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JOZEF ISRAËLSPLEIN
TEL. (070) 244460

AFSCHRIFT

ener akte houdende
splitsing
i,
appartementsrechten
en vastste
ling reglement
van de percelen
Brahmslaan
255 tot en met 301
(oneven nummers),
Jozeph Haydn
2 tot en met 80 (even nummers)
de garages plaatselijk
bekend
Brahmslaan
Gl tot en met G 18
Jozeph Haydnlaan
G 19 tot en m
G 37 te Leiden.
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Heden negentien januari ---------------------------negentienhonderd acht
en zeventig is voor mij,----Mr Theodorus Willibrordus Johannes Maria van Nierop,
notaris ter standplaats 's-Gravenhage, verschenen:
de heer Johannes Franciscus de Gruiter, notarisassistent, wonende te 's-Gravenhage----------------volgens zijn verklaring ten deze handelend als lasthebber ~an de te Amsterdam gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:----------Renslade Onroerend Goed Maatschappij (Den Haag) B.V.
blijkende van gemelde lastgeving uit een onderhandse
akte van volmacht, welke na voor echt-erkenning over
eenkomstig de wet aan deze akte zal worden gehecht.
De comparant verklaarde dat de door hem vertegenwoor
digde vennootschap eigenaar is van:----------------twee flatgebouwen met garages, tuin en verder toebehoren, staande en gelegen te Leiden aan de Brahms~aa
255 tot en met 301 (oneven nummers), Jozeph Haydnlaa
2 tot en met 80 (even nummers) de garages plaatselij
bekend Brahmslaan Gl tot en met G18 en Jozeph Haydnlaan G19 tot en met G37, kadastraal bekend gemeente
Leiden, sectie 0 nummer 2742, groot zeven en vijftig
aren twee en negentig centiaren;-------------------welk onroerend goed de door de comparant vertegenwoordigde vennootschap in eigendom is aangekomen doo
koop, blijkens een akte van verkoop en kaop, inhoudende kwijting voor de koopsom en afstanddoening van
het recht om op grond van het bepaalde in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetb~ek ontbinding van die overeenkomst te vorderen op dertig november negentienhonderd zeven en zeventig voor mij,
notaris, verleden, van welke akte een afschrift is
overgeschreven ten hypotheekkantore te Leiden op
vijf december negentienhonderd --------------------_
zeven en zeventig in deel2&5
nummer 28; -----------dat zijn lastgever bij deze wenst over te.gaan tot
splitsing van het voormelde gebouw met de daarbij
behorende grond in appartementsrechten
in de zin van
artikel 875a van het Burgerlijk Wetboek en tot vaststelling van het reglement als bedoeld in artikel
875e van dat Wetboek.------------------------------Het voormelde gebouw is uitgelegd in een plan van al
woonlagen, hetwelk aan deze minuut zal worden gehech
en waarop door de heer Hypotheekbewaarder
te Leiden,
blijkens diens aantekening de dato één december nege
tienhonderd zeven en zevent
is verklaard dat voor
het in de splitsing te betrekken perceel de complexis: 3 4 A.------------------------------
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De gedeelten van het complex, welke bestemd zijn om
als a~zonderlijk geheel te worden gebruikt, zijn op
gemeld plan duidelijk aangegeven en voorzien van
een arabisch cij~er.-------------------------------De gebouwen met toebehoren, zomede de daarbij behorende grond zullen de navolgende appartementsrechten
omvatten, welke kadastraal bekend zijn als gemeente
Leiden,sec'tie 0 nummers 3424 A-l, 3424A-2,
3424 A-

!

I
I

1,

I

i

I
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II
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,
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3424
3424
3424
3424
3424
3424
3424
3424
3424
3424
3424
3424
3424
3424
3424
3424
3424
3424
3424
3424

A-4,
A-9,
A-14,
A-19,
A-24,
A-29,
A-34,
A-39,
A-44,
A-49,
A-54,
A-59,
A-64,
A-69,
A-74,
A-79,
A-S4,
A-S9,
A-94,
A-99,

3424 A-5, 3424 A-6, 3424 A-7, 3424 A-S,
3424 A-la, 3424 A-l1, 3424 A-12, 3424 A-13
3424 A-15, 3424 A-16, 3424 A-17, 3424 A-l
3424 A-20, 3424 A-21 , 3424 A-22, 3424 A-2
3424 A-25, 3424 A-26, 3424 A-27, 3424 A-2
3424 A-30, 3424 A-31 , 3424 A-32, 3424 A-J
3424 A-35, 3424 A-36, 3424 A-37, 3424 A-J
3424 A-40, 3424 A-41 , 3424 A-42, 3424 A-4
3424 A-45, 3424 A-46, 3424 A-47, 3424 A-4
3424 A-50, 3424 A-51 , 3424 A-52, 3424 A-5
3424 A-55, 3424 A-56, 3424 A-57, 3424 A-;
3424 A-60, 3424 A-61 , 3424 A-62, 3424 A-E
3424 A-65, 3424 A-66, 3424 A-67, 3424 A-E
3424 A-70, 3424 A-71 , 3424 A-72, 3424 A-7
3424 A-75, 3424 A-76, 3424 A-77, 3424 A-7
3424 A-Sa, 3424 A-Sl, 3424 A-S2, 3424 A-8
3424 A-S5, 3424 A-86, 3424 A-87, 3424 A-8
3424 A-90, 3424 A-91 , 3424 A-92, 3424 A-5
3424 A-95, 3424 A-96, 3424 A-97, 3424 A-5
3424 A-l00, 3424 A-l01.------------------
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i

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde thanE
voormelde opstallen met de daarbij behorende grond
splitsen in de navolgende appartementsrechten:-----1. Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de ~latwoning met toebehoren Ol
de begane grond, te Leiden aan de Jozeph Haydnlaan
50, kadastraal bekend gemeente Leiden sectie 0 nummE

3424 A-l,-------------------------------------------

uitmakende het veertien/éénduizend
vierhonderd zes
zestigste aandeel in de gemeenschap, bestaande uit
de ~latwoningen met toebehoren te Leiden aan de----Brahmslaan 255 'tot en met 301 (onev.en nummers)t----Jozeph Haydnlaan 2 tot en met 48 (even nummers) ---Jozeph Haydnlaan 50 tot en met sa (even nummers), dE
garages met toebehoren aan de Brahmslaan G 1 tot en
met G 18 en de garages met toebehoren aan de Joz
Haydnlaan G 19 tot en met G 37, kadastraal bekend
meente Leiden, sectie 0 nummer
, groot zeven
vijftig aren twee en negentig centiaren;------------

I

I
I
1
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2 • hpt appartementsrecht, rechtgevende op het
uitsluitend gebruik van de flatwonin~ met tocbe
horen op de begane grond-------------------_
te Leiden aan de Jozeph Havdnlaan 52----------kadastraal bekend ~emeente Leiden, sectie 0 numm(
3424 A- 2 , uitmakende het veertien/-een duiz-end
vierhonderd zës_en zestigste -------------------aandeel
in de hiervoor onder 1 omschreven gemeen _
schap;------3 • het appartementsrecht, rechtgevende op het
uitsluitend gebruik van de flatwoning met toepehoren op de begane grond-------------_
te Leiden aan de Jozeph Haydnlaan
kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie 0 numm(
3424 A- 3, uitmakende het veertien/~en duizend
vierhonderd :'
zes en zestigst-e-----.:
_
aandeel
in
de
hiervoor
onder
1
omschreven
geme~n~
schap;-----~

54------------

4 • het appartementsrecht, rechtgevende op het
uitsluitend gebruik van de flatwoning met toebehoren op de begane grond-----------_

56-------------

aandeel
in de hiervoor
schap;----

onder

1 omschreven
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te Leiden aan de Jozeph Havdnlaan
kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie 0 numm(
3424 A-4, uitmakende het veertien/- een duizend
vierhonderd zes en zestigste
_

gemeen-_

5 • het appartementsrecht, rechtgevende op het
uitsluitend gebruik van de flatwoning met toebehoren op de begane grond----------~

58-------------

te Leiden aan de Jozepn Havdnlaan
kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie 0 numme
3424 A- 5, ui tmakendè het veertien/-een du i zend
vierhonderd zes en zestigste
_
aandeel
in de hiervoor
schap;------

onder 1 omschreven

gemeen_

6 . het appartementsrecht, rechtgevende op het
uitsluitend gebruik van de flatwoning met toebehoren op de begane grond----------_
te Leiden aan de Jozepn Haydnlaan 60
_
kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie 0 numme
3424 A- 6, uitmakende het veertien/een duizend
vierhonderd zes en zestigste
_
aandeel
in de hiervoor
schap;-----

onder 1 omschreven

geMeen_

7 • het appartementsrecht, rechtgevende op het
uitsluitend gebruik van de flatwoning met toebehoren op de begane grond---------_
te Leiden aan de J ozeph Haydnlaan 62
_
kadastraal bekend gemeente Leiden
sectie 0 numme
3424 A_ 7, uitmakende het veerti
en duiz
vierhonderd zes en zestigste _.
_
aandeel
in de hiervoor onder 1 omschreven ~eme _
schap;----
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8.
het appartementsrecht,
rechtgevende
op het uitsluitend
gebruik
van de flatwoning
met toebehoren
op de begane grond, -------------------------------met bijbehorende
berging
op de begane grond,
plaat
s eli jk bek end - - "7"'~-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _
Jozeph Haydnlaan
te Leiden,
kadas~al
bekend gemeente
Leiden,
secti
o nummer 3424 A8,---------------------------------uitmakende
het veertien!
-------------------------een duizend
vierhonderd
zes en zestigste
~andeel
in
de hiervoor
onder 1 omschreven
gemeenschap;
_
9.
het appartementsrecht,
rechtgevende
op het uitsluitend
gebruik
van de flatwoning
met toebehoren
op de eerste verdieping
---------------------------met bijbehorende
berging
op de begane grond, plaatJo z e ph J~~
u.avdnlaan(
66) --------------se l"k
lJ b e k en d
~'-_
_
te Leiden,
kadastraal
bekend gemeente
Leiden,
seeti
o nummer 3424 A 9,--------------------------------uitmakende
het veertien!
-------------------------een duizend
vierhonderd
zes en zestigste
aandeel
in
de hiervoor
onder 1 omschreven
gemeenschap;
_
het appartementsrecht,
rechtgevende
op het uitsluitend
gebruik
van de flatwoning
met toebehoren
op de eerste verdieping
---------------------------met bijbehorende
berging
op de begane grond, plaatselijk bekend -~~-~--------------------------_
Jozeph Haydnlaa?
te Leiden,
kada~aal
bekend gemeente
Leiden,
secti
o nummer 3424 A
uitmakende
het veertien!
-------------------------een duizend
vierhonderd
zes en zestigste
aandeel
in
de hiervoor
onder 1 omschreven
gemeenschap;
--_
het appartementsrecht,
rechtgevende
op het uitsluitend
gebr.uik van de flatwoning
met toebehoren
0
de eerste verdieping
------------------------------met
bijbehorende
berging
opde begane grond, plaatselijk bekend
Jozeph Haydnlaan( 70j-------------------------- te leiden,
kadas~al
bekend gemeente
Leiden,
secti
o nummer 3424 A
uitmakende
het veertienf
----------------------een duizend
vierhonderd
zes en zestigste
aandeel
i
de hiervoor
onder lomschreven
gemeenschap;
-----

10.

68À-------------------------------10,---------------------------------

11.

7---------------------------------11,--------------------------------
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12. het appartementsrecht,
rechtgevende
op het uitsluitend gebruik van de flatwoning met toebehoren
op deeerste verdieping ---------------------------met bijbehorende berging op de begane grond, plaatseIijk bekend --/-;.;,;
"'::"'\--- -----------------------__ --

--7~-~-------------------------------

~:z~~~d~~~d~~::~l-~:~:~~-~:~::~~:-~:~~:~~-~:~~
nummer 3424 A 15, ------------------------- uitmakende het veertien! -------------------------een duizend vierhonderd zes en zestIgste aandeel i
de hiervoor onder 1 omschreven gemeenschap;
-----

o
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~:z~~~d:~~d~~~:~l~~~~~~ -~~~~~~~~- ~-e-i-d-e-n-,-s-e-c-to nummer 3424 A 12, -------------------------------uitmakende het veertien! --------------------------een duizend vierhonderd zes en zestigste aandeel in
de hiervoor onder I omschreven gemeenschap;
------13. het appartementsrech~,
rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de flatwoning met toebehoren
op de eerste verdieping ---------------------------met bijbehorende berging op de ge~ane grond, plaatselijk bekend
Jozeph_l:Iaydnlaanl0 -----------~-_-_-_-_:
te Leiden, kadastraal bekend gemeente Leiden, seoti
o nummer 3424 A 13,------------------------------uitmakende het veertien! -------------------------een duizend vierhonderd zes en zestigste aandeel in
de hiervoor onder I omschreven gemeenschap;
------14. het appartementsrecht,
rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de flatwoning met toebehoren
op de eerste verdieping --------------------------met bijbehorende berging op de begane grond, plaatselijk bekend
Jozeph Haydnlaan~
-----------------------------te Leiden, kadastraal bekend gemeente Leiden, secti
o nummer 3424 A 14, -----------------------------uitmakende het veertien! ------------------------een duizend vierhonderd zes en zestigste aandeel in
de hiervoor onder I omschreven gemeenschap;
---_
15. het appartementsrecht,
rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de flatwoning met toebehoren c
de eerste verdieping ----------- -----------------met bijbehorende berging opde begane grond, plaat
selijk bekend
__ i.._

zesde blad

16. het appartementsrecht,
rechtgevende
op het uitsluitend gebruik van de flatwoning met toebehoren
op de eerste verdieping
_
met bijbehorende
berging op de begane grond, plaatselijk bekend
Jozeph Haydnlaarl80 /
_

