventueel nieuwe meters te plaatsen.
• Bij wijziging c.q. vervanging van uw leidingen dient VvE Diensten te worden ingelicht.
Het inlichten is nodig, omdat meestal bij dergelijke werkzaamheden de afsluiters of
pompen in het ketelhuis moeten worden uitgezet.
• Bij (tijdelijke) afsluiting van de collectieve C.V.-installatie dient u of de installateur
minimaal 48 uur van tevoren de medebewoners van het eventuele ongemak te
informeren over datum en duur. Voor bekendmaking kunt u gebruik maken van de
mededelingsborden bij de liften.
Doorgang (zie artikel 11 HR)
De trappenhuizen en voorbalkons dienen vrij te blijven van obstakels welke in geval van nood
een directe doorgang belemmeren. Deze regel geldt ook tijdens de verbouwing van uw
appartement.
Dubbel glas
Het aanbrengen van isolatieglas is toegestaan, mits de afdeklatjes in dezelfde oorspronkelijke
kleur blijven. Vanwege de eenheid van het gebouw is gekleurd glas niet toegestaan. De huis
leverancier is Rotterdamse Glascentrale, Zestienhovensekade 162 – 165, 3043KV
ROTTERDAM Tel: 010-415 38 88, Fax.: 010 415 06 96. Maar het staat u vrij om zelf een bedrijf
in te schakelen.
Facebooksite voor bewoners op site VVE Noordmolenwerf 15 -157 en 161
Recentelijk is door één van de bewoners een Facebooksite voor de Noordmolenwerf opgericht.
Hier kan men wetenswaardigheden kwijt. Op de website van de VVE www.noordmolenwerf.nl
is aangegeven hoe men hiervan gebruik kan maken.
Geluidshinder (zie artikel 24 HR)
Wij verzoeken u vriendelijk geluidshinder voor buren zoveel mogelijk te beperken. Harde
geluiden zijn in elk geval niet toegestaan tussen 22.00 uur en 8.00 uur en bij voorkeur niet op
zon- en feestdagen.
Goten schoonhouden
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Woningen met schuine daken op de slaapkamerverdieping hebben boven het balkon op de
woonkamerverdieping een goot voor de afvoer van hemelwater. De bewoner is
verantwoordelijk voor het regelmatig schoonhouden van de goot en de afvoer van het
hemelwater via de aansluiting op het hoofdgootsysteem.
Groot onderhoud
Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt het meerjarenplan groot onderhoud
behandeld en vastgesteld.
• In 1997 is de gehele deklaag van het dak vernieuwd.
• In 2000 is het houtrot van het hekwerk balkons aangepakt en geschilderd en in 2001 is
dit met het hekwerk aan de straatzijde gebeurd en zijn tevens de entrees opgeknapt.
• In 2002 is de mechanische aandrijving van de eerste lift vernieuwd. Elk volgend jaar
wordt er weer een lift aangepakt.
• In 2005 zijn watermeters geplaatst voor de bemeting van het koud waterverbruik. Voor
warm water (Stadsverwarming) wordt nog met een omslagstelsel gerekend.
• In 2005 zijn eveneens de schuine/hellende daken vervangen en de schuiframen
vervangen door tuimelramen.
• In 2011 zijn de blauwe hekwerken aan de waterzijde vervangen door gecoate
aluminium hekwerken.
• In 2014 is het voegwerk van de bovenste verdiepingen behandeld en zijn de muren
geïmpregneerd. De raamkozijnen en vluchtdeuren van de bovenste verdiepingen zijn
vervangen door kunststof en dubbelglas..
• In 2015 zijn de hallen opgeknapt en voorzien van een nieuwe bevloering.
• In 2016 is asbest gesaneerd. Het gebouw is asbestvrij verklaard.
Hinder (Zie artikel 9 en 14 HR)
Het is niet toegestaan rijwielen, bromfietsen, scooters, motorrijwielen, kinderwagens,
winkelwagens of andere voorwerpen in de gemeenschappelijke ruimten te plaatsen ofte laten
plaatsen, of daar aanwezig te hebben voor onderhoud, reparatie of andere werkzaamheden.
Het is evenmin toegestaan auto's te wassen, onderhouden of repareren voor een der ingangen
van het appartementengebouw.
Huisdieren (zie artikel 16 HR)
Zorg dat uw huisdieren geen overlast bezorgen aan omwonenden. Honden en katten kunnen
zich uitleven op het grasveld boven de spoortunnel (gedoogzone).
Huishoudelijk Reglement
Er is een apart Huishoudelijk Reglement. Dit regelement dient ter verduidelijking van en
aanvulling op de Akte van Splitsing. Het regelement (en mogelijke wijzigingen hierop) worden
door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Het regelement is ook geplaatst op de
website.
Huismeestertaken en schoonmaakdienst
Het onderhoud wordt uitgevoerd door Peter Smulders (B2-Cleaning), telefonisch bereikbaar op
06-22552079.
