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1 De kosten van de VvE
Als eigenaar van een apparte-
ment ben je automatisch lid van 
de Vereniging van Eigenaars 

(VvE). Met de andere leden draag je 
de kosten voor het onderhoud van 
gemeenschappelijke ruimten en ge-
deelten. VvE’s zijn verplicht hiervoor 
te sparen in een reservefonds. Naast 
onderhoud kan de VvE kosten maken 
voor de gemeenschappelijke verzeke-
ringen, beheer, energie, schoonmaak 
en tuinonderhoud. Daarom betaal je als 
lid van de VvE – naast je eigen woon-
lasten – maandelijks een bijdrage aan 
de VvE. Die bedragen kunnen varië-
ren van enkele tientjes tot honderden 
euro’s. Informeer dus naar de hoogte 
van het bedrag en welke kosten daarin 
zijn opgenomen. Vraag na of de hui-
dige eigenaar zijn verplichtingen aan 
de VvE heeft voldaan. Ook is het handig 
te weten hoe groot het reservefonds is 
en wat jouw aandeel daarin is.

2  Is de VvE actief?
Een actieve VvE is goed voor 
de waarde van het apparte-
ment. Appartementen met een 

splitsingsakte voor 1972 hebben niet 
automatisch een VvE en zijn ook niet 
verplicht deze op te richten. Splitsin-

Waar je op moet 
letten als je een  
appartement koopt
Een appartement kopen is niet hetzelfde als het kopen 
van een huis. Wie goed beslagen ten ijs wil komen, 
doet er goed aan zich te verdiepen in deze vijf punten. 
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gen in appartementsrechten na 1972 
schrijven wel een verplichte VvE voor, 
maar dat betekent niet dat de VvE actief 
is. Een manier om dat te ontdekken, 
is te controleren of de VvE staat inge-
schreven bij de Kamer van Koophandel. 
Informeer hoe vaak de VvE vergadert 
en vraag de laatste jaarstukken en no-
tulen op. Het is raadzaam de eventuele 
meerjarenonderhoudsplanning (mjop) 
in te zien, zodat je kan bekijken welke 
kosten de komende jaren verwacht 
worden. In het geval van nieuwbouw 
wordt de oprichtingsvergadering van 
de VvE meestal zo’n drie maanden voor 
oplevering georganiseerd. Let op als 
een complex zowel uit huur- als koop-
woningen bestaat. Als de verhuurder 
een meerderheidsbelang heeft, heeft 
hij meer zeggenschap dan de overige 
eigenaren samen.

3 Splitsingsakte  
en -reglement
Het splitsingsreglement, een 
onderdeel van de splitsingsakte, 

bepaalt de rechten en plichten van de 
VvE en de appartementseigenaren. Er 
staat onder andere in welke delen ge-
meenschappelijk zijn en welke privé. 
Zo zijn bijvoorbeeld de fundering, ge-
vel, het trappenhuis, de lift en het dak 

Aktes, medebewoners, extra kosten

Ludwig, op de foto met zijn 
vrouw Thilda: ‘Ik kom in de 
hal altijd iemand tegen om 
een praatje mee te maken’ 
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Elske Rozendal (27) en Theo Stegenga 
(31) kozen voor het centrum van Zaan-
dam en dus voor een appartement van 
veertig vierkante meter. 

‘Ik noem ons appartement 
mĳ n kleine schoenendoos’

‘Een vaatwasser zou wel fĳ n zĳ n, 
maar die is lastig in te passen’
Jesse (23) woont in Villa Mokum, een 
complex in Amsterdam, met zeshonderd 
appartementen van 28 tot 33 vierkante 
meter. ‘Vlak bĳ  de metro en op fi ets-
afstand van het centrum.’
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vaak gemeenschappelijk. Maar waar 
bij de ene VvE kozijnen als gemeen-
schappelijk worden beschouwd, zijn 
ze bij de andere privé-eigendom. In de 
splitsingsakte staat de bestemming van 
het complex. Is dat een woonbestem-
ming? Dan mag het appartement alleen 
gebruikt worden om te wonen en niet 
als bedrijfsruimte. Ook is verhuur via 
Airbnb niet toegestaan.

4 Het huishoudelijk 
reglement
In het huishoudelijk reglement 
kunnen regels staan met be-

trekking tot de gemeenschappelijke 
en privéruimtes. Zoals een verbod op 
huisdieren, barbecueën op het balkon, 
of het plaatsen van vuilniszakken in de 
hal. Er zijn VvE’s waar nieuwe bewo-
ners moeten worden goedgekeurd door 
een ballotagecommissie. Regels over het 
gebruik van het privégedeelte kunnen 
alleen in het huishoudelijk reglement 
staan, als het splitsingsreglement dit 
toestaat. Het modelreglement van 1973 
biedt deze mogelijkheid niet.

5 Coöperatieve  
flatvereniging
Hoewel de meeste appartemen-
tencomplexen zijn gesplitst in 

appartementsrechten, zijn er ook – 
vooral oude – complexen waar sprake 
is van een coöperatieve flatvereniging. 
Daar koop je lidmaatschap van de ver-
eniging. Het lidmaatschap geeft recht 
om in een woning te wonen en gebruik 
te maken van de gemeenschappelijke 
ruimten. De coöperatie is eigenaar van 
het gebouw en heeft een gezamenlijke 
hypotheek. Dat heeft als nadeel dat er 
geen vrije keuze is in hypotheekver-
strekker en dat bij één wanbetaler alle 
leden medeverantwoordelijk zijn voor 
betaling.