--~~--+------------------------------

te leiden, kada~l
bekend gemeente leiden, secti
nummer 3424 A 16, ---------_
uitmakende het
veertien! ----_
een duizend vierhonderd
zes en zestigste aandeel in
de hiervoor onder 1 omschreven gemeenschap;
_
17. het appartementsrecht,
rechtgevende
op het uitsluitend gebruik van de flatwoning met toebehoren
op de eerste verdieping -----_

o

met bijbehorende

berging

op d~ begane

grond,

plaat-

~:lt~~d~~~e~~da~~;~:~l~:~~~~~~~t~-L~ïd~~~-~~~ti
nummer 3424 A
17, ---------------_
uitmakende het drie en twintig! ----_~
_
een duizend vierhonderd
zes en zestigste aandeel in
de hiervoor onder I omschreven gemeenschap;
_
18. het appartementsrecht,
rechtgevende
op het uitsluitend gebruik van de flatwoning met toebehoren
op de eerste verdieping ----------_
met bijbehor~nde
berging op de begane
selijk bekend ~---------------------

grond,
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o

plaat_

~:a~:~~:~~~~~~~~~~~~~~ --g~~~~n-t~~~-i-d-e-n-,-s-e-c-;;
o nummer 3424 A 18,-------------_
uitmakende het drie en twintig! _
een duizend vierhonderd
zes en zestigste aandeel in
de hiervoor onder 1 omschreven gemeenschap;
-_
19. het appartementsrecht,
rechtgevende
op het uitsluitend gebruik van de flatwoning met toebehoren 0
leplng ---_
d e eerste ver d"
met
bijbehorende
berging opde begane grond, plaatselijk bekend\-------------------_

id~~: -; ~~~i

~: ahl:~~:: ~~a~
~~-a-a~
-~~-k-e~
~--g-e-m-e-e-n-;;
-.;
o nummer 3424 A 19,----------uitmakende het drie en twintig! --een duizend vierhonderd
zes en zestigste aandeel
de hiervoor onder 1 omschreven gemeenschap;
---
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20. het appartementsrecht,
rechtgevende
op het uitsluitend
gebruik
van de flatwoning
met toebehoren
op de eerste verdieping
-------------------------met bijbehorende
berging
op de begane grond, plaat
selijk b e k e-rrd.-.------------------------_
Brahmslaan
279) ------------------------------------te Leid~~dastraal
bekend gemeente
Leiden,
secti
o nummer 3424 A 20 -------------------------------uitmakende
het drie en twintig/
------------------een duizend
vierhonderd
zes en zestigste
~andeel
in
de hiervoor
onder lomschreven
gemeenschap;
_
21. het appartementsrecht,
rechtgevende
op het uitsluitend
gebruik
van de flatwoning
met toebehoren
op de eerste verdieping
--------------------------met bijbehorende
b erg i n go p d,e begane grond, p I a a t _
selijk bekend
Br...ahmslaan(27V ------------------_0---te Leiden,
kadastraal
bek~
gemeente
Leiden,
seeti
o nummer 3424 A 21, -----------------------------uitmakende
het drie en twintig/
------------------een duizend
vierhonderd
zes en zestigste
aandeel
in
de hiervoor
onder 1 omschreven
gemeenschap;
_
22. het appartementsrecht,
rechtgevende
op het uitsluitend
gebruik
van de flatwoning
met toebehoren
op de eerste verdieping
---------------------------met bijbehorende
berging
op de begane grond, plaatselijk bekend ---------------------_

.z:,--~~.,

~: a ~: ~ ~: ~ ~~

s~ ~ ~ ~ -1--b~ -k.; ~- -g-:m~
~ -nt-e-L-e-

o

nummer 3424 A 22, ------------------------------uitmakende
het
drie en twintig/
------------------een duizend
vierhonderd
zes en zestigste
aandeel
ir
de hiervoor
onder 1 omschreven
gemeenschap;
_
23. het appartementsrecht,
rechtgevende
op het uitsluitend
gebruik
van de flatwoning
met toebehoren
c
de eerste verdieping
----------------------------met
bijbehorende
berging
opde begane grond, plaat
selijk bekendr-----------_
~:a~:~~:~~ya~~~~~~-~~~~~d-~~~~-en-t~-~-e-i-;e-;,
-s-e:;
o nummer 3424 A 23, -----------------------------uitmakende
het
drie en twintig/
----------------een duizend
vierhonderd
zes en zestigste
aandeel
ij;
de hiervoor
onder 1 omschreven
gemeenschap;
-----_
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24. het appartementsrecht,
rechtgevende
sluitend
gebruik
van de flatwoning
met
op de eerste verdieping
met bijbehorende
berging
op de begane
selijk bekend --------------------------

op het uittoebehoren
_
grond,

plaat-

_

~:a~:~~:~~~~~::i-~~k~~d-;~~~~~t~-L
3424 A 24, ------------_

o nummer

uitmakende
het drie en twintig/
_
een duizend
vierhonderd
zes en zestigste
aandeel
in
de hiervoor
onder 1 omschreven
gemeenschap;
--_
25. het appartementsrecht,
rechtgevende
op het uitsluitend
gebruik
van de flatwoning
met toebehoren
op de eerste verdieping
--------_

met bijbehorende
berging
op de begane grond,
selijk bekend -~--~----------------------------~:z:Pe:dHe:y,dnk~::~a-l-

plaat-

_

-c;;~;;,--;~~~i

-b-e~-e-n~~-e-m~-e-n-;e-

o
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met bijbehorende
berging
op de be~ane grond, plaatse 1 ijk bek end
J.G-z
e p h -H a y d n 1 a a rr 44) __
te Leiden,
kadastraal
bekend g~nte
Leiden,
seoti
o nummer 3424 A 25, ----------_
uitmakende
het
drie en twintigl
_
een duizend
vierhonderd
zes en zestigste
aandeel
in
de hiervoor
onder lomschreven
gemeenschap;
--_
26. het appartementsrecht,
rechtgevende
op het uitsluitend
gebruik
van de flatwoning
met toebehoren
op de eerste verdieping
-----_

nummer 3424 A 26, -----------------------_
uitmakende
het drie en twintig I
_
een duizend
vierhonderd
zes en zestigste
aandeel
in
de hiervoor
onder lomschreven
gemeenschap;
-_
27. het appartementsrecht,
rechtgevende
op het uitsluitend
gebruik
van de flatwoning
met toebehoren
0
de eerste verdieping
_
met
bijbehorende
berging
op de begane
selijk bekend -----, - __
Jo z e p h Ha y d n 1a a n (32 ~ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _

grond,
_

plaat_

te leiden,

kadast~al
bekend gemeente
Leiden,
secti
3424 A 27,-------------------------------~
het
drie en twintigl
_
een duizend
vierhonderd
zes en zestigste
aandeel
in
de hiervoor
onder lomschreven
gemeenschap;
----- __

ouitmakende
nummer
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28, het appartementsrecht,
rechtgevende
op het uit
sluitend
gebruik
van de flatwoning
met toebehoren
op de eerste
verdieping
-------------------_
met bijbehorende
berging
op de begane
selijk
bekend
---~---------------------Jo z e p h H a y d n 1a a n .~ 6 J- - - - te leiden,
kadas~l
bekend
gemeente
nummer
3424 A 28,-------------uitmakende
het drie en twintig/

grond,

plaat_
_

leiden,

o

secti

_
_

een duizend
vierhonderd
zes en zestigste
aandeel
in
de hiervoor
onder I omschreven
gemeenschap;
_
29. het appartementsrecht,
rechtgevende
op het uitsluitend
gebruik
van de flatwoning
met toebehoren
op de
eerste
verdieping
--------_

lelden,
kadastraal
bekend
g~
ote nummer
3424 A
29,----------uitmakende

het

drie

en

grond,
;

nte

lelden,

plaat-

:

seetl

twintig/

_
_
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9 ne

met bijbehorende
berging
op de p~.
selij~
bekend
~ozeph
Haydnlaa7'20

een duizend
vierhonderd
zes en zestigste
aandeel
in
de hiervoor
onder I omschreven
gemeenschap;
-_
30. het appartementsrecht,
rechtgevende
op het uitsluitend
gebruik
van de flatwoning
met toebehoren
op de eerste
verdieping
-----_
met bijbehorende
berging
op de begane
selijk
bekend
-----..-----------------