Hij is dagelijks te bereiken tussen 6.00 en 14.00 uur. Op dinsdag en donderdag wordt ons
appartementsgebouw door hem schoongemaakt. Hij vernieuwt tevens kapotte lampen in de
gemeenschappelijke ruimten. Ingeval van een kapotte lamp verzoeken wij u dit aan hem door
te geven. Dit kan door een melding op het prikbord in de centrale hallen.
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Inbraakvertragende voordeur
Het is toegestaan om voor eigen rekening een standaard inbraakvertragende voordeur te
plaatsen. Indien u dit wenst dan kunt u contact opnemen met de account manager van VvE
Diensten. De deuren bestaan uit één geheel en heeft een driepuntssluiting. Een spionnetje
(visoog) kan worden aangebracht. Woont u op de begane grond dan dient de nieuwe deur te
worden voorzien van een brievenpost. Ook op andere wijze kunt u uw voordeur beveiligen,
bijvoorbeeld door het laten aanbrengen van verticale verschuifbare stang aan de binnenkant
van de deur.
Ista Nederland BV
Het bedrijf dat het verbruik van de centrale verwarming opneemt. Zie Centrale Verwarming
Ongedierte
Bij het signaleren van ongedierte verzoeken wij u direct het bestuur te informeren alsmede de
Gemeente Rotterdam , telefoonnummer 14010 afdeling ‘Plaagdierbeheersing of
Ongediertebestrijding’. Zie ook de gemeentelijke website:
https://www.rotterdam.nl/loket/plaagdierbeheersing-ongediertebestrijding/
Naamplaatjes
Zie bellentableau.
Parkeren
Een parkeervergunning dient u aan te vragen via ‘Mijn Loket’ van de website van de Gemeente
Rotterdam https://www.rotterdam.nl/bezoek-aanmelden-internet
Bewoners kunnen voor bezoekers een ‘Parkeer App’ aanvragen bij de Gemeente Rotterdam, te
bestellen via ‘Mijn Loket’ van de website van de Gemeente Rotterdam. De bezoekers kunnen
digitaal aangemeld worden. Het parkeren kost € 0,05 per tijdseenheid van 10 minuten. (Eén
uur parkeren kost dan € 0,30). Op jaarbasis wordt 500 uur met dit tarief per woning
beschikbaar gesteld.
Reparaties aan gemeenschappelijke voorzieningen (zie artikel 9 HR)
Het is niet toegestaan zelfstandig reparaties of andere werkzaamheden aan de leidingen en
ornamenten van de trappenhuis- en galerijverlichting te verrichten ofte laten verrichten.
Voor reparaties of wijzigingen van de centrale verwarming of de (warm)watervoorziening, zie
Centrale verwarming en Waterleiding.
Schade (zie artikel 12 en 13 HR)
Iedere bewoner is tegenover de andere bewoners aansprakelijk voor schade toegebracht aan
gemeenschappelijke gedeelten of gemeenschappelijke zaken door verhuizing of
verbouwingswerkzaamheden. Dergelijke schade moet aan het bestuur of aan de bestuurder
worden gemeld. Schadeherstel is voor rekening van de aanbrenger.
Sleutels van centrale deuren
Extra sleutels voor de centrale deuren zijn uitsluitend bij VVE Diensten te bestellen. De centrale
sleutels zijn gecertificeerd en kunnen niet zomaar gekocht worden.
Schilderwerkzaamheden
De buitenzijde van de woning, inclusief balkon en loggia, zijn eigendom van de VvE. Het
onderhoud wordt door de VvE verzorgd. Aangezien onderhoud een plicht is van de VVE,
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moeten bewoners toegang verschaffen tot de balkons om de onderhoudswerkzaamheden uit
te kunnen voeren.
Splitsingsakte
Tot 1993 was het gehele appartementengebouw van één eigenaar die de appartementen
verhuurde. In 1993 heeft deze eigenaar besloten de appartementen te verkopen zodra een
huurder de huur opzegde. Om de verkoop van afzonderlijke appartementen mogelijk te maken
moest een Akte van Splitsing in Appartementsrechten worden opgesteld. Deze splitsingsakte is
formeel van kracht geworden op 28 juni 1993. De Splitsingsakte bevat regels met betrekking
tot het gebruik van het eigen appartement en van de gezamenlijke ruimten.
Naast de Splitsingsakte bestaat er een Huishoudelijk Reglement (HR), waarin deze regels nader
zijn uitgewerkt. Aan het Huishoudelijk Reglement worden van tijd tot tijd wijzigingen
aangebracht na instemming van de Algemene Vergadering. De recentste versie wordt op de
website geplaatst.
Eigenaars en huurders dienen beide documenten in hun bezit te hebben, en dienen zich te
houden aan de regels in beide documenten.
Storingsmeldingen
In geval van storingen of reparatie aan centrale delen (bijvoorbeeld liften, ventilatie,
verwarming etc.) kunt u contact opnemen met VVE Diensten Nederland Rotterdam.