 Ook VvE’s staan samen sterker:  
veh.nu/vve-lidmaatschap

 Interesse in een meerjarenonder-
houdsplanning? Kijk op: veh.nu/mjop

Michiel Roos (70) verhuisde in 2017 
van een woonboerderij naar een ap-
partement van 130 vierkante meter in 
Aalsmeer.

‘Mijn huis was veel te groot, nadat 
mijn relatie was verbroken. Het was 
financieel ook interessant te verhuizen, 
omdat ik een nieuwe hypotheek tegen 
een lage rente kon afsluiten. Daarnaast 
wilde ik dichter bij mijn dochter en klein-
zoons wonen. Ik heb bewust gekeken 
naar een appartement. Over tien jaar 
ben ik 80, dan zie ik mijzelf niet meer 
in de tuin spitten. Ik informeerde bij de 
makelaar naar de VvE en vroeg de stuk-
ken op. Het zag er goed uit. Mensen 
in de buurt bevestigden dat het een 
gezonde organisatie was. Ik betaal 163 

euro per maand aan de VvE voor on-
derhoud en schoonmaak. De lift is het 
kostbaarste item. Maar waar ik vroeger 
245 euro per maand betaalde aan gas 
en licht, ben ik nu 80 euro kwijt. In het 
begin was ik bang dat de muren op me 
af zouden komen, maar dat valt mee. Ik 
kijk uit over een weg en parkeerplaats, 
dus er is altijd beweging. Ik kan lopend 
mijn boodschappen doen. Eigenlijk is 
het tegenovergesteld van waar ik eerst 
woonde. Daar keek ik uit over de wei-
landen en waren er geen winkels in de 
buurt. Hier krijg je wat, daar laat je wat. 
Als ik een nadeel moet noemen, is dat 
je minder privacy hebt. Ik kan niet in 
mijn blote niksie op het balkon gaan zit-
ten, bij wijze van spreken.’ 

‘Ik kan niet in mijn blote niksie op het balkon gaan zitten’
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Ludwig (63) en Thilda (60) van Waes 
verhuisden in 2017 van een twee-
onder-een-kapwoning naar een ap-
partement van 108 vierkante meter 
in Hulst.

‘Wij wilden gelijkvloers gaan wonen, 
als onze dwergschnauzers er niet meer 
zouden zijn. Het zijn pittige honden die 
blaffen. Maar wij wilden dit nieuwbouw-
appartement niet aan onze neus voorbij 
laten gaan. We hebben geïnformeerd 
bij de makelaar: aangezien er nog geen 
VvE was, waren er ook geen regels. 
Inmiddels staat in het huishoudelijk 
reglement dat je één huisdier mag heb-
ben, dus als er een overlijdt mag er niet 
een bij komen. De boven- en onderbu-
ren hebben er gelukkig geen probleem 
mee. Het is een nadeel dat de VvE 
tijdens de bouw nog niet actief was. Ie-
dereen let vooral op zijn eigen apparte-
ment en niet op de gemeenschappelijke 
ruimtes. Nu hebben wij in de centrale 
hal enkel glas en geen verwarming, 
waardoor het heel koud wordt. Als de 
VvE eerder was opgericht, hadden we 
dat meteen tegen een meerprijs kun-
nen regelen. De VvE-bijdrage is 60 euro 
hoger dan de makelaar had voorspeld. 
We betalen 160 euro per maand, dat 
kan misschien wel omlaag. Een aantal 
dames doen wat schoonmaakwerk. Ik 
zit zelf in een klusgroep. We hebben 
twee derde van de verlichting in de 
garage uitgezet. Zoveel licht was niet 
nodig. Het leuke aan een appartement 
is dat ik nooit kan zeggen hoe lang ik 
weg ben. Ik kom in de hal altijd iemand 
tegen om een praatje mee te maken.’ 

Dick (72) en Hannie (70) Bloem ver-
huisden in 2017 van een vrijstaande 
woning naar een appartement van 
187 vierkante meter in Den Dolder.

‘Toen ik voorstelde ons huis te verko-
pen, wilde mijn vrouw verhuizen naar 
een kleiner huis met een kleine tuin. 
Ik wilde een appartement kopen, want 
ook met een kleine tuin heb je veel 
werk. Aangezien we allebei wat fysieke 
problemen hebben, wilde ik een wo-
ning met weinig onderhoud. En nadat 
in 2015 bij ons was ingebroken vond 
ik het ook fijn dat een appartement 
minder inbraakgevoelig is. Tegen mijn 
vrienden zeg ik: “Als je op enig moment 
overweegt een appartement te kopen, 
begin dan vandaag met het opruimen 

van je huis”.  We hebben alle verhuisdo-
zen zelf ingepakt, zodat alles door onze 
handen ging. We hebben veel dingen 
weggegeven en verkocht. Ook ben ik 
twintig tot dertig keer naar de kringloop-
winkel en vuilstort gereden. Wij hebben 
ons appartement gekozen vanwege de 
ligging: dicht bij winkels, huisartsen-
post, en treinstation. Zo kunnen wij als 
we ouder worden, desnoods met een 
rollator, ons voortbewegen. Mijn vrouw 
wilde ook een beetje reuring. In een 
appartementencomplex heb je meer 
mogelijkheid een praatje te maken en 
contacten te leggen. Een nadeel is dat 
je veel zaken moet overleggen. Zo zijn 
wij, bijvoorbeeld wat betreft zonne-
schermen, gebonden aan afspraken die 
dertien jaar geleden zijn gemaakt.’ 

‘Het is een nadeel dat de 
VvE tijdens de bouw nog  
niet actief was’

‘Ook fijn dat een appartement minder inbraakgevoelig is’

EH03 appartement.indd   47 13/02/2018   14:51