grond,

plaat-

_

~~~d~~
~-~~~~i

JtOeze:e~dHea:,dnklaadaanS~a-l-b-e-k-;;;
-~;~;~~ ~~ -

o

nummer
3424 A
30 -----------------------uitmakende
het drie en twintig I -------

_

_

een duizend
vierhonderd
zes en zestigste
aandeel
in
de hiervoor
onder I omschreven
gemeenschap;
_
31.
het appartementsrecht,
rechtgevende
op het uitsluitend
gebr.uik van de flatwoning
met toebehoren
0
de eerste
verdieping
---_
met
bijbehorende
berging
selijk
bekend
---~
JOZEPH
Haydnlaanw

opde

begane

_

te
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plaat_
_

Leiden,
kadastraal
bekend
gemeente
nummer
3424 A 31 ------uitmakende
het
drie en twintig/

o

een duizend
de hiervoor

grond,

Leiden,

secti
_
_

zestigste
aandeel
i
gemeenschap;
----- __
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32, het appartementsrecht,
rechtgevende
sluitend
gebruik
van de flatwoning
met
op de eerste
verdieping
----met bijbehorende
selijk
bekend

berging

op

de

begane

op het uittoebehoren
_
grond,

plaat-

--7----------------------------------

~~Z~~~d~~~d~~~:~~a~ï-~~k~~~-~~~~~~~~-L~ïd~~~-~~~~-;
nummer
3424 A
32, ------------------_
uitmakende
het
drie en twintig!
-----------_
een duizend
vierhonderd
zes en zestigste
~andeel
in
de hiervoor
onder I omschreven
gemeenschap;
------33. het appartementsrecht,
rechtgevende
op het uitsluitend
gebruik
van de flatwoning
met toebehoren
op de tweede
verdieping
----------_

o

met bijbehorende
berging
op d~ begane
selijk
bekend
Brahmslaan299/-------

grond,

plaat-

_

te Leiden,
kadastraal
b~gemeente
Leiden,
seeti
nummer
3424 A 33, --------------------------_
uitmakende
het
drie en twintig!
-----------_
een áuizend
vierhonderd
zes en zestigste
aandeel
in
de hiervoor
onder I omschreven
gemeenschap;
------34. het appartementsrecht,
rechtgevende
op het uitsluitend
gebruik
van de flatwoning
met toebehoren
op de
tweede verdieping
------------_
met bijbehorende
berging
op de begane
grond,
selijk
bek~~d
,-------------------------------Brahmslaan
(293

VVE Beheer B.V. 000269117 - 11

o

plaat-

_"

te Leiden,
~adastraal
bekend
gemeente
Leiden,
secti
nummer
3424 A 34, -------------------------------uitmakende
het
drie en twintig I _

o

een duizend
vierhonderd
zes en zestigste
aandeel
in
de hiervoor
onder
I omschreven
gemeenschap;
------35. het appartementsrecht,
rechtgevende
op het uitsluitend
gebruik
van de flatwoning
met toebehoren
0
de tweede
verdieping
-----------_
met
bijbehorende
berging
opde
se 1 ijk bek en d \-- - - - - - - - - - -

begane
-

~real~mesild:an~~a~ t-raa1- b;k~-;d--g-;;;;;;;

o

nummer
3424 A
uitmakende
het
een duizend
de hiervoor
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------

_

zestigste
aandeel
in
gemeensèhap;
-----
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36. het appartementsrecht,
rechtgevende
op het uitsluitend gebruik van de flatwoning met toebehoren
op de tweede verdieping -----_
met bijbehorende
berging op de begane grond, plaatselijk bekend ,------------------------------------Brahmslaan(28U---_
te Leiden,~dastraal
bekend gemeente Leiden, secti
nummer 3424 A 36 -----------------------_
uitmakende het drie en twintig/ ----_
een duizend vierhonderd zes en zestigste ~andeel in
de hiervoor onder lomschreven
gemeenschap;
------37. het appartementsrecht,
rechtgevende
op het uitsluitend gebruik van de flatwoning met toebehoren
op de
tweede verdieping ---------------_
met bijbehorende
berging op. de begane grond, pIaa tseli jk bekend
B.rah.ms.laan(275)-- ------ ----__
te Leiden, kadastraal bek~gemeente
Leiden, seeti
o nummer 3424 A 37 ------------------------_
uitmakende het drie en twintig/ -----_
een duizend vierhonderd zes en zestigste aandeel in
de hiervoor onder I omschreven gemeenschap;
------38. het appartementsrecht,
rechtgevende
op het uitsluitend gebruik van de flatwoning met toebehoren
op de
tweede verdieping ------------~_
met bijbehorende
berging op de begane grond, plaatselijk bekend
~-----------------------------------Brahmslaan
1269/-------_
Leiden,3424
~astraal
bekend gemeente
ote nummer
A 38,------------

Leiden,

VVE Beheer B.V. 000269117 - 12

o

secti_
uitmakende het drie en twintig/ -------_
een duizend vierhonderd
zes en zestigste aandeel in
de hiervoor onder I omschreven gemeenschap;
------39. het appartementsrecht,
rechtgevende
op het uitsluitend gebruik van de flatwoning met toebehoren c
de tweede verdieping -------_
met bijbehorende
berging opde begane grond, plaat~elijk bekend ~-----------------------------------treahLmesi~:ann,
blas~~~-a-l--b-e-;e-n-~
-;~~~~~~~ o nummer 3424 A 39,--------_
uitmakende het drie en twintig/
_
een duizend vierhonderd zes en zestigste aandeel i
de hiervoor onder lomschreven
gemeenschap;
----- -

C~~~~~
~-~~~~~
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40. het appartementsrecht,
rechtgevende
sluitend
gebruik
van de flatwoning
met
op de tweede verdieping
-

op het uittoebehoren
_

met bijbehorende
berging
op de begane grond, plaatselijk beken.d -------------------------------_
Brahmslaan
257
te Leiden,\~~straal
bekend gemeente
Leiden,
secti
o nummer 3424 A 40 --------------_
uitmakende
het
drie en twintig!
-----_
een duizend
vierhonderd
zes en zestigste
~andeel
in
de hiervoor
onder 1 omschreven
gemeenschap;
-_
41- het appartementsrecht,
rechtgevende
op het uitsluitend
gebruik
van de flatwoning
met toebehoren
op de tweede verdieping
---------------_
met bijbehorende
berging
op de b~~ane grond, plaatselijk bekend .J.o.ze.p.l::lFl.a~.dnlaani'46/_-_
te Leiden,
kadastraal
bekend g~ente
Leiden,
seeti
o nummer 3424 A 41 ---------------_
uitmakende
het
drie en twintig!
---_
een duizend
vierhonderd
zes en zestigste
aandeel
in
de hiervoor
onder 1 omschreven
gemeenschap;
------42. het appartementsrecht,
rechtgevende
op het uitsluitend
gebruik
van de flatwoning
met toebehoren
op de tweede verdieping
---------~~
met bijbehorende
berging
op de begane grond, plaatse 1 ijk bekend - -r.- - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _
Jozeph Haydnlaan~-----------------------------te Leiden,
kadastraal
bekend gemeente
Leiden,
secti
ouitmakende
nummer 3424 A
42, -----------------------------het
drie en twintig/
----_
een duizend
vierhonderd
zes en zestigste
aandeel
ir
de hiervoor
onder 1 omschreven
gemeenschap;
----- __
43. het appartementsrecht,
rechtgevende
op het uitsluitend
gebruik
van de flatwoning
met toebehoren
(
tweede verdieping
-----_

~__

VVE Beheer B.V. 000269117 - 13

J-------------------------

met
bijbehorende
berging
opde begane grond,
selijk bekend -----~----------------------------

plaat
__

;~z~~~d~~:d~;~::~ï-~~k~~d-~~~~~~~~-l~id~~~-~~~t
o nummer 3424 A 43, --------------------_
uitmakende
het
drie en twintig!
---_
een duizend vierhonderd
zes en zestigste
aandeel
i
de hiervoor
onder 1 omschreven
gemeenschap;
----- -
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44. het appartementsrecht,
rechtgevende
op het uitsluitend
gebruik
van de flatwoning
met toebehoren
op de
tweede verdieping
-------------------------met bijbehorende
berging
op de begane grond, plaatselijk bekend --~~-~------------------------------Jozeph Haydnlaan~-------------------------------te Leiden,
kadastraal
bekend gemeente
Leiden,
secti
o nummer 3424 A 44,--------------------------------uitmakende
het
drie en twintig!
------------------een duizend
vierhonderd
zes en zestigste
~andeel
in
de hiervoor
onder I omschreven
gemeenschap;
-_
45. het appartementsrecht,
rechtgevende
op het uitsluitend
gebruik
van de flatwoning
met toebehoren
op de
tweede verdieping
--------------------------met bijbehorende
berging
op de be~ne
grond,
plaatselijk bekend
Jozeph Ha y d.n.La a n; 22/-----~--~----te Leiden,
kadastraal
bekend
ge~nte
Leiden,
seeti
o nummer 3424 A 45, ----------------------------uitmakende
het drie en twintig!
------------------een àuizend
vierhonderd
zes en zestigste
aandeel
in
de hiervoor
onder I omschreven
gemeenschap;
_
46. het appartementsrecht,
rechtgevende
op het uitsluitend
gebruik
van de flatwoning
met toebehoren
op de tweede verdieping
---------------------------met bijbehorende
berging
op de begane grond,
plaatselijk bekend --~/~-------------------------_-_--_-

~~z~~~d~~~d~~~:~
t:Ja~ - ~~~~~~ - ~~~~~~-t-e--L~~-d-e-n-,~~-c-t-io nummer 3424 A 46, -----------------------------uitmakende
het drie en twintig!
-------------------een duizend
vierhonderd
zes en zestigste
aandeel
in
de hiervoor
onder I omschreven
gemeenschap;
--_
47. het appartementsrecht,
rechtgevende
op het uitsluitend
gebruik
van de flatwoning
met toebehoren
c
detweede
verdieping
------------------------------met
bijbehorende
berging
opde begane grond,
plaatselijk bekend --~--~----_----------------------_

~~z~~~d~~~d ~~~:~~~
~ - ~~~~~~ - ~~~~~~ ~-e--L~-i-d-e-n-,-s-e-c~-;
o nummer 3424 A 47, ---------------------------uitmakende
het
drie en twintig!
-----------------een duizend
vierhonderd
zes en zestigste
aandeel
de hiervoor
onder I omschreven
gemeenschap;
48. het appartementsrecht, rechtgevende op het uit
sluitend
van de
met to
de
tweede verdieping
_
met bijbehorende
s
k bekend
Jozeph
te Leiden,
nummer
uitmakende het drie en
de
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49. het appartementsrecht,
rechtgevende
op het uitsluitend
gebruik
van de flatwoning
met toebehoren
op de derde
verdieping
-----------_
met bijbehorende
berging
op de begane grond, plaatselijk bekend
------------------------------------Bra hm sla a nr 30 1 )-- - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - _
te leiden,\~astraal
bekend
gemeente
leiden,
secti
o nummer 3424 A 49,--------------------------------_
uitmakende
het
drie en twintigf
---------------een duizend
vierhonderd
zes en zestigste
aandeel
in
de hiervoor
onder 1 omschreven
gemeenschap;
------50. het appartementsrecht,
rechtgevende
op het uitsluitend
gebruik
van de flatwoning
met toebehoren
op de derde verdieping
----------------------------met bijbehorende
berging
o~/de begane grond, plaatselijk bekend
Brahm:slaan,è29~
--------------------te leiden,
kadastraal
beke~gemeente
leiden,
secti
o nummer 3424 A 50 -------------------------------uitmakende
het
drie en twintig/
------------------een duizend
vierhonderd
zes en zestigste
aandeel
in
de hiervoor
onder 1 omschreven
gemeenschap;
------51. het appartementsrecht,
rechtgevende
op het uit-

trn gde_!_l_a_t~.,,_o_n_i_n_g
__m_e_t
__t_o_e_b_e_h_o_r_:~

met bijbehorende
berging
op de begane grond, plaatselijk beks;nd ------------------------------------Brahmslaan\289
te leiden,~straal
bekend
gemeente
leiden,
sec ti
o nummer 3424 A 51, ------------------------------uitmakende
het
drie en twintigf
------------------een duizend
vierhonderd
zes en zestigste
aandeel
in
de hiervoor
onder 1 omschreven
gemeenschap;
------52. het appartementsrecht,
rechtgevende
op het uitsluitend
gebruik
van de flatwoning
met toebehoren
0
de derde verdieping
------------------------------met
bijbehorende
berging
opde begane grond, plaatselijk bek
d
--------------------------__
Brahmslaam
283 ~---------------------------_
te leiden;~straal
bekend
gemeente
Leiden,
secti
o nummer 3424 A 52, ------------------------------uitmakende
het
drie en twintig/
------------------een duizend
vierhonderd
zes en zestigste
aandeel
in
de hiervoor
onder 1 omschreven
gemeenschap;
- --

t------------------------------------
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53. het appartementsrecht,
rechtgevende
op het uitsluitend
gebruik
van de flatwoning
met toebehoren
op de derde verdieping
----------------------------met bijbehorende
berging
op de begane
grond,
plaat
selijkbekend
~-----------------~-------------_
Brahmslaanf177/------------------------------------te Leiden,i~astraal
bekend
gemeente
Leiden,
secti
o nummer 3424 A 53, ------------------------------uitmakende
het
drie en twintig!
------------------een duizend
vierhonderd
zes en zestigste
aandeel
in
de hiervoor
onder
1 omschreven
gemeenschap;
------54. het appartementsrecht,
rechtgevende
op het uitsluitend
gebruik
van de flatwoning
met toebehoren
op de
derde verdieping
---------------------------met bijbehorende
berging
op de begane
grond,
plaatselijk
bekend
Brahmslaan(27Y
--------------------te Leiden,
kadastraal
bek~gemeente
Leiden,
secti
nummer
3424 A 54, -------------------------------uitmakende
het drie en twintig I -------------------een duizend
vierhonderd
zes en zestigste
aandeel
in
de hiervoor
onder
1 omschreven
gemeenschap;
------55. het appartementsrecht,
rechtgevende
op het uitsluitend
gebruik
van de flatwoning
met toebehoren
op de derde verdieping
---------------------------~met bijbehorende
berging
op de begane
grond,
plaat-

~:a~::~:~~~:~~::~-~:~
selijk

bek~~d

o

nummer
3424 A 55 --------------------------------uitmakende
het drie en twintig!
------------------een duizend
vierhonderd
zes en zestigste
aandeel
in
de hiervoor
onder
1 omschreven
gemeenschap;
------_
56. het appartementsrecht,
rechtgevende
op het uitsluitend
gebruik
van de flatwoning
met toebehoren
0
de
derde verdieping
-----------------------------met
bijbehorende
berging
opde begane
grond,
plaatselijk
beken
----------------------------__
Brahmslaan
---------------------------------te Leiden,
raal bekend
gemeente
Leiden,
secti
nummer
3424 A 56, ------------------------------uitmakende
het drie en twintig!
--------------- een duizend
vierhonderd
zes en zestigste
aandeel
i
de hiervoor
onder
1 omschreven
gemeenschap;
-

o
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57. het appartementsrecht,
rechtgevende
op het uitsluitend
gebruik van de flatwoning
met toebehoren
op de derde verdieping
----------------------------met bijbehorende
berging
op de begane grond, plaatselijk bekend ---:~---------------------------------Jozeph Haydnlaa~48/-----------------------------te Leiden,
kadastrial
bekend gemeente
Leiden,
sectii
o nummer 3424 A 57, ------------------------------~uitmakende
het
drie en twintig!
------------------een duizend
vierhonderd
zes en zestigste
aandeel
in
de hiervoor
onder I omschreven
gemeenschap;
------58. het appartementsrecht,
rechtgevende
op het uitsluitend
gebruik van de flatwoning
met toebehoren
op de derde verdieping
----------------------------met bijbehorende
berging
op de ~egane grond, plaatselijk bekend
Jozeph Haydnlaa~
4~, ---------------te Leiden,
kadastraal
bekend ge'~nte
Leiden,
secti
o nummer 3424 A 58, -------------------------------uitmakende
het
drie en twintig!
------------------een duizend vierhonderd