U kunt een melding plaatsen op de website van VVE Diensten Nederland Rotterdam. Nadat u
ingelogd bent klikt u op ‘REPARATIEVERZOEKEN’.
U kunt ook bellen naar: 010 – 224 55 77.
Het bestuur verzoekt u bij grote klachten of storingen dit ook schriftelijk te doen aan VvE
diensten t.a.v. de heer M.M. Ramerman en een kopie aan het bestuur van de vereniging te
sturen. Voor het bestuur is het belangrijk te weten welke klachten er zijn en hoe snel deze
correct worden afgehandeld.
Uiterlijk appartementencomplex (zie artikel 17 HR)
Om de eenheid van het complex te waarborgen is het niet toegestaan:
• Naamborden, letters, reclameaanduidingen, uithangborden, schotelantennes,
spandoeken, schijnwerpers en uitstekende voorwerpen aan de buitenzijde van het
appartementengebouw aan te brengen of te laten aanbrengen;
• Wasgoed, beddengoed of kleding buiten of op de balkons of in de openbare gedeelten
te hangen;
• Drooglijnen op de balkons en in de gemeenschappelijke gedeelten te spannen;
• Kasten, hokken en dergelijke op de balkons te plaatsen
Veiligheid (zie artikel 7 HR)
Om ongewenste bezoekers te voorkomen adviseren wij u de (gemeenschappelijke) deur
gesloten te houden voor onbekenden, ondanks de smoes die men heeft. Daarnaast adviseren
wij u alert te zijn en bij onraad of vermoeden van onraad direct de politie te waarschuwen,
telefoon 0900 - 8844.
De wijkagent is Mat Soares, telefoon 0900-8844. E-mailadres: mat.soares@politie.nl
Bij een eventuele inbraak is het goed direct aangifte te doen bij de politie 9 artikel 18 HR). Voor
het herstellen van de schade aan gemeenschappelijke gedeelten kunt u contact opnemen met
VvE Diensten.
Verwarming
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Zie centrale verwarming
Verzekeringen
De VvE heeft een glasverzekering en een opstalverzekering afgesloten. De polissen kunt u
terugvinden op de website van VVE Diensten wanneer u inlogt met uw persoonlijk account.
Vloerbedekking (zie artikel 26 en 26 HR )
De vloerbedekking van de privégedeelten dient van een zodanige aard en samenstelling te zijn
dat contactgeluiden zoveel mogelijk worden tegengegaan, opdat geen hinder of geluidsoverlast
voor buren ontstaat. Met name is het niet toegestaan parket of stenen vloeren aan te brengen,
tenzij aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Voor meer informatie wordt geadviseerd artikel
26 van het Huishoudelijk Reglement te raadplagen vóór u nieuwe vloerbedekking legt of laat
leggen. In verband met de zich in de dekvloer bevindende leidingen van water, elektra, gas en
van de centrale verwarming is het niet toegestaan om dieper dan 30 mmo in de vloer te
timmeren ofte boren.
Waterleiding (warm en koud water)
Warm water wordt verkregen van Stadsverwarming. Vergelijkbaar met de centrale verwarming
geldt dat alle koud- en warmwaterleidingen tot en met de stopkraan eigendom zijn van de VvE
en dus tot de gezamenlijke delen behoren. Voor werkzaamheden aan de waterleidingen is het
volgende van belang:
• De werkzaamheden dienen door een erkende installateur te worden verricht. Net als
bij de verwarming opgeven bij VVE Diensten. De werkzaamheden zullen worden
verricht door de huisaannemer i.v.m. bekendheid met de situatie door: Technisch
bureau Verwaal BV, Schiedam, 010 4090101. Ook kan gekozen worden voor S. van der
Waal, Rotterdam, 06-31993941.
• VVE Diensten (de heer Ramerman) dient van tevoren geïnformeerd te worden over
deze werkzaamheden;
• U dient medebewoners minimaal 48 uur van tevoren te informeren over een (tijdelijke)
afsluiting van de waterleiding; voor bekendmaking kunt u gebruik maken van de
mededelingsborden bij de vier liften.
Belangrijk: Het vervangen van kranen op het privégedeelte van de waterleiding is uitsluitend
toegestaan indien deze voorzien zijn van een terugslagklep, zodat de koud- en
warmwatervoorziening van andere bewoners van het complex niet wordt verstoord.
Website
Onze VVE heeft een eigen website waarop veel informatie is te vinden, zoals
bestuurssamenstelling, Straatnieuws, Huishoudelijk Reglement en Splitsingsakte. Gaat u snel
naar: www.noordmolenwerf.nl.
Zonneschermen
Het aanbrengen van zonneschermen is toegestaan na toestemming van de VvE. De kleur is vrij.
Zonneschermen
zijn privébezit en vallen derhalve niet onder de opstalverzekering van de VvE.
J.
I.

