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1. Tot de onderdelen van het Gebouw, de Gemeenschappelijke Ruimten en voorzieningen, 

waarvan de kosten conform Artikel 10.2 onder a en b voor rekening van de gezamenlijke 

Eigenaars komen, worden, voor zover aanwezig en niet toebehorend aan een derde, onder 

meer gerekend: 

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

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

puien, de balkons, de galerijen, de daken (inclusief de waterkerende lagen), de 

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

rookgasafvoeren, de vuilstortkokers, de lift- en leidingschachten, alsmede de 

vloeren en de wanden die de scheiding vormen tussen Gemeenschappelijke 

Ruimten of tussen (een) Gemeenschappelijk(e) Ruimte(n) en (een) Privé-

gedeelte(n) of tussen Privé-gedeelten; 

 

b. het hek- en traliewerk (voor zover het geen hek en traliewerk betreft ter 

afscheiding van de tot een Privé-gedeelte behorende tuin), 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-

)verwarmingsinstallatie en de warmwaterinstallatie, de hydrofoorinstallaties en de 

vuilcontainers; 

 

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

die zich bevinden in de Gemeenschappelijke Ruimten, alsmede de plafonds en 

afwerklagen van de vloeren van de balkons en terrassen, ook voor zover behorend 

tot een Privé-gedeelte, tenzij het plafond of de afwerklaag op het balkon/terras 

door de betreffende Eigenaar of zijn rechtsvoorganger is aangebracht; 

 

d. de raamkozijnen (inclusief ramen en het daarin aanwezige glas) alsmede 

deurkozijnen met de deuren (inclusief schuifdeuren) en drempels 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 Ruimten of tussen (een) 

Gemeenschappelijk(e) Ruimte(n) en een Privé-gedeelte, alsmede het daarbij 

behorende (standaard) hang- en sluitwerk, onverminderd het bepaalde in Artikel 

12.2 onder c, en de ventilatieroosters, suskasten en deurdrangers; 

 

e. de energiebesparende voorzieningen ten behoeve van de gezamenlijke Eigenaars; 

 

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

werken, zoals: 

-  de lift(en); 

-  de hydrofoor/-foren; 

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

  warmwatervoorziening of WKO-installatie, 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 verdere voorzieningen ter zake van  

  brandbestrijding; 



-  de bliksembeveiliging of andersoortige centrale aarding; 

-  de algemene beveiliging; 

-  de verlichting van de Gemeenschappelijke Gedeelten, 

-  de droge blusleidingen; 

-  de brand- en/of doormeldinstallatie; 

-  de gevelonderhoudsinstallatie; 

-  de GSO-installatie (Gemeenschappelijke Satelliet Ontvangst); 

-  de gemeenschappelijke Arbo voorzieningen; 

-  de AED; 

-  het drainagesysteem en de voorzieningen voor lokale wateropslag, 

voor zover de schulden en kosten daarvan niet op grond van Artikel 12 ten laste 

komen van een individuele Eigenaar; 

 

g. de leidingen en buizen voor: 

-  de afvoer van hemelwater en afvalwater; 

-  het transport van gas, water, elektriciteit, data en telefoon-, audio- en  

  videosignalen, 

met uitzondering van de leidingen en buizen bedoeld in Artikel 12 (ii) onder f en g; 

 

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

drukknoppen, intercom, videofoon, videobewakingssysteem en 

naambordhouders), 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. 

 

2. Op nieuwe onderdelen en voorzieningen als hiervoor bedoeld is het voorgaande van 

toepassing met ingang van de dag van aanbrenging daarvan. 

 

3. In geval van twijfel of sprake is van een onderdeel van het Gebouw of een voorziening als 

in dit Artikel bedoeld, geldt het bepaalde in Artikel 22. 

 