zes en zestigste
aandeel
in
de hiervoor
onder I omschreven
gemeenschap;
------59. het appartementsrecht,
rechtgevende
op het uitsluitend
gebruik van de flatwoning
met toebehoren
op de derde verdieping
----------------------------:met bijbehorende
berging
op de begane grond, plaatse 1 ijk bek end - - -r:::" - ... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~~z~~~d~~~d~~~::~î-~~~~~~-~~~~~~~~-~~~~~~~-~~~~~o nummer 3424 A 59 -------------------------------uitmakende
het drie en twintig!
-------------------een duizend
vierhonderd
zes en zestigste
aandeel
in
de hiervoor
onder I omschreven
gemeenschap;
------60. het appartementsrecht,
'rechtgevende
op het uitsluitend
gebr.uik van de flatwoning
met toebehoren
0
de derde verdieping
-------------------------------met
bijbehorende
berging
opde begane grond, plaatselijk bekend
Jozeph Haydnlaanl 30, -------------------------------te Leiden,
kadas~al
bekend gemeente
Leiden,
secti
o nummer 3424 A 60 ------------------------------uitmakende
het drie en twintig!
------------------een duizend vierhonderd
zes en zestigste
aandeel
de hiervoor
onder I omschreven
gemeenschap;
-----

--T~-------------------------------
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61. het appartementsrecht,
rechtgevende
op het uit
sluitend
gebruik
van de flatwoning
met toebehoren
op de derde verdieping
-----------------------_
met bijbehorende
berging
op de begane
grond,
plaatselijk
bekend
Jozeph
Haydnlaa~<24
te Leiden,
kada~al
bekend
gemeente
Leiden,
sectie
nummer
3424 A 61 -------------------------------uitmakende
het
drie en twintig!
------------------een duizend
vierhonderd
zes en zestigste
~andeel
in
de hiervoor
onder
1 omschreven
gemeenschap;
-------62. het appartementsrecht,
rechtgevende
op het uitsluitend
gebruik
van de flatwoning
met toebehoren
op de
derde verdieping
_

--7~--------------------------------r-------------------------------

o

o

een duizend
vierhonderd
zes en zestigste
aandeel
in
de hiervoor
onder
I omschreven
gemeenschap;
-------63.
het appartementsrecht,
rechtgevende
op het uitsluitend
gebruik
van de flatwoning
met toebehoren
op de derde verdieping
-----------_
met

bijbehorende

berging

op

de

begane

grond,

plaat-

VVE Beheer B.V. 000269117 - 18

met bijbehorende
berging
op de qcegane grond,
plaatselijk
bekend
Jozeph
Haydnlaan\18)-------------_
te Leiden,
kadastraal
bekend
ge~nte
Leiden,
secti,
nummer
3424 A 62,--------------------------_
uitmakende
het
drie en twintig!
~

selijk
bekend
----~~-------------------------------Jozeph
Haydnlaan~12~------------------------------te Leiden,
kadast~l
bekend
gemeente
Leiden,
secti,
nummer
3424 A 63,-------------------------------uitmakende
het drie en twintig!
------------------een duizend
vierhonderd
zes en zestigste
aandeel
in
de hiervoor
onder
1 omschreven
gemeenschap;
------64. het appartementsrecht,
rechtgevende
op het uitsluitend
gebruik
van de flatwoning
met toebehoren
0
de
derde verdieping
---_

o

met
bijbehorende
berging
opde begane
grond,
plaatselijk
-~--~--------------------------------_
Jozeph bekend
Haydnla~~6)
te

Leiden,
kada~aal
bekend
gemeente
nummer
3424 A64,----------------uitmakende
het
drie en twintigf
--

o

een duizend
de hiervoor
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65 • he t apper-t emen t srech t, rech tgevende op he t
uitsluitend gebruik van de ~arage met toebehoren
op de begane grond------------------------------te Leiden a(ln de Brahmslaan genumm~rd G 18,------k(ld(lstr(l(ll
bekend" gemeente Leiden, sectie 0 nummer
3424 A-65, uitm(lkende het drie/"een duizend vierhonderd zes en zestigste----~---------------------(l(lndeelin de hiervoor onder 1 omschreven gemeenschapj------------------------------------------66 • het apP(lrtementsrecht, rechtgevende op het
uitsluitend gebruik van de garage met toebehoren
op de begane grond-------------------------------te Leiden aan de Brahmslaan genummerd G 17,------kadastraal bekend" gemeente Leiden, sectle 0 nurnmez
~424
A-66,
het drie/- een duizend vier-_
onderd
zes uitmakende
en zestigste
VVE Beheer B.V. 000269117 - 19

aandeel in de hiervoor onder 1 omschreven gemeenschapj------------------------------------------67 • het appartementsrecht , rechtgevende .op het
uitsluitend gebruik van de garage met toebehoren
op de begane grond-------------------------------te Leiden aan deprahmslaan genummerd G 16,-------kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie 0 nummel
311:24 A- 67, uitmakende het vier/ een duizend- vièrhonderd zes en zestigste ----- --------------------"
aandeel in de hiervoor onder 1 omschreven gemeenschapj-------------------------------------------
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68 • rlnt aI)1)étrte~1{~ntS:r""ecllt,
:r"F;cl1tgeverlde 01) 11et
uitsluitend gebruik van de garage met toebeho~en
op de begane 8rond-------------------------------te Leiden aan de Brahmslaan p;enummerd G 15, -----kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie 0 numme
3ll:2/f
A- 68, uitr:lal<;:e-r:de
het vier/een duizend vierhonderd zes en zestlgste ---- --------------------aandeel in de hiervoor onder 1 omschreven gemeenschap;------------------------------------------69. het appartementsrecht, rechtgevende op het
uitsluitend gebruik van de ,garage met toebehoren
op de begane ~rond-------------------------------te Leiden aan de ,Brahmslaan ~enummerd G 14,-----kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie 0 numme
3l12/1o A- 69, uitmakende het vier/een duizend vierhonderd zes en zestigste ------------------------nandeel in de hiervoor onder 1 omschreven geme:enschap;------------------------------------------70. het appartementsrecht, rechtgevende op het
uitsluitend gebruik van de garage met toebehoren
op de begam
grond-------------------------------te Leiden aan de Brahmslaan genummerd G 13,-----kadastraal bekend gemeente Le~den, sect1e 0 numme
3424 A-70, uitmakende het drie/ een duizend vierhonderd zes en zestigste ------------~---------aandeel in de hiervoor onder 1 omschreven gemeenschap;------------------------------------------71. het appartementsrecht, rechtgevende op het
uitsluitend gebruik van de garage met toebehoren
op de begane grond,-----------------------------te Leiden aan de Brahmslaan genummerd G 12,------kadastraal bekend gemeente Leiden, ~ectie 0 numme
3424 A-71 , uitmakende het vier/een dûizend vierhonderd zes en zestigste -------------------------aandeel in de hiervoor onder 1 omschreven gemeenschap;------------------------------------------72. het appartementsrecht, rechtgevende op het
uitsluitend gebruik van de garage met toebehoren
op de begane grond------------------------------te Leiden aan de Brahmslaan p;enummerd G 11,-----kadastraal bekend" gemeente Lelden, sectie 0 numme
31-124 A- 72, uitmakende hetv-ier/een duizend vier- _
honderd zes "en zestigste aandeel in de hiervoor onder 1 omschreven gemeenschap;------------------------------------------73. het appart'"'mentsrecht,rechtgevende "op het
uitsluitend gebruik van de garage met toebehoren
op de begane
--- --------------------------te Leiden aan de
----kadastraal bekend gemeente
eiden,
424 A_ 73, uitmakende het vier/" een duizend vier
ond rd zes e zestigste -----_
aandeel
s
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74 • h0t appartementsrecht , r ch t gevende op het
uitsluitend gebruik van de garage met toebehoren
op de begane grond------------------------------te Leiden aan de Brahmslaan genummerd G 9--------kadastraal hekend gemeente Leiden, sectie 0 numme
3424 A-74, uitmakende het vier/een duizend vierhonderd zes en zestigste
aandeel in de hiervoor onder 1 omschreven gemeenschap;------------------------------------------75 • het appartementsrecht, rechtgevende op het
uitsluitehd ~ebruik van de garage met toebehoren
op de begane grond-------------------------------te Leiden aan deBrahmslaan~enummerd
G
kadastraal bekend gemeente ~eiden, secti~ 0 nurnme
3!±24 A- 75, uitmakende het drie/een duizend vierhonderd zes en zestigste ------------------------aandeel in de hiervoor onder 1 omschreven gemeierrschap;------------------------------------------76 • het appartementsrecht, rechtgevende op het
uitsluitend gebruik van de garage met toebehoren
op de be~ane grond-------------------------------te Leiden aan de ,tlrahmslaangenummerd G 7,------kadastraal bekend gemeente Leiden, sect1e 0 nummE
3424 A- 76, uitmakende het vier/een dulzend vier.honderd zes en zestigste --- ---------------------aandeel in de hiervoor onder 1 omschreven gemeenschap;------------------------------------------77. het appartementsrecht, rechtgevende op het
uitsluitend gebruik van de garage met toebehoren
op de begane grond-------------------------------te Leiden aan de tlrahmslaan genummerd
G 6,-----kadastraal bekend gemeente Leiden, ~ectie 0 numme
3424
A- 77, uitmakende het vierken duizend vierhonderd zes en zestigste ---_

_~J----------------------
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8.--------

aandeel in de hiervoor onder 1 omschreven gemeenschap;------------------------------------------78. het appartementsrecht, rechtgevende op het
uitsluitend gebruik van de garage met toebehoren
op de be~ane grond,------------------------------te Leiden aan de Brahmslaan genummerd G 5,-------kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie 0 numme
3424 A-78, uitmakende het vier/een düLzend vierhonderd zes en zestigste ------------------------aandeel in de hiervoor onder 1 omschreven gemeenschap;------------------------------------------79- het appartementsrecht, rechtgevende cop het
uitsluitend gebruik van de ~ara~e met ~nebehoren
OP
begane
te e1uen aan
_
kadastraal b
0
311:24 A-79,
uitmakende het vier/een duLz.end vLe r;
honderd zes 'en zesti ste
-aandeel in de hiervoor onder 1 omschreven ~emeen
t

;------------ ---------------------
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80 • h ot; apparteraentsrecht, rechtgevende op het
uitsluitend gebruik van de garage met toebehoren
op de pegane grond---------------------~-------te Leiden aan de Drahmslaan genummerd G 3,------kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie 0 numme
3424 A-BO, uitmakende het drie/een duizend vidrhonderd zes en zestigste
---------------------aandeel in de hiervoor onder 1 omschreven gemeen
schap;-----------------------------------------81 • het appartementsrecht, rechtgevende op het
uitsluitend gebruik van degarage met toebehoren
op de qegane grond------------------------------te Leiden aan de Brahmslaan genummerd G 2,------kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie 0 nummc
3424 A- 81, uitmakende het vier/een duizend vierhonderd zes en zestigste -----------------------aandeel in de hiervoor onder 1 omschreven geme~nschap;------------------------------------------82. het appartementsrecht, rechtgevende op het
uitsluitend gebruik van de garage met toebehoren
op de begane grond------------------------------te Leiden aan de Brahmslaan genummerd G 1,------kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie 0 numme
3'!24 A- 82, uitmakende het vier/een duizend vièr. honderd zes en zestigste -----------------------aandeel in de hiervoor onder 1 omschreven gemeenschap;------------------------------------------83 • het appartementsrecht, rechtgevende op het
uitsluitend gebruik van del garage met toebehoren
op de begane grond-----------------------------te Leiden aan de J ozeph Haydnlaan .Q;enummerdG 19
kadastraal bekend gemeente Leiden. sectie 0 numme
3424 A- 83 , uitmakende het vier leen duizend vierhonderd zes en zestigste -----------------------aandeel in de hiervoor onder 1 omschreven gemeenschap;------------------------------------------84. het appartementsrecht, rechtgevende op het
uitsluitend gebruik van de garage met toebehoren
op de begane grond-------------------------------te Leiden aan de ,J ozeph Haydnlaan .n::enummerd
G 20
kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie 0 numme
3424 A- 84, uitmakende het drie/een duizend vierhonderd zes en zestigste -----------------------.
aandeel in de hiervoor onder 1 omschreven gemeenschap;------------------------------------------85. het appartementsrecht, rechtgevende op het
uitsluitend gebruik van de garage met toebehoren
de begane grond-----------------------~
te eiden aan de
kadastraal bekend gemeente
34
A_
uitmakende het dri
een duizend vierhonderd zes en zestigste-------------------------aarideel in de hiervoor onder 1 omschreven
meen
j

-------------------------------------

Splitsingsakte - 1907_a&r_splakte_19-01-1978_269117

122

gebruiker jeffreykling datum 06-01-2021 17:46

twee~Dtwintigst~ blad

VVE Beheer B.V. 000269117 - 23

86. h~t áppartementsrecht, rechtgevende op het
uitsluitend gebruik van de garage met toebehoren
op de begane grond----------------------------te Leiden aan de Jozeph Havdnlaan genummerd G 22,
kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie 0 numme
3424 A- 86, uitmakende het vi er/ een duizend vierhonderd zes ~n zestigste -----------------------aandeel in de hiervoor onder 1 omschreven gemeenschap;------------------------------------------87. het appartementsrecht, rechtgevende op het
uitsluitend gebruik van de:garage met toebehoren
op de begane grond,-------~---------------------te Leiden aan 4e.Jozeph Haydnlaan genummerd G 23
kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie 0 numme
3424 A-87 , uitmakende het vier/een duLzend vierhonderd zes en zestigste ------------------------aandeel in de hiervoor onder 1 omschreven geme~nschap;------------------------------------------88 • het appartementsrecht, rechtgevende op he~
uitsluitend gebruik van de g-äFage met toebehorbL
\ op de ge~ane grond---------~---------------------te Leiden aan de }ozeph Havdnlaan genummer G 24,
kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie 0 numme
3'±24 A-88 , uitmakende het vier/een duizend vier; honderd zes en zestigste ~-----------------------aandeel in de hiervoor onder 1 omschreven gemeenschap;------------------------------------------89 • het appartementsrecht, rechtgevende op het
uitsluitend gebruik van de 'garage met toebehoren
op de begane grond------------------------------~
te Leiden aan de.Jozeph Haydnlaan g~nummerd G 25,
kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie 0 numme
