
Modelreglement artikelen opzoeken                                          MR 1973 MR 1983 MR1992 MR 2006 MR 2017 

Definities art.1 art.1 art.1 art.1 art.1

Algemene bepalingen - - - art.2 t/m 7 art.2 t/m 7

Aandelen/verdeelsleutels mbt gemeens. schulden en kosten art.23 art.2 art.2 art.8 art.8

Onderdelen van gebouw  (wel/niet gemeenschapppelijk) artikel 2 artikel 9 artikel 9 art.17.1 art.11

Onderdelen privé gedeelte - - - art.17.2 art.12

Toestemming inzake gemeenschappelijke delen art. 5 t/m 7 art.12 t/m 14 art.12 t/m 14 art.21 t/m 24 art.23 t/m 26

Bij discussie of delen/zaken wel/niet gemeenschappelijk zijn art.3 art.10 art.10 art.18 art.22

Gebruik, beheer en onderhoud gemeenschappelijke zaken art.2 t/m 8 art.9 t/m 15 art.9 t/m 16 art.16 t/m 24 art.20 t/m 23

Gebruik, beheer en onderhoud privégedeelten art.9 t/m 16 art.16 t/m 23 art.17 t/m 23 art.25 t/m 34 art.27 t/m 35

Bestemming appartementsrecht art.9.2 art.16.4 art.17.4 art.25 art.27

Schulden en kosten gezamenlijke eigenaars art.17 art. 3 art. 3 art.9 en 10 art.10

Baten - art.2 art.2 art.8 art.9

Meerjarenonderhoudsplan opstellen + termijn conditiemeting - - - art.10.2 art.14

Jaarlijkse exploitatierek, begroting, bijdragen art.18 en 19 art.4 t/m 7 art.4 t/m 7  art.11 t/m 14 art.15 t/m 18

Kascontrole (art. 2:48 BW) (art. 2:48 BW) (art. 2:48 BW)  art.57.4 en 58.2  art.62.4 en 63.2

Periode boekjaar (regeling wel*/niet gelijk aan kalenderjaar) art.18 en 32 art.4 en 33 art.4 en 33* art.12 en 44* art.48 en 49* 

Wanbetaling art.19 art.6 art.6 art.13 art.17

Verhaal-termijn van oude VvE bijdragen art.25 art.28 art.28 art.40 art.42

Reservefonds en Meerjarenondehoudsplan art.31 art.4 en 32 art.32 art.10 art.14

Toestemming voor uitgaven reservefonds (verzwaarde meerderheid) art.37.5 art.38.6 art.38.6 art.52.5 art.56.5

Controleur onttrekking middelen reservefonds art.31.3 art.32.3 art.32.3 art.10.4 art.47.5

Het in gebruik geven door eigenaar privé gedeelte aan een gebruiker art.20 t/m 22 art.24 t/m 26 art.24 t/m 26 art.35 t/m 38 art.37 t/m 40

Ontzegging gebruik privégedeelten art.24 art.27 art.27 art.39 art.41

Overdracht van appartementsrecht art.25 art.28 art.28 art.40 art.42

Verzekeringen art.26 art.8 art.8 art.15 art.19

Overtredingen art.27 art.29 art.29 art.41 art.45

Huishoudelijk Reglement art.28 art.44 art.44 art.59 art.64

Oprichting Vereniging van Eigenaars en vaststelling statuten VvE MR 1973 MR 1983 MR1992 MR 2006 MR 2017 

- Algemene Bepalingen; art.29 t/m 31 art.30 t/m 32 art.30 t/m 32 art.42 t/m 44 art.46 t/m 48

- Vergadering van Eigenaars; art.32 t/m 39 art.33 t/m 40 art.33 t/m 40 art.45 t/m 52 art.49 t/m 56

- Bestuur van de Vereniging; art.40 t/m 42 art.41 t/m 43 art.41 t/m 43 art.53 t/m 56 art.57 t/m 61

- Raad van Commissarissen en commissies. - - - art.57 en 58 art.62 en 63

Wijziging en opheffing van de splitsing - - - art.60 en 61 art.65 en 66

Geschillenbeslechting - - - art. 62 art. 67

Slotbepaling - - art. 45 art. 63 art. 69

Ondersplitsing - art.7 art. 7 art. 14 art. 18

Annex: variatie op he+A1:K67t reglement 20, 20a, 21, 22, 25a 24, 24a, 25, 26, 28a 24, 26a, 26b, 26c, 26d 34, 34a, 34b, 34c 36, 36a,36b,36c,40,28


