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1. Tot de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken worden onder 

meer gerekend, voor zover aanwezig: 

a. de grond, de funderingen, de dragende muren, de kolommen, het geraamte van het 

gebouw, de gevels (daaronder begrepen de gevelbeplatingen en dilataties), de 

balkonconstructies, de galerijen, de daken (inclusief de waterkerende lagen), de 

dakbedekking, de dakkapellen, de schoorstenen, de rook- en ventilatiekanalen, de 

vuilstortkokers, de lift- en leidingschachten, alsmede de vloeren en de wanden die de 

scheiding vormen tussen gemeenschappelijke gedeelten of tussen (een) 

gemeenschappelijk(e) gedeelte(n) en (een) privé gedeelte(n) of tussen privé gedeelten; 

 

b. het hek- en traliewerk (voorzover geen privé tuinafscheiding), de borstweringen, de 

(vlucht-) trappen, de entrees, de hallen, de gangen, de trappenhuizen, de hellingbanen, 

de algemene bergingen, de fietsenbergingen, de containerruimten, de ruimten voor de 

energievoorzieningen, de liftmachines, de (stads-)verwarminginstallatie en de 

warmwaterinstallatie (voor zover geen eigendom van derden), de hydrofoorinstallaties 

en de vuilcontainers; 

 

c. de plafonds en overige afwerklagen en de bekleding van de vloeren en de wanden die 

zich niet bevinden in een privé gedeelte, alsmede de plafonds en afwerklagen van de 

vloeren van de balkons, ook voor zover aanwezig binnen een privé gedeelte; 

 

d. zowel de raamkozijnen met de glazen ramen en de sponningen als de deurkozijnen met 

de deuren en drempels (waaronder zijn begrepen schuifpuien met schuifdeuren) die zich 

bevinden in de (al dan niet aan balkons of terrassen grenzende) gevels en/of in de 

wanden die de scheiding vormen tussen gemeenschappelijke gedeelten of tussen (een) 

gemeenschappelijk(e) gedeelte(n) en een privé gedeelte, alsmede het bij een en ander 

behorende (standaard) hang- en sluitwerk; 

 

e. de energie besparende voorzieningen in of aan de gemeenschappelijke gedeelten en/of 

de gemeenschappelijke zaken; 

 

f. de installaties met de daarbij behorende leidingen, voorzieningen en overige werken, 

van: 

- de lift(en); 

- de hydrofoor/-foren; 

- de (stads-)verwarming dan wel (gecombineerde) blokverwarming en/of warm 

watervoorziening, met inbegrip van de radiatoren, radiatorkranen en warmtemeters in een 

privé gedeelte (voor zover geen eigendom van derden); 

- de luchtbehandeling en de ventilatie; 

- de rook- en branddetectie en de brandbestrijding; 

- de bliksembeveiliging of andersoortige centrale aarding; 

- de algemene beveiliging; 

- de gemeenschappelijke verlichting; 

die niet bestemd zijn om uitsluitend te worden gebruikt door de eigenaar of gebruiker van – 

of niet uitsluitend dienstbaar zijn aan – één privé gedeelte; 

 

g.    de leidingen voor: 

- de afvoer van hemelwater, gootwater en fecaliën, voor zover niet uitsluitend 

dienstbaar aan één privé gedeelte; 



- het transport van gas, water, elektriciteit en telefoon-, audio- en videosignalen vanaf 

de aansluitingen op de dienstleidingen tot aan een meterkast van een privé gedeelte; 

 

h.      de huisbel- en deuropenerinstallatie (centrale panelen voorzien van drukknoppen, 

intercom, videofoon, naamkaarthouders) ook voor zover deze zich in de privé gedeelten 

bevinden, met de daarbij behorende leidingen, voorzieningen en overige werken, alsmede de 

brievenbussen; 

 

i.         de overige collectieve voorzieningen. 
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2. Tot de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken worden niet 

gerekend: 

a. de leidingen voor: 

- de afvoer van hemelwater, gootwater en fecaliën, voor zover uitsluitend dienstbaar 

aan één privé gedeelte; 

- het transport van gas, water, elektriciteit en telefoon-, audio- en videosignalen in een 

privé gedeelte vanaf de meterkast; 

b. de installaties met de daarbij behorende leidingen, voorzieningen en overige werken voor 

de zelfstandige verwarming en koeling van een privé gedeelte; 

c. al die zaken die bestemd zijn om uitsluitend te worden gebruikt door de eigenaar of 

gebruiker van – of uitsluitend dienstbaar zijn aan – één privé gedeelte, voor zover niet anders 

in het reglement vermeld of met inachtneming van het bepaalde in artikel 18 als zodanig 

gekwalificeerd. 

 

3. De in het tweede lid bedoelde zaken maken deel uit van het desbetreffende privé 

gedeelte. 

 

4. Op nieuwe gemeenschappelijke gedeelten en zaken, zoals nieuwe gemeenschappelijke 

installaties, is het voorgaande van toepassing, met ingang van de dag van aanbrenging 

daarvan. 