3424 A- 89, uitmakende het drie/-een duizend zierhonderd zes erizestigste -----------------------aandeel in de hiervoor onder 1 omschreven gemeenschap;------------------------------------------90 • het appartementsrecht, rechtgevende op het
uitsluitend gebruik van de\ garage met toebehor,
op de begane grond------------------------------te Leiden aan de Jozeph Haydnlaan genummerd G 26,
kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie 0 nu mme
3424 A-9ü, ui tmakende het vier/een duizend vierhonderd zes en zestigste -------------~----aandeel in de hiervoor onder 1 omschreven gemeenschap;------------------------------------------91. het appartementsrecht, rechtgevende ,op het
uitsluitend gebruik van del
ge met toebehoren
op de b gane
teL eiden aan de d.J~:ft12!l2~yg1Lill.ill:L~cm:!!!l~rr.-S:L..;~~
kadastraal bekend ~emeente Lei en, sectie
3424 A-91, uitmake;}de het vier/een duizend vierhonderd zes en zest
te ----------------------aandeel in de hiervoor onder
omschreven
schap;-------------------------------------------
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uitsluitend gebruik van de~arage met toebehoren
op de begane ~~ond ----------------------------te Leiden aan de ~zeph
Havdnlaan genummerd G 28,
kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie 0 numme
3!i24: A- 92, uitmakende het vier/een duizend vier'honderd zes en zestigste -----------------------aandeel in de hiervoor onder 1 omschreven gemeenschap;------------------------------------------9~ het appartementsrecht, rechtgevende op het
uitsluitend gebruik van de: garage met toebehoren
op de begane grond------------------------------te Leiden aan de J ozeph lIaydnlaan genummerd G 29,
kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie 0 numme
34:21.1:A- 93, uitmakende het 71.er/een duizend vierhonderd zes en zestigste -----------------------aandeel in de hiervoor onder 1 omschreven gemelenschapj------------------------------------------94: • het appartementsrecht, rechtgevende op het
uitslui tend gebruik van de i g-arage met toebehoren
op de begane grond--------~---------------------te Leiden aan de J ozeph Haydnlaan genummerd G 3°,
kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie 0 numme
34:24: A~4:,
ui tmakende het drie/een dtrd.z
en d vie'rhonderd zes en zestigste·----------~------------aandeel in de hiervoor onder 1 omschreven gemeenschapj------------------------------------------95 • het appartementsrecht, rechtgevende op het
uitsluitend gebruik van degara~e met toebehoren
op de begane grond--------~---------------------·
te Leiden aan de Jozeph Haydnlaan ,genummerd G 31.,
kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie 0 numme
34:2110 A- 95, uitmakende het vier/een duizend vierhonderd zes en zestigste -,----------------------aandeel in de hiervoor onder 1 omschreven gemeenschapj------------------------------------------96.
het appartementsrecht, rechtgevende op het
uitsluitend gebruik van de'garage met toebehoren
op de begane grond-----------------------------te Leiden aan de Jozeph Haydnlaan genummerd G 32
kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie 0 numm(
3424: A- 96, ui tmakende het vier/een duizend vierhonderd zes en zestigste -----------------------aandeel in de hiervoor onder 1 omschreven gemeenschapj------------------------------------------97.
het appartementsrecht, rechtgevende op het
uitsluitend gebruik van de; gnra~e met toebehoren
op de begane grond------------------------------te Leiden aan de
kadastraal bekend
34:24 A_ 97, uitmakende het vier/een duizend vierhonderd zes en zest
te ---------------------aarideel in de hiervoor onder 1 omschreven
me
schap;------------------------------------------
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98.
h ot appartem~ntsrecht, rechtgevende op het
ui tsluitend gebruik van de';garap;e met toebehoren
op de begane vrond-----------------------------te Lej.del~·
aan 'de ....
Jozeph IIavdnlaan ,genummerd G 34,
kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie 0 numme
3':1:24 A- 98, uitmakende het vier/ een duizend vier~onderd zes en zestigste ------------------------aandeel in de hiervoor onder tomschreven
gemeenschap;------------------------------------------90 • het appartementsrecht, rechtgevende op het
uitsluitend gebruik van degarage met toebehoren
op de begane grond------------------------------te Leiden aan de Jozeph lIavdnlaan genummerd G 35,
kadastraal bekend gemeente Leiden, sectje 0 numme
3424 A- 99, uitmakende het drie/ een duizend vierhonderd zes en zestigste ------------------------aandeel in de hiervoor onder 1 omschreven geme1enschap;------------------------------------------tOn het appartementsrecht, rechtgevende op het
uitsluitend gebruik van de :garage met toebehoren
op de bevane grond--------~-------------------te Leide; aan 'de )ozeph Havdnlaan genummerd G 36
kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie 0 nummE
3424 A- 100, ui t ma ken de het vier/ een duizend v Lerv
honderd zes en zestigste ------------------------aandeel in de hiervoor onder 1 omschreven gemeenschap;------------------------------------------lOL het appartementsrecht, rechtgevende op het
uitsluitend gebruik van de 'garage met toebehoren
op de begane grond-----------------------------te Leiden aan de Jozeph Haydnlaan g~nummerd G 37,
kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie 0 numme
3't24 A-tOt, ui t.malc end e het vier/ een duizend vierhonderd zes en zestigste------------------------aandeel in de hiervoor onder 1 omschreven gemeenschap"-------------------------------------------
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Alle voormelde appartementsrechten behoren aan de
door de comparant vertegenwoordigde vennootschap toe.
Vervolgens verklaarde de comparant, handelend als gemeld, dat, voorzover hierna niet anders is bepaald,
als reglement van splitsing, bedoeld in artikel 875e,
lid 1, sub d, van het Burgerlijk Wetboek wordt vastgesteld en zal gelden het reglement, door de Kon~nklijke Broederschap der Notarissen in Nederland vastgesteld bij akte op twee en twintig februari negentienhonderd drie en zeventig voor notaris Mr J. Schri
ner te Rotterdam verleden, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Leiden op één maart negen
tienhonderd zeven en zeventig in deel 2J2) nummer 102
wordende ter aanvulling en/of in afwijking van voormeld reglement (voor zover mogelijk onder verwijz~ng
naar de artikelen van gemeld reglement) nog het volgende bepaald:--------------------------------------1. Bij deze wordt opgericht een vereniging van eigenaars, bedoeld in artikel 29, genaamd:--------------"Vereniging van Eigenaars Brahmslaan 255 tot en met
J01 (oneven nummers) en G 1 tot en met G 18 en Jozepb
Haydnlaan 2 tot en met 80 en G 19 tot en met G J7 te
LeidenII, gevestigd te Leiden.-----------------------De benoeming van de voorzitter van de vereniging geschiedt bij de eerste vergader~ng van de veren~ging
van eigenaars.---------------------~----------------2. De bestemming aan het pr~végedeelte gegeven is die
van woning voor de hiervoor sub 1 tot en met 64 omschreven appartementsrechten en die van garage voor è
hiervoor sub 65 tot en met 101 omschreven appartement
rechten (artikel 9, lid
De appartementsrechten
mogen niet worden gebezigd o~
~ngericht tot fabrieken, werkplaatsen, pensions,---~
koffie~, bier- of danshuizen, huizen van ontucht,--~
noch tot enige andere inrichting welke in de ruimst
zin tot voormelde categorieën behoort, noch tot--~~~
enige inrichting als bedoel bij artikel 2 van de
Hinderwet.-----------------------------------------~
Bij overtreding van het in de vorige zin
zal de overtreder ten behoeve van de overige appartementseigenaars gezamenlijk verbeuren een boete va
tienduizend gulden voor iedere dag dat de overtreding duurt (een gedeelte van een dag voor een gehel
dag ger~kend), onverminderd het recht van ieder der
overige appartementseigenaars
om de nakoming van di
in recht te vorderen en onverminderd ieder
recht op vergoeding van kosten, schaden en interes
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Het is aan eigenaars of gebruikers - behoudens toestemming van de vergadering van eigenaars - verbode1
hokken, tillen, kooien en dergelijke voor het houde1
van vogels en andere dieren aan te brengen of te---doen aanbrengen op of aan de daken, platten, balkon:
en buite~~uren.------------------------------_
Een verleende toestemming kan te allen tijde worden
ingetrokken.---------------------------------------3. Het boekjaar van de vereniging valt samen met he
kalenderjaar. De voorschotbijdragen
in de gezamenlijke schulden en kosten, alsmede de kosten verbond
aan het periodiek schildenverk en noodzakelijke ver
nieuwingen (artikel 18, lid 2) zijn verschuldigd pe
kwartaal en bij vooruitbetaling
op de eerste van de
maanden januari, april, juli en oktober, voor het-eerst op de eerste dag van het kalenderkwartaal,--volgende op het tijdstip, waarop de appartementsrechten aan verschillende personen zijn gaan toebehoren.-------------------------------_
Het percentage, bestemd tot vorming van het reserve
fonds, waaruit buitengewone uitgaven kunnen horden
bestreden (artikel 18, lid 2) zal worden vastgestel
door de vergadering van eigenaars;----------------ook het maximum bedrag van de boete, ingeval van--overtreding van één van de bepalingen van de wet,
het reglement Van splitsing of van het (eventueel)
huishoudelijk reglement (artikel 27, lid 2) zal doo
de vergadering van eigenaars worden vastgesteld.--4. De eigenaars van de hiervoor sub 1 tot en met 16
omschreven appartementsrechten zijn ieder voor veertien/éénduizend vierhonderd zesenzestigste aandeel i:
de gemeenschap gerechtigd,--------------------------de eigenaars van de hiervoor sub 17 tot en met 64 omschreven appartementsrechten zijn ieder voor drie en
twintig/éénduizend vierhonderd zesenzestigste aandee
in de gemeenschap gerechtigd,--·-,--,-·---~·---,-·---~·de eigenaars van de hiervoor sub 65, 66, 70, 75, 80,
84, 85, 89, 94 en 99 omschreven appartementsrechten
zijn ieder voor drie/éénduizend vierhonderd zesenzes'
tigste aandeel in de gemeenschap gerechtigd,--------de eigenaars van de hiervoor sub 67, 68, 69, 71, 72,

73,74,76,77,78,79,81,82,83,86,87,88,90,
91, 92, 93, 95, 96,
,98, 100 en 101 omschreven

appartementsrechten zijn ieder voor vier/éénduizend
vierhonderd zes en zest
te aandeel in de gemeensch
gerechtigd, respectievelijk verplicht bij te dragen
de gemeenschappelijke schulden en kosten.----------De gemeens
li
baten worden in eenzelfde verhouding tussen de eigenaars verdeeld (artikel 23).--
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5. Het bedrag, waarboven
de uit hoofde van de verzekeringsovereenkomsten
uit te keren schadepenningen
moet worden gestort op een ten name van de vereniging
van eigenaars
te openen afzonderlijke
bankrekening
wordt vastgesteld
op twee duizend gulden -------------( f 2.000,--)
(artikel
26,lid 4).---------------------6. Vergaderingen
van eigenaars
zullen worden gehouden
in de gemeente
waar het onroerend
goed gelegen
is.
Het aantal eigenaars,
bedoeld
in artikel 32, lid 3,
wordt bepaald op een/vijfde
van het aantal eigenaars.
Door de vergadering
wordt uit de eigenaars
of hun
echtgenoten
een voorzitter
en een plaatsvervangend
voorzitter
benoemd.
Voorts wordt door de vergadering
van eigenaars
een administrateur
benoemd,
bij wie
het bestuur van de vereniging
berust.
----------------7. Het maximum
aantal stemmen wordt vastgesteld
op
een duizend vierhonderd
zes en zestig, te weten: -----voor de appartementsrechten
sub I tot en met 16 elk
veertienstemmen,
voor de appartementsrechten
sub 17 tOl
en met 64 elk drie en twintig
stemmen,
voor de apparte
mentsrechten
sub 65,66,70,75,80,84,85,89,94
en 99 elk
drie stemmen,
voor de appartementsrechten
sub
67,68,6~
71,72,73,74,
76,77,78,79,81,82,83,86,87,88,90,91,92,
93,95,96,97,98,1~en
101 elk vier stemmen.
----------8. Het bedrag waarboven
de administrateur
zonder
voorafgaande
machtiging
van de vereniging
van
eigenaars
geen onderhoudswerken
kan opdragen
wordt
vastgesteld
op vijf duizend
gulden ( f 5.000,--)
---( artikel 37,lid 2). --------------------------------Hetzelfde
bedrag wordt vastgesteld
voor het doen van
uitgaven
ingevolge
besluiten
van de vergadering
van
eigenaars
(artikel
37, lid 5).-----------------------Het bedrag waarboven
de administrateur
de machtiging
behoeft van de vergadering
van eigenaars
voor het instellen van en berusten
in rechtsvorderingen,
het aangaan van dadaingen,
alsmede
het aangaan van rechtshandelingen
en het geven van kwijtingen
wordt vastgesteld op twee duizend
gulden ( f 2.000,--)
(artikel
40,lid 4). -----------------------------------------
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9. Voórzover in verband met de omstandigheden het--~
nemen van spoedeisende maatregelen,
welke uit een
normaal beheer kunnen voortvloeien,
noodz~~elijk
is,
is de administrateur zonder opdracht van de vergadering van eigenaars hiertoe bevoegd, met dien verstande dat hij voor het aangaan van verbintenissen
een ,belang van drieduizend gulden (f 3000,--) te---bovengaande de machtiging nodig heeft van de voorzitter van de vergadering v~~ eigenaars en voor het
aangaan van verbintenissen
eèn belang van vijLduizend
gulden (f ~OOO,--) te bovengaande de machtiging
van de vergadering van eigenaars.------------------(artikel 40, lid
10. Artikel 20, lid 3, wordt gelezen als volgt:----lIDe in lid 1 bedoelde verkJ_aring zal geacht wo z-den
uook betrekking te hebben op b esLu.Lu err-err
bepalingen
"die ,eerst na die verklaring worden vastgesteld,---Utenzij, een beroep op die bepalingen jegens de get1bruiker in strijd zou zijn met de goede trOUï-i"
.---11~ Voorzover de leidingen, waaronder nïet begrepen
de centrale hoofd-, aanvoer- en afvoerleidingen,---voor centrale verwarming, gas, water, electriciteit
'telefoon en dergelijke als bedoeld ,in artikel 2 sub
b, zich in de privégedeelten
bevinden, worden deze
niet tot de gemeenschappelijke
gedeelten gerekend.-Uitdrukkelijk wordt bij deze bepaald:~------------de kosten verbonden aan het onderhoud en vernieuwen
van electrische gas- en waterleidingsinstallatiest
keukenuitrusting,
sanitair, balkons (met uitzondering van balkonconstructies),
platten, schuttingen,
schu~en, glas, plafonds en vloeren (met uitzonderini
van de balklaag tussen de privégedeelten) zijn geheel
voor rekening van de eigenaar v ari het appartementsrecht waartoe deze zaken behoren.------------------,
12. Het voormelde gebouw zal tegen brand, waaronder
begrepen ont
ffingsschade
ten name van de gez8uen
lijke eigenaars worden verzekerd; onverminderd
de
bevoeg~~eid van de vergadering van eigenaars tot
aangaan van verzekeringen
tegen andere gevaren.----~
In ieder geval dient dit bedrag van brandverz
overeen te stemmen met de herbouwkosten
van het gebouw; de vraag o~ deze overeenstemming
bestaat,---di
jaarli
door een de
worden gecontroleerd
artikel 26, leden 1, 2 en 3).--------Iedere eigenaar is bevo
voor eigen
een
aanvullende verzekering te sluiten (artikel 2 ,
1). In artikel
,lid 2 van het reglement 'Hordt--voor artikel
tbo
van Ka
ezen----n
11 van titel 1 van Boek 2 van het Bu'-c~o'~
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5).--------------------------------
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negenentwintigste

blad

In artikel 15 lid 2 van het reglement wordt voor:---ftde Vierde Titel van het Tweede Boek van het Burgerlijk I'Jetboek"gelezen: ude Vierde Ti tel van het Derde
Boek van het Burgerlijk Wetboek.-------------------14. Voor de eerste maal wordt tot administrateur van
de vereniging van eigenaars benoemrl~ de' besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:
----------.,,;.
,"Nakelaarskantoor Frisia B. V. ", gevestigd te ,I s-G3:'a-
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venhage, --------------------------------------------!die alle rechten, bevoegheden
en verplichtingen
zal
'hebben, als door de wet, de akte van splitsing en
(het reglement van splitsing zijn toegekend en opge~
Ilegd.-----------------------------------------------15. De artikelen 20,20a,21,22 en 25a, opgenomen in
annex 1 van voormeld reglement zijn niet van toepassing.-----------------------------------------------Voor de tenuitvoerlegging
dezer akte en al haar gevolgen verklaarde de comparant, handelend als gemeld,
woonplaats te kiezen ten kantore van de bewaarder van
deze minuut.-----------------------_
De comparant is mij, notaris, bekend.--------------WAARVAN AKTE.

Verleden
te 's-Gravenhage,
ten tijde als in het hoofd dezer
akte is gemeld.-----------------------------------~Na zakelijke opgave van de inhoud van deze minuutakte aan de comparant heeft deze verklaard van de in
houd van deze akte te hebben kennisgenomen
en op vol
ledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.---Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door
de comparant en mij, notaris, ondertekend.----------
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Rijswijk, 28 februari 2020
VvE nr: D1907

Aan de leden van de
Vereniging

VvE: Brahmslaan 255/301, G1/G18
Joseph Haydnlaan 2/80, G19/G37
Te: LEIDEN

Geachte leden,

Deze vergadering is een zogenaamde lste vergadering waarvan in het verleden is gebleken
dat de opkomst, voor het behalen van het quorum om rechtsgeldige besluiten te kunnen
nemen, niet voldoende was.
Het is dan ook de bedoeling dat deze eerste vergadering "fictief' gehouden wordt (ter besparing
van kosten en om te voorkomen dat u voor niets naar de vergadering komt omdat er te weinig
stemmen aanwezig zijn om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen).
Uw aanwezigheid op maandag 09 maart 2020 is dan ook niet noodzakelijk.
Er zal geen representant van ons kantoor aanwezig ziin en er is geen zaal gereserveerd.
Een zogenaamde tweede vergadering zal (conform uw reglement) niet eerder dan twee weken
en niet later dan zes weken na 09 maart 2020 worden gehouden. In deze vergadering kunnen
ongeacht het aantal aanwezige stemmen rechtsgeldige besluiten worden genomen over de
geagendeerde onderwerpen.
De tweede vergadering is vooralsnog gepland op dinsdag 24 maart 2020. U zult echter
hiervoor nog een separate uitnodiging ontvangen.
Wij gaan ervan uit u hierbij naar behoren te hebben geïnformeerd en tekenen, met vriendelijke
groeten,
namens de Verenigde Administratiekantoren
voor VVE Beheer B.V.

S.P. Kalpoe

Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V.
Bezoekadres: Ampèrelaan 4

T 07O 399 31 42

www.vve-beheer.nl

Postadres: Postbus 1192

F 070 398 87 60

vve @vve-beheer.nl

2280 CD Rijswijk
Agenda/uitnodiging - 1907_vvem_ag_09-03-2020_alv_495374

'

...

MANAGEMENT

Op eervragen, sanbledmpon en tm stets !Women evereenkornslen ton behoeve van
Vuanlpinaon van Elganaren,yn deeper ons ender nummer 4763 Hi de K.v.K. Den Haag
gedeponeerde voorwenden van toepens ng. NschdB wordt e op'aanvraag verstrekt.
K.v.K. Dan Haag noemer. 2700122). BIW-manmm: 6L001887517801
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Bijgaand gelieve u aan te treffen de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van
maandag 09 maart 2020.

Rijswijk, 28 februari 2020
VvE nr: D1907

Aan de leden van de
Vereniging van Eigenaren

VvE: Brahmslaan 255/301, G1/G18
Joseph Haydnlaan 2/80, G19/G37
Te: LEIDEN

Geachte leden,
Hierdoor hebben wij het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van de extra
ledenvergadering te houden op:
9 maart 2020
Woonzorgcentrum Topaz Haagwijk, Beethovenlaan 2 te LEIDEN
08:00 uur

Voor de agenda etc. verwijzen wij graag naar de bijlage(-n).
Het zal u bekend zijn dat, indien het quorum niet wordt gehaald, een nieuwe ("tweede")
vergadering dient te worden uitgeschreven met alle problemen, vertraging en kosten van dien.
In het uiterste geval kunt u een medelid of eventueel ons een schriftelijke machtiging voorzien
van stemopdracht verlenen.
In het vertrouwen u ter vergadering te kunnen verwelkomen tekenen wij, met vriendelijke
groeten,

S.P. Kalpoe

Naam
huisnummer

Appartementsadres
Machtigt hierbij

hem/haar te vertegenwoordigen op de

vergadering van 9 maart 2020 en voor hem / haar de stem uit te brengen.
Handtekening

Datum

Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V.
Bezoekadres: Ampèrelaan 4

T 070 399 31 42

www.vve-beheer.nl

Postadres: Postbus 1192

F 07 398 87 60

vve@vve-beheer.nl

2280 CD Rijswijk
Agenda/uitnodiging - 1907_vvem_ag_09-03-2020_alv_495374

VvE nr: 1907

t

~

VALTGOED
MANAGEMENT
NEDERLAND

Op aam,apen. 440018000 tm stand pdmmenwpremhomslen tanbehoeve van
Vttaapmpon van Elgmemn zijn de door ons mtler nummer 4783 W de 1(.0.0. Den Haag
gedepmeordevodmmNcn van toepassInp.Alxhduwordluopaernranpvmould.
K.v.K. Don Haag naromer.2708422,.BTW-numL000887517001
mer. 0
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Datum:
Locatie:
Aanvang:

~O vve beheer

VvE: Brahmslaan 255/301, G1/018
Joseph Haydnlaan 2/80, G19/G37
Te: LEIDEN

VvE nr: D1907
AGENDA

Extra ledenvergadering op 9 maart 2020
Locatie: Woonzorgcentrum Topaz Haagwijk, Beethovenlaan 2 te LEIDEN
Aanvang: 08:00 uur
1. Opening.
2. Vaststellen aantal aanwezige stemmen.
3.

Vaststellen notulen vergadering 25 november 2019.

4.

Gevels: In navolging van de genomen besluiten op de vorige vergadering omtrent dit
onderwerp, zal op de vergadering een presentatie worden verzorgd door
vertegenwoordigers van "Projectburo Rijnland", waarbij de uitkomsten van de aan hen
gegeven vervolgopdracht zullen worden gepresenteerd. Hierbij worden alle
aanwezigen ook in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen welke meteen
beantwoord zullen worden. In navolging van voorgaande kan (eventueel) over gegaan
worden tot besluitvorming omtrent gunning.

5.

Besluitvorming tot het doen uitvoeren van (Groot) onderhoudwerkzaamheden (als
vermeld in het MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) voor het lopende en opvolgende
boekjaar) alsmede de daaruit voortvloeiende financiële consequenties. Onder meer zal
aan de orde komen:
a.

Buitenschilderwerk.

b. Binnenschilderwerk.
c.

CV-installatie.

d.

Verlichting.

e.

Intercom.

Op moment van verzending van de uitnodiging en agenda, was het MJOP nog in CONCEPT en
nog niet beschikbaar op het portaal. De onderwerpen die in dit concept zijn opgenomen, zijn
hierboven vermeld. Zodra het MJOP definitief is, zal deze beschikbaar worden gesteld op het
portaal en nader bericht over worden gegeven.

6.

Vervangen grondleiding/riolering in/onder het binnenterrein van het complex: In
navolging van hetgeen op de vorige vergadering besproken is omtrent dit onderwerp,
is offerte ontvangen van een tweede partij. De uitkomst zal op de vergadering worden
voorgelegd aan de leden waarna overgegaan kan worden tot besluitvorming omtrent
eventuele gunning.

Om de voortgang van de vergadering te bevorderen verzoeken wij u geen normale onderhouds- of persoonlijke financiële
aangelegenheden aan de orde te stellen. Wij adviseren u hierover tijdens normale kantooruren contact op te nemen met VVE
Beheer B.V. Om tot een optimale kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te komen wordt bij VVE Beheer B.V. periodiek een
audit uitgevoerd in het kader van SKW-certificering. In het kader hiervan wordt aan de certificerende instelling waar nodig inzage
gegeven in VvE-administraties. Hierbij is de privacy gewaarborgd middels geheimhoudingsverklaringen.

Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V.
Bezoekadres: Ampèrelaan 4

T 070 399 31 42

vwvw.vve-beheer.nl

Postadres: Postbus 1192

F 070 398 87 60

Op aanvragen. aandedingen en tot stand' gekomen overeenkomsten ten behoeve van
Verenigingen ven Elgeneren zijn de door ups ander nummer 4763 bij de 6.0.5. Dol Haag

vve @vve-beheer. nl

gedeponeerde e00,w6mdn0 van toepassing. Ateuhda wardl u ep earrvmag verstrekt.

2280 CD Rijswijk
Agenda/uitnodiging - 1907_vvem_ag_09-03-2020_alv_495374

a.v.K. Den Haag nummer. 27084221. BTW-nummep 6L004887517001
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Deze notulen zijn u reeds toegestuurd na de vorige vergadering, maar kunt u
desgewenst downloaden van het portaal op de site van VVE Beheer BV.

vve beheer

VvE: Brahmslaan 255/301, G1/G18
Joseph Haydnlaan 2/80, G19/G37
Te: LEIDEN

Rijswijk, 28 februari 2020
VvE nr: D1907
AGENDA

7. Extra bijdrages: Zoals op de vorige vergadering uitgebreid besproken is, is het
vaststellen/voldoen van een extra bijdrage door de leden niet uit te sluiten. Hoe hoog
deze extra bijdrage dient te zijn, is afhankelijk van de besluiten die genomen
worden/zijn bij de hiervoor behandelde onderwerpen welke betrekking hebben op uit te
voeren groot onderhoud..
8. Rondvraag.
I.v.m. de voortgang van de vergadering verzoeken wij eventuele rondvragen reeds voorafgaand aan de
vergadering kenbaar te maken, wellicht kunnen uw vragen al direct worden beantwoord. U kunt mailen naar
vve@vve-beheer.nl t.a.v. uw vve-manager (zie naam onderaan uw uitnodiging of in portaal)

VVE Beheer B.V. 000495374 - 4

9. Sluiting.

Om de voortgang van de vergadering te bevorderen verzoeken wij u geen normale onderhouds- of persoonlijke financiële
aangelegenheden aan de orde te stellen. Wij adviseren u hierover tijdens normale kantooruren contact op te nemen met VVE
Beheer B.V. Om tot een optimale kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te komen wordt bij VVE Beheer B.V. periodiek een
audit uitgevoerd in het kader van SKW-certificering. In het kader hiervan wordt aan de certificerende instelling waar nodig inzage
gegeven in VvE-administraties. Hierbij is de privacy gewaarborgd middels geheimhoudingsverklaringen.

Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V.
Bezoekadres: Ampèrelaan 4

T 070 399 31 42

www.vve-beheer.nl

Postadres: Postbus 1192

F 070 398 87 60

vve @vve-beheer. nl

2280 CD Rijswijk
Agenda/uitnodiging - 1907_vvem_ag_09-03-2020_alv_495374

Op eenvragen, aanbiedingen en tot eland gekomen we, enkansten ton behoove van
Verenigingen van Eigenton eyn de door ons for nummer 4763 bij de KY.K. Den Haag
godeponoerdo voorwoerden van toepnseing. 111sabdit wordt u op aanvroeg voódekt.
K.Y.K. Den Haag nummer 27054221. B7W.n,mmer. Nr11048875171301

134

Aan de leden van de
Vereniging

Rijswijk, 10 november 2020
VvE nr: D1907

VvE: Brahmslaan 255/301, G1/G18
Joseph Haydnlaan 2/80, G19/G37
Te: LEIDEN

Gezien de onzekere situatie rondom de corona maatregelen, heeft de bestuurder in overleg met
de voorzitter, de heer R. Klooster, besloten om de aankomende reguliere ledenvergadering
digitaal te houden. Voor deze vergadering ontvangt u separaat een uitnodiging met daarbij de
instructies om deel te kunnen nemen aan deze vergadering.
Daar er digitaal vergaderd gaat worden is ervoor gekozen om alleen de strikt noodzakelijke
onderwerpen aan de orde te laten komen. De bestuurder en de voorzitter zullen zich nog
beraden over het oppakken van de onderwerpen die niet zullen/kunnen worden behandeld.
Wij gaan ervan uit u hierbij naar behoren te hebben geïnformeerd, rekenen op uw begrip en
medewerking en tekenen, met vriendelijke groeten,
namens de Verenigde Administratiekantoren
voor VVE Beheer B.V.

S.P. Kalpoe

Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V.
Bezoekadres: Ampèrelaan 4

T 070 399 31 42

www.vve-beheer.nl

Postadres: Postbus 1192

F 070 398 87 60

vve @vve-beheer. nl

2280 CD Rijswijk
Agenda/uitnodiging - 1907_vvem_ag_10-11-2020_diver_537255

1

ASTGO
%rTM
amerturrp

Op eenvragen, aanbiedingen en lot stand gekomen overeenkoensle1 ten behoeve ran
Verengingen van Eigenaren din de door ons onder nummer 4763 121ee K.r.k. Den Haag
gedeponeerde veorwaardon van 10epassirp, Af snivel wordt u op aanvraag veatekt.
H.e k. Den Haag nummer. 27084221. BTWaaanmen NL004887517001
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Geachte leden,

Aan de leden van de
Vereniging

Rijswijk, 29 oktober 2019
VvE nr: D1907

VvE: Brahmslaan 255/301, G1/G18
Joseph Haydnlaan 2/80, G19/G37
Te: LEIDEN

Geachte leden,

Deze vergadering is een zogenaamde 1 ste vergadering waarvan in het verleden is gebleken
dat de opkomst, voor het behalen van het quorum om rechtsgeldige besluiten te kunnen
nemen, niet voldoende was.
Het is dan ook de bedoeling dat deze eerste vergadering "fictief' gehouden wordt (ter besparing
van kosten en om te voorkomen dat u voor niets naar de vergadering komt omdat er te weinig
stemmen aanwezig zijn om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen).
Uw aanwezigheid op maandag 11 november 2019 is dan ook niet noodzakelijk.
Er zal geen representant van ons kantoor aanwezig zijn en er is geen zaal gereserveerd.
Een zogenaamde tweede vergadering zal (conform uw reglement) niet eerder dan twee weken
en niet later dan zes weken na 11 november 2019 worden gehouden. In deze vergadering
kunnen ongeacht het aantal aanwezige stemmen rechtsgeldige besluiten worden genomen
over de geagendeerde onderwerpen.
De tweede vergadering is vooralsnog gepland op maandag 25 november 2019. U zult echter
hiervoor nog een separate uitnodiging ontvangen.
Wij gaan ervan uit u hierbij naar behoren te hebben geïnformeerd en tekenen, met vriendelijke
groeten,
namens de Verenigde Administratiekantoren

S.P. Kalpoe

Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V.
Bezoekadres: Ampèrelaan 4

T 070 399 31 42

www.vve-beheer.nl

Postadres: Postbus 1192

F 070 398 87 60

vve @vve-beheer.nl

2280 CD Rijswijk
Agenda/uitnodiging - 1907_vvem_ag_11-11-2019_alv_473070

Op eenvragen, eenbiedingen en tbl'etand gekomen overoonkmoator ten behoeve van
Vermogingm von Eigenarm ojn de 000r ons sper nummer 470.70 de Kv.K. Den Hoeg
gedeponeerde vomreerden ven pepgissing. Alschnit wordt u op eanvraeg verstrekt.
K.v.K. Don Haag runen 27004221. BTW-nummer. NL0048875171301
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Bijgaand gelieve u aan te treffen de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van
maandag 11 november 2019.

Aan de leden van de
Vereniging van Eigenaren

Rijswijk, 29 oktober 2019
VvE nr: D1907

VvE: Brahmslaan 255/301, G1/G18
Joseph Haydnlaan 2/80, G19/G37
Te: LEIDEN

Geachte leden,
Hierdoor hebben wij het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van de algemene
ledenvergadering te houden op:
11 november 2019
Woonzorgcentrum Topaz Haagwijk, Beethovenlaan 2 te LEIDEN
08:00 uur

Voor de agenda etc. verwijzen wij graag naar de bijlage(-n).
Het zal u bekend zijn dat, indien het quorum niet wordt gehaald, een nieuwe ("tweede")
vergadering dient te worden uitgeschreven met alle problemen, vertraging en kosten van dien.
In het uiterste geval kunt u een medelid of eventueel ons een schriftelijke machtiging voorzien
van stemopdracht verlenen.
In het vertrouwen u ter vergadering te kunnen verwelkomen tekenen wij, met vriendelijke
groeten,

J~J

/

S.P. Kalpoe

Naam
Appartementsadres

huisnummer

Machtigt hierbij

hem/haar te vertegenwoordigen op de

vergadering van 11 november 2019 en voor hem / haar de stem uit te brengen.
Handtekening

Datum

Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V.
Bezoekadres: Ampèrelaan 4

T 070 399 31 42

www.vve-beheer.nl

Postadres: Postbus 1192

F 070 398 87 60

vve@vve-beheer.nl

2280 CD Rijswijk
Agenda/uitnodiging - 1907_vvem_ag_11-11-2019_alv_473070

VvE nr: 1907

r_ _
mó

Opaanrmgen,aanbiedingen en rol stand gekeneneveeenk
tenlenbehoere van
Verengingen van Eigenaren zijn de door one ander nummer 4763 dj do K.r.N. Den Hang
podepolmrdevawweanten van roepn,.ind.Alaohdll wadi op eenvraag verstrekt
K.v.K. Den Hap nummer 27084221. BTwmummer. NL004887517n01
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Datum:
Locatie:
Aanvang:

L\O vve beheer
VvE: Brahmslaan 255/301, G1/G18
Joseph Haydnlaan 2/80, G19/G37
Te: LEIDEN

VvE nr: D1907
AGENDA

1.

Opening.

2.

Vaststellen aantal aanwezige stemmen.

3.

Bestuursaansprakeliikheidsverzekerinq: Gezien de vele inspanningen en
verantwoording die de voorzitter de heer R. Klooster en vice-voorzitter de heer M.C.
van Laren, voor de VvE leveren en nemen in het belang van de VvE, is het verzoek om
een bestuursaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Het advies aan de leden is
om aan dit verzoek tegemoet te komen en akkoord te verlenen.

4.

Gevels: Bij dit agendapunt zullen vertegenwoordigers van bouwkundig bureau
"Projectburo Rijnland" uit Bodegraven, in persoon aanwezig zijn om een presentatie te
verzorgen, waarin zij de uitkomsten met de leden zullen delen van de aan hun
gegunde opdracht voor uitvoer van inspectie aan de (kop)gevels, opstellen rapportage
en uitbrengen van advies omtrent (eventueel) uit te voeren (groot) onderhoud. Na de
presentatie is er ruimte om vragen te stellen die uiteraard beantwoord zullen gaan
worden. (Voor dit agendapunt is een tijdsbestek van maximaal 01:00 uur ingeruimd).

5.

Additionele werkzaamheden "Proiectburo Riinland" (PB): Bij dit agendapunt is het de
bedoeling om van gedachten te wisselen hoe om te gaan met de uitkomsten, zoals
deze bij het vorige agendapunt gepresenteerd en besproken zijn. Mocht naar
aanleiding hiervan de behoefte bij de VvE aanwezig zijn om additionele
werkzaamheden uit te laten voeren, zal hierover de nodige besluitvorming plaats
vinden.

6.

Besluitvorming tot het doen opstellen van een (nieuw) MeerJarenOnderhoudsPlan
(MJOP).

7.

Besluitvorming omtrent uit te voeren (groot) onderhoud aan het complex: Bij dit
agendapunt zal van gedachten worden gewisseld over (eventueel) urgent uit te voeren
groot onderhoud.

8.

Vervangen grondleiding/ riolering gelegen in/onder het binnenterrein van het complex:
Bij het verhelpen van enkele verstoppingen in HWA's, heeft de uitvoerende
onderhoudspartij vastgesteld dat de huidige grondleiding/ gres riolering, doorwoekert is
met wortelgroei en vervangen dient te worden ter voorkoming van verdere schades/
calamiteiten. Hierbij dienen de bosschages en boomstronken, die deze wortelgroei
hebben veroorzaakt, ook te worden verwijderd. Doel bij dit agendapunt is om van
gedachten te wisselen hoe met dit probleem om te gaan.

9.

Portieken: Meerdere eigenaren hebben de wens uitgesproken om de portieken op te
knappen. Hierbij wordt gedacht aan het schilderen van de entree van de portieken aan
de buitenzijde en het schilderen van de trappenhuizen aan de binnenzijde. Bij dit
agendapunt is het doel om te bekijken vast te stellen welke additionele wensen er nog
meer zijn en een plan van aanpak vast te stellen.

Om de voortgang van de vergadering te bevorderen verzoeken wij u geen normale onderhouds- of persoonlijke financiële
aangelegenheden aan de orde te stellen. Wij adviseren u hierover tijdens normale kantooruren contact op te nemen met VVE
Beheer B.V. Om tot een optimale kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te komen wordt bij VVE Beheer B.V. periodiek een
audit uitgevoerd in het kader van SKW-certificering. In het kader hiervan wordt aan de certificerende instelling waar nodig inzage
gegeven in VvE-administraties. Hierbij is de privacy gewaarborgd middels geheimhoudingsverklaringen.

Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V.
Bezoekadres: Ampèrelaan 4
Postadres: Postbus 1192
2280 CD Rijswijk
Agenda/uitnodiging - 1907_vvem_ag_11-11-2019_alv_473070

T 070 399 31 42
F 070 398 87 60

www.vve-beheer.nl
vve@vve-beheer.nl

LD

%.(^~ó
Op eanvradon, eendedingen en tot Mend gekomen overeenkomsten ten eMoeve ven
Verenigingen van Eigenaren alfn de dooi ons onder nummer 4769 04 de 6.5.4. Den Hoeg
gedepomode vooweardon van rcepavnp.AL^genv woreru op eenreep verwekt.
K.v.K, Oen Haag nummer 27084721. BTWmmmer. NL004887517B01
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Algemene ledenvergadering op 11 november 2019
Locatie: Woonzorgcentrum Topaz Haagwijk, Beethovenlaan 2 te LEIDEN
Aanvang: 08:00 uur

~O vve beheer

VvE: Brahmslaan 255/301, G1/G18
Joseph Haydnlaan 2/80, G19/G37
Te: LEIDEN

Rijswijk, 23 oktober 2019
VvE nr: D1907
AGENDA

10. Communicatie aangaande de vergadering
a.

Verzending van de agenda:
In het kader van de verdere digitalisering en de steeds hoger wordende
portikosten willen wij u voorstellen vanaf de volgende vergadering u nog
slechts toe te sturen de convocatie met machtigingsmogelijkheid en de
agenda. De bijlagen voor de vergadering zullen dan voor u beschikbaar staan
in het portaal van ons kantoor.

b.

Verzending van de notulen van de vergadering;

11. Vaststellen notulen vergadering 27 november 2018.
Deze notulen zijn u reeds toegestuurd na de vorige vergadering, maar kunt u
desgewenst downloaden van het portaal op de site van VVE Beheer BV.
12. Jaarstukken 2018 :
a.

(Mondeling) Verslag van de kascommissie. De kascommissie heeft de
jaarstukken gecontroleerd en akkoord bevonden. Een kopie van de
getekende goedkeurende verklaring is bij de vergaderstukken gevoegd. De
kascommissie vraagt extra aandacht voor de overschrijding van de post
"Klein onderhoud". De overschrijding is ten op zichten van de overschrijding
van het vorige boekjaar weliswaar afgenomen, maar is nog steeds een punt
van zorg/aandacht.

b.

Bespreken en vaststellen van de jaarstukken alsmede het dechargeren van
de bestuurder / administrateur over het boekjaar 2018.

c.

Voorgesteld wordt om de exploitatiesaldo 2018 als volgt te bestemmen:
Het voordelig / nadelig exploitatie saldo A-kosten ten gunste / ten laste van de
exploitatiereserve A-kosten of te verrekenen met de leden.
Het voordelig / nadelig exploitatie saldo B-kosten ten gunste / ten laste van de
exploitatiereserve B-kosten of te verrekenen met de leden.

d.

(Her) Benoemen leden kascommissie.

13. Bespreken en vaststellen begroting en verdeling bijdrage leden 2019.
14. Het (opnieuw) vaststellen van de incassoprocedure. (Zie bijlage).

Om de voortgang van de vergadering te bevorderen verzoeken wij u geen normale onderhouds- of persoonlijke financiële
aangelegenheden aan de orde te stellen. Wij adviseren u hierover tijdens normale kantooruren contact op te nemen met VVE
Beheer B.V. Om tot een optimale kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te komen wordt bij VVE Beheer B.V. periodiek een
audit uitgevoerd in het kader van SKW-certificering. In het kader hiervan wordt aan de certificerende instelling waar nodig inzage
gegeven in VvE-administraties. Hierbij is de privacy gewaarborgd middels geheimhoudingsverklaringen.

Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V.

Bezoekadres: Ampèrelaan 4
Postadres: Postbus 1192
2280 CD Rijswijk
Agenda/uitnodiging - 1907_vvem_ag_11-11-2019_alv_473070

T 070 399 31 42
F 070 398 87 60

www.vve-beheer.nl
vve@vve-beheer.nl
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In het verlengde van hetgeen omschreven onder A willen wij u nog slechts de
mededeling sturen dat de notulen voor u klaar staan in het portaal om te
downloaden.

DO vve beheer
VvE: Brahmslaan 255/301, G1/G18
Joseph Haydnlaan 2/80, G19/G37
Te: LEIDEN

Rijswijk, 23 oktober 2019
VvE nr: D1907
AGENDA

15. Besluitvorming om in voorkomende gevallen VVE Beheer BV te mandateren
schadepenningen boven het bedrag als vermeld in de appartementenclausule te
kunnen incasseren op rekening van de VvE en in overleg met benadeelden en/of het
bestuur tot herstel van de schade over te gaan. Ter vergadering zal hier een toelichting
op worden gegeven.
16. Het (opnieuw) vaststellen van het Huishoudelijk Reglement (HHR). U kunt de laatste
versie van het HHR downloaden van het portaal op de site van VVE Beheer BV.

•

Verbod c.q. beperking van "Verkamering" en "AirB&B".

•

Verbod op het opladen van hybride en volledig elektrische voertuigen in de
garages.

17. Afsluiten onderhoudscontract (OHC) voor de daken.
18. (Her) Benoemingen:
a.

Leden van de bestuurscommissie.

b. Leden technische commissie.
19. Rondvraag.
I.v.m. de voortgang van de vergadering verzoeken wij eventuele rondvragen reeds voorafgaand aan de
vergadering kenbaar te maken, wellicht kunnen uw vragen al direct worden beantwoord. U kunt mailen naar
vve@vve-beheer.nl t.a.v. uw vve-manager (zie naam onderaan uw uitnodiging of in portaal)

20. Sluiting.

Om de voortgang van de vergadering te bevorderen verzoeken wij u geen normale onderhouds- of persoonlijke financiële
aangelegenheden aan de orde te stellen. Wij adviseren u hierover tijdens normale kantooruren contact op te nemen met WE
Beheer B.V. Om tot een optimale kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te komen wordt bij VVE Beheer B.V. periodiek een
audit uitgevoerd in het kader van SKW-certificering. In het kader hiervan wordt aan de certificerende instelling waar nodig inzage
gegeven in VvE-administraties. Hierbij is de privacy gewaarborgd middels geheimhoudingsverklaringen.

Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V.

%.
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Bezoekadres: Ampèrelaan 4

T 070 399 31 42

www.vve-beheer.nl
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De volgende voorgestelde onderwerpen/bepalingen worden voorgelegd om toe te
voegen aan het HHR:

~O vve beheer

VvE: Brahmslaan 255/301, G1/G18
Joseph Haydnlaan 2/80. G19/G37
Te: LEIDEN

VVE Beheer B.V. 28 oktober 2019
VvE nr: 01907
Exploitatie overzicht
Pagina 1

Periode boekjaar: 01/07/2018 - 30/06/2019
Begroting(en):

01/07/2018 - 30/06/2019, €

144.420,00

(jaarbedrag)

Exploitatieoverzicht

Begroting

Exploitatiekosten

Begroting

2018-2019

2018-2019

2018-2019

2019-2020

4010

Opstalverzekering

4011
4013
4017

Glasverz gehele flat
WA verzekering
Rechtsbijstand verz

€
€
€
€

6.280,00
2.350.00
935,00

4021

Klein onderhoud

€

6.000,00

€

9.246,74

€

7.500,00

4022

Onderhoud tuin

€

4.695.00

€

4.713.50

E.

4.775,00

4026

Schoonmaken

€

5.825.00

€

6.031,80

€

6.255,00

4027

Glazenwassen

€

3.425,00

€

3.357,75

€

3.425,00

4043

Elektriciteit

€

2.500,00

€

1.986,79

€

2.250,00

4044
4045

Water

675,00

€

Hon. bestuurder

€
•
€

11.279,00

€

731,47
11.279,00

€
€

4049

Rente/bankkosten

€

0,00

€

445.67

€

750,00
11.629.00
475,00

4070

Res groot onderhoud

55.750,00

€

55,750,00

€

55.750.00

4999

Diversen

€
€

1.126,00

€

2.848.60

€

1.500,00

5001

Begroot expl saldo A

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

105.669.00

€

€
€

2.465,00
50.000.00
2.365,00
0,00

€

2.406,69
49.659,18
2.318.44
0,00
11.554,31-

42.830,00 €

54.830,00

€

6.585,64
2.434,60

€
€

750,00

€
€

953,50
796,00

€
€

Nadelig exploitatiesaldo

Totaal kostengroep

€

€

€

101.590.00

€

6.950,00
2.565,00
1.005.00
840,00

5.571.06-

101.590.00

B (Verwarming)

4039 Onderhoud CV
4040 Brandstof CV
4041 Kosten warmtemeting
15001 Begroot expl saldo B
Nadelig exploitatiesaldo

€
€

€
€

1.000,00 €
40.000,00 €
1.830.00 £
0.00 €

Totaal kostengroep

€

42.830,00

€

Totalen

€

144.420,00

€

Agenda/uitnodiging - 1907_vvem_ag_11-11-2019_alv_473070
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€

€

160.499,00
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A (gehele VvE)

,&1O vve beheer

VvE: Brahmslaan 255/301, Gl/G18

VVE Beheer B.V. 28 oktober 2019

Joseph Haydnlaan 2/80, G19/G37

Te:

VvE nr: D1907

LEIDEN

Verdelingen en bijdragen
Pagina 1

Verdeling voor boekjaar: 01/07/2018 - 30/06/2019

Kostengroep

Begroting

Totaal A, (gehele VvE)

€

101.590,00

Totaal B, (Verwarming)

€

42.830,00

*

Totaal C, (reserve)

€

0,00

*

€

144.420,00

Appartement

Aandeel

Kostengroep

Per boekjaar

Per maand

G 1-G 2-G 4 G 5 G 6 G 7 G 9 G 10

4/1466

A (gehele VvE)

€

277,19

€

23,10

€

277.19 €

23,10

€

207,89

€

17.32

€

207,89 €

17,32.

G 11-G 12-G 14-G 15-G 16-G 19
G 22-G 23-G 24-0 26-6 27-G 28
G 29-G 31-G 32-6 33-G 34-G 36
G 37 (27st.)

Bijdrage volgens begroting

G 3-G 8-G 13-G 17-G 18-G 20-G 21

3/1466

A (gehele VvE)

G 25-G 30-0 35 (10st.)

Bijdrage volgens begroting

2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24

23/1466

A (gehele VvE)

€

1.593,84

€

132.82

26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46
48-255-257-259-261-263-265-267
269-271-273-275-277-279-281-283

247/14528
247/.14528

B (Verwarming)

€

728,18

€

C (reserve)

€

0,00

€

60.68
0,00

€

2.322.02

€

193,50

285-287-289-291-293-295-297-299
301 (48st.)

Bijdrage volgens begroting

Agenda/uitnodiging - 1907_vvem_ag_11-11-2019_alv_473070
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Prolongatie: Per maand, geldend voor de periode: 01/07/2018 - 30/06/2019
Status begroting: Prognose

AO vve beheer

VvE: Brahmslaan 255/301, G1/G18
Te:

VVE Beheer B.V. 28 oktober 2019

Joseph Haydnlaan 2/80, G19/637

VvE nr: D1907

LEIDEN

Verdelingen en bijdragen
Pagina 2

Verdeling voor boekjaar: 01/07/2018 - 30/06/2019
Prolongatie: Per maand, geldend voor de periode: 01/07/2018 - 30/06/2019

Appartement

Aandeel

Kostengroep

Per boekjaar

Per maand

50-52-54-56-58-60-62-64-66-68-70

14/1466

A (gehele VvE)

€

970,16

€

80,85

72-74-76-78-80 (16st.)

167/14528

B (Verwarming)

€

492,33 €

41,03

167/14528

C (reserve)

€

0,00

€

0,00

Bijdrage volgens begroting

€

1.462,50

€

121,87

Totaal bijdragen

€

144.420,00

€

12.034,82

Agenda/uitnodiging - 1907_vvem_ag_11-11-2019_alv_473070
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Status begroting: Prognose

m~ vve beheer
VVE Beheer B.V. 28 oktober 2019

VvE: Brahmslaan 255/301, Gl/G18

VvE nr: D1907

Joseph Haydnlaan 2/80, G19/837
Te:

Verdelingen en bijdragen

LEIDEN

Pagina 1

Verdeling voor boekjaar: 01/07/2019 - 30/06/2020
Prolongatie: Per maand, geldend voor de periode: 01/07/2019 - 30/06/2020

Kostengroep

Begroting

Totaal A, (gehele VvE)

€

105.669,00

Totaal B, (Verwarming)

€

54.830,00

*

Totaal C. (reserve)

€

0,00

*

€

160.499,00

Appartement

Aandeel

Kostengroep

Per boekjaar

Per maand

G 1-G 2=G 4-G 5-G 6-G 7-G 9-G 10

4/1466

A (gehele VvE)

€

288.32

€

24.03

€

288,32

€

24,03

€

216,24

€

18,02

€

216.24

€

18.02

G 11-G 12-G 14-G 15-G 16-G 19
G 22-G 23-G 24-G 26-G 27-G 28
G 29-G 31-G 32-G 33-G 34-G 36
G 37 (27st.)

Bijdrage volgens begroting

G 3-G 8 G 13 G 17 G 18 G 20

G 21

3/1466

A (gehele VvE)

G 25-G 30-G 35 (lost.)

Bijdrage volgens begroting

2-4-6-8-10-12-.14-16-18-20-22-24

23/1466

A (gehele VvE)

€

1.657,84

€

138,15

26 28 30 32 34 36 38 40 42 44

247/14528

B (Verwarming)

€

932,20

€

77,68

247/14528

C (reserve)

€

0,00

€

0,00

€

2.590,04

€

215,84

46

48-255-257-259-261-263-265-267
269-271-273-275-277-279-281-283
285-287-289-291-293-295-297-299
301 (48st.)

Bijdrage volgens begroting

Agenda/uitnodiging - 1907_vvem_ag_11-11-2019_alv_473070
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Status begroting: Prognose

LO vve beheer

VvE: Brahmslaan 255/301, G1/G18

VVE Beheer B.V. 28 oktober 2019

Joseph Haydnlaan 2/80, G19/G37

VvE nr: D1907
Verdelingen en bijdragen

Te: LEIDEN

Pagina 2

Verdeling voor boekjaar: 01/07/2019 - 30/06/2020
Prolongatie: Per maand, geldend voor de periode: 01/07/2019 - 30/06/2020
Status begroting: Prognose
Appartement

Aandeel

Kostengroep

Per boekjaar

50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70

14/1466

A (gehele VvE)

€

1.009,12

€

84,09

72-74-76-78-80 (16st.)

167/14528

B (Verwarming)

€

630,27

€

52,52

167/14528

C (reserve)

€

0,00

€

0,00

1.639,39

€

136,62

160.499,00

€

13.375,25

Totaal bijdragen

Agenda/uitnodiging - 1907_vvem_ag_11-11-2019_alv_473070
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Bijdrage volgens begroting

Per maand

DO vve beheer

VVE Beheer B.U. 28 oktober 2019

VvE: Brahmslaan 255/301, G1/G18
Te:

Joseph Haydnlaan 2/80, G19/G37

VvE nr: D1907

LEIDEN

Balans
Pagina 1

Boekjaar: 01/07/2018 - 30/06/2019
Credit

15

Nog te ontv bijdr

€

1.490,33

2

Res gr onderhoud

€

16

Incassokosten

€

12,20

10

Nog te bet rek

€

9.184,82

100

Tussenrek CV afrek

€

1.124,36

14

Vooruit ontv bijdr

€

17.102,76

1001

Kleine kas (Stijger)

€

500,00

96

Ex-eigenaars

€

2.103,01

1110

NL22ABNA0502380527

€

192,99

315

Borg tbv afrek. CV

€

2.240,00

1119

NL91ABNA0502380837 (spaar)

€

30.000,00

1130

NL52RAB00162393318

€

7.304,22

1134

NL40RA803292314941 (spaar)

€

80.900,00

10001 Nad.expl.saldo A

€

5.571,06

10002 Nad.expl.saldo 8

€

11.554.31

€ 138.649,47

Agenda/uitnodiging - 1907_vvem_ag_11-11-2019_alv_473070
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€ 138.649,47
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Balans per 30/06/2019

Debet

DO vve beheer

VVE Beheer B.V. 28 oktober 2019

VvE: Brahmslaan 255/301. G1/G18
Te:

Joseph Haydnlaan 2/80, G19/G37

VvE nr: D1907

LEIDEN

Mutaties grootboeknummer
Pagina 1

Boekjaar:

01/07/2018 - 30/06/2019

Grootboek: 2 Res gr onderhoud (C)
Kruisrekening

Boeking

Afsnr

01/07/2018

BALANS

Inbrengen beginbalans

€

30/11/2018

N 1447AN

Adviesbureau Theo Vermeij inspectie 28/10/18

€

50,00- 1130

NL52RABO0162393318

07/12/2018

N 1452AA

SDZ Advies 20181203-213

€

936.78- 1130

NL52RABO0162393318

18/12/2018

N 1457AD

Maranus Groenvoorziening 2018299

€

598,95- 1130

30/06/2019

M02AB

Conform begroting

€

30/06/2019

M04AB

Nadelig expl saldo a-kosten vbj

€

Totaal mutaties

Agenda/uitnodiging - 1907_vvem_ag_11-11-2019_alv_473070

€

61..175,95

2501

Beginbalans

NL52RABO0162393318

2500

Memoriaal

7.321,34- 2500

Memoriaal

55.750,00

108.018,88
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Omschrijving

Datum

Agenda/uitnodiging - 1907_vvem_ag_11-11-2019_alv_473070
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40
42
44
46
48
50
52
54-68-78
56

40

36
38

32
34

26
26
28
30

20
22
24

18
20

14-G 20
16

6
8
10
12

€

€
€
€

€
€

€
•

193.50- €

€
22,71 €
€
458.97- €
124,67- €
498,60- €
1.204,14- €
183,82- €

193.50- €
636,97- €

€
€
€
€
193,50- €

17,48
193,50193.50196.71-

606,63 €
161,93- €

€

€
€
€

€

€
€
€

€

€

€

E.

Kosten

55.51

23.94
12,20

11,97

240.00

220,40
167.63

181,77

240,00

31,00

36,60

240;00

VVE Beheer B.V. 000473070 - 13

122,28
146.49557,77
7,.61-

98,16
830.49
569,61
99,10

40.,72
352.85-

147,39562,74

258,25418:50
217,87-

197,77181,40
559,49

68,.21-

618.60
129,05-

208,05- €
193.50- €
193,50- €

.205.80
698,43
22,66374,26191.36
292,20-

154,36

bijdrage

€

Extra

water elektra

LEIDEN

Afrekening CV

Te:

VvE: Brahmslaan 255/301, G1/G18
Joseph Haydnlaan 2/80, G19/G37

193.50- €
196,00- €
€
€
229.99- €
255.28- €

435,76

Saldo per
01/07/2018

M.U. Dongelmans/mevr. M. (2) €
R. Smit/mevr. J. van den Ber
J.P.C. de Wekker
€
R.A. van Driel
(34) €
H. Bakir/mevr. E. Bakir- (2) €
M.H. Lau/Mevr. X. Zhou
Mevr. C.M. van Vliet
€
Mevr. W,D. van Hyickama Vlie €
Mevr. M.E. Bos
€
R.N. Louer
€
A.M. Verboon
€
Quee Radem Spijk
€
Mevr. V.B.M. Visser
(2) €
S. Guldemeester/F.A.W. Wille
R.E. Abrahams
Mevr. J.F.W. van de Scheur
€
G. Wagner
H.P. Verster/mevr. G.K. Vers €
B. Haas
€
A.Q.M. Huschka
€
R.P.C. Kortekaas/mevr. J (1) €
T.H. Hoeven
€

J.M.H. van Amsterdam
(2)
Mevr. K. Zethof/Mevr. Z.J. v
B.W.N. Loonen/mevr. J.M.L. W
F. Pordon/mevr.M. Pordon-Jan
A.H. Neshat
J. Overduin
J.M. Pelgrim
B. Stijger
(1)
Mevr. R. van de Nat
(40)
Mevr. E.R. Kruijs

2

2
4

Naam

per 30/06/2019
Pagina 1

Stand van de bijdragen

App.nr.

VVE Beheer B.V. 28 oktober 2019
VvE nr: 0.1907

Bij te dragen

€
E.
E.
E.

€
€
€
€
€

1.462,44
1.462,44
4.387,32
1.462.44

€
€
€
€

2.322,00 €
2.322,00 €
2.322,00 .€
2.322,00 €
2:322,00 €
580,50 €
1.741,50 €
2.322.00 €
2.322,00 €
2.322,00 €
2.322,00 €

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

€
€

€
€

€
€

€
€

€
€

1.935,00
2.322,00
2.322.00
580.50
1.741,:50
2.322,00

2.322,00
387.00

2.529.84
2.322.00

967,50
1.354,50
2.322.00
2.322.00
2.322,00
2.322,00.
2.322.00

Te betalen per

1.588,92
1.508.04
4.187,40
1.560,00

1.935,00
2.625.13
3.203,72
3.105.23
2.337,50

2.740,50
2.112,05
2.322,00
2.884.74
2.169,22
169,32-

1.198,46
2.114,60
2.081,23

1.228.35

30/06/2019

365.29
1.935,00
2.124.23
2.063,45 €

2.938,55
2.322,00

2..493,87
2.287,80

1.548,00
2.579.28
3.026.43
2.722.94
2.322,00

1.797,62

Bijgedragen

€
€
€
€
€
€

€
€

€
€

€
€
€

€
€
€
€

t/m 30/06/2019

€
€
€
€

€
€
€
€
€

€

€
€
€

€

€

€
€

€
€

€
€
€
€

€

690.69
390,94
288,99

128,87

193,50
193.00
4.58
201,42
375,37

193,50

193,50
201.42
344.10

205,47

193,50

17.5,00
322,55

210,50
305,44

193.50
244.98
202,00
387.00
374,26

30/06/2019

Tegoed

AO V V beheer
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B.M.P. Toor

Mevr. M. van der Velden

Mevr. J. Leget

R. Hak

W.P.A. Michiels/mevr. Y.B. M

Mevr. S. Lepoeter

60

62

64

66

70

72

H. 0zdemir

A.S Virk/Mevr. H

R. Ligtvoét

M.C. van Laren

R. Klooster

283

285

287

289-G 19

. Virk

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

(1) €

€

€

(2) €

Mevr. B.M. Pinas

279

M. Pracht

J.H. van den Bremer/mevr. R.

277

283

C.P.B. van der Laken

275

281

Mevr. L. Koemans

269

273

Mevr. J.E. Spook

267

V. Smeenk/mevr. S.M.G. Jirka

J.J. Schaap

265

271

Mevr. C.J. Murre

D. Bogaers

263

(2)

Mevr. M. Kleijne/R. van

263

Mevr. A.L. van der Kamp

25.7

Mevr. M. Jungblut

W..C. Rotmensen/mevr. E. Dik

255

G.B. Oudshoorn/mevr. N.A. va

J.W.A. Koren

76

80

261

J.J.P. Lelieveld

74

259

Mevr. I.S. Hofstra

F.M. Belfroid

72

(2) €

€

€

€
€

€

€

E.

€

€

€

216,60- €

193,50- €

29,77

6.178,96

674,45- €

€

253.58- €

151,28- €

193,50- €

193,50- €

277,37- €

133,47- €

€

193,50- €

193.50- €

€

€

316,39- €

245,16- €

672.,31

123,57- €

102,44

104.86- €

112,87- €

4,08- €

bijdrage

Extra

£

€

£

€

€

€

€

€

€

€

Kosten

Bij te dragen

€

€

€

€

E.

e

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

£

€

£

€

€

€

€

€

£

2.599,20

2.322,00

2.322.00

1.741,50

580,50

€

€.

€

€

€

€

€
2.322,00

€
2.322,00

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

2.322,00

2.322,00

2.322.00

2.322.00

2.322.0.0

2.322.00

2.322,00

387.00

1.935,00

2.322,00

2.322,00

2.322,00

2.322.00

1.462,44

1.462.44

1.462.,44

243,74

1.218,70

2.514,48

2.249,76

2.650.00

1.741.50

8.172,02

2.582,62

2.340.00

2.515,50

2.450,00

2.289,44

2.341,14

2.190,63

2.933,67

2.727,22

580,50

2.127.91

2,161.58

2.846,27

3.180,96

2.515,50

1.416,00

1.066,21

1.235.59

365,61

3.111,07

1.466.52

1.257,32

1.900,00

1.388,52

1.254,61

543,68

1.466,52

€

203,81

30/06/2019

Te betalen per

€
€

€

€

216,60

193,50

514,59

229.84
1.003,80

€

€

151,28
237;42

€

193,50

193,50

193,50

193,.50

193,50

181,53

193,50

204,48

544,39

127,03

121.87

200.90

247,64

121,87

121,87

79,42

€

€

€

£

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

'€

30/06/2019

Tegoed

AO V V e beheer
Bijgedragen

1.462,44 €

1.462,44

1.462,44

1.462.44

1.096.83

365,61

1.462,44

t/m 30/06/2019

11,97- €

493,00

310,67

11,97

300,00

11,97

167,63

556.29

35,91

240,00

VVE Beheer B.V. 000473070 - 14

84,72-

72,24-

204.39-

1.123.37

260,62

.311.35-

36,34-

144,16

32,56-

19.14

131.37-

384,87

526,72

107,09-

160,42-

524.,27

497,83

10.98-

274,44-

278.10-

226,85-

663,77

73.25-

205,12-

.87.48

90,93-

50,94.

7.1,26-

water elektra

€

Afrekening CV

Saldo per

01/07/2018

(2) €

Mevr. C.G.L. van den Hoed

A. Sungur

58

60

Naam

App.nr.

LEIDEN

Pagina 2
Te:

Joseph Haydnlaan 2/80, G19/G37

per 30/06/2019

VvE nr: 01907

VvE: Brahmslaan 255/301, G1/G18

Stand 'van de bijdragen

VVE Beheer B.V. 28 oktober 2019
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Mevr. I.M. Schouten

M. Vonk/mevr. D.A. Vonk-Rood

J. Kling

Mevr. N.A. van den Berg

Mevr. M. Spaanderman

Mevr. M.S. Oostrum

G.G. Erven Persijn

M. Hollaar

Erven R. van Wijk

0. Klebe

J.C.A. de Jager

291

293

295

297

299

301

G 1

G 2

G 3

G 4

G 5

P. Keijzer

G 11

A. Fakkel

Mevr. M.H.W. Weterings

E. Brons

R.D. Ave.rink

H.J.F. Velzen

G 28

G 29

G 30

G 31

G 32

£

€

€

€

€

€

€

60,00-

23.10-

2.56-

23.10-

17,15-

2,10

70,39-

12,20

70,00

VVE Beheer B.V. 000473070 - 15

€

€

11,97

H.J. Mattheus/mevr. T. Matth

G 27

£

R..A.W.J. van Berge Henegouwe

G.23

23,10-

€

€

P. Splinter/mevr. C.H.C. Smi

G 22

€

€

€

€

€

€

€

€
€

€

£.

€

£

€

€

€

€

€

€

£

J. Chaudron/Mevr. D.M. van H

12,20

199,42

€

€

€

€

€

€

G 21

€

€

56,29

H.J. van Steenbergen

246.72

223,47

€

€

€

G.S.W. van Ravenswaaij

502,38-

23,10-

162.76-

103.92-

48.88-

118,19-

112.90-

126,66

66,64

126,00- €

311.75-

420.98

Bij te dragen

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

277,20

277,20

277,20

207,84

277,20

€

€

€

€

€

€

277,20
277,20

€

€

€
277,20

173,20

207,84

1.908.61

300,00

266,30

207,84

347,20

267,00

279.30

357.38

€

€

€

€

82,80

2,56

23,10

6,95

138,60

17.32
23,10

€
€

17,32
ê

190,52
277,20

502..38
€

23,10

743.36

51,96

35,68

48,89

102,58

0.36

257.28

312,00

517,22

193.48

193,50

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

237.36

2.009,52

277.20

277.20

1.135,00

155,88

264,00

69.30

727.64

266.88

277.20

534,28

277,20

343,84

2.700,00

2.541,62

2.527,47

3.122.47

2.316.96

Tegoed
30/06/2019

beheer

Te betalen per

V V e

30/06/2019

AO

Bijgedragen

2.009.52. €

277,20

277,20

554,40

207,84

277,20

69,30

796,94

277,20

277,20

207,84

277.20

277,20

2.322,00

2.322,00

2.322,00

2.322.00

2.322,00

2.322,00

t/m 30/06/2019

G 18

(1) €

€.

€

315,85- €

129,72

5,04-

413.39-

Kosten

G 26-G 33

G 15-0 17-0 25

€

F. van Oosten

G 10

G 12-G 13-G 14

€

A. Piket

G 9-G 24

.(1)

€

Mevr. K.D. Adriaanse

A. van de Hoogt

€

€

G 8

G 6-G 16-G 37

€

€

€

€

€

€

€

193,50- €

bijdrage

€

Extra

Afrekening CV
water elektra

Saldo per

01/07/2018

G 7

Beheer Maatschappij R (1)(2)

E.S.C.L. Hilgersom/Mevr (1)

G 37

G 6-G 16-G 21

Naam

App.nr.

LEIDEN

Pagina 3
Te:

Joseph Haydnlaan 2/80, G19/G37

per 30/06/2019

VvE nr; D1907

VvE: Brahmslaan 255/301, G1/018

Stand van de bijdragen

VVE Beheer B.U. 28 oktober 2019

