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Dit huishoudelijk reglement is bedoeld voor de individuele huurders van de woon- en  atelierruimtes gelegen aan het 

Artur Koolkwartier 19 t/m 35a te Ede en is onlosmakelijk verbonden met de huurovereenkomst tussen het SLAK 

en VOF Gebouw 24 PMK. De in deze overeenkomst vastgelegde rechten en plichten gelden ook dus ook voor individuele 

(onder) huurders van het SLAK. Het gebouw wordt als gemeentelijk monument aangemerkt en  onder andere door deze 

status kan het reglement tussentijds worden aangepast 

Gemeenschappelijke buitenruimte 

❖ Het terrein voor de atelierwoningen is gemeenschappelijk. De eerste 3 meter voor de atelierwoning  mag privé 

gebruikt worden, daar mogen plantenbakken, tuinbank(en) e.d. geplaatst worden, echter los op de bestrating. 

De terreininrichting en de zogenaamde schamppalen mogen niet aangepast of verwijderd worden. 

❖ Fietsen en auto’s moeten in de daarvoor bestemde vakken geplaatst/geparkeerd worden. Laden en lossen mag 

voor de deur plaatsvinden.  

Schoonmaak   

❖ De huurders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het schoonhouden van de algemene buitenruimte, 

waaronder inbegrepen het straatwerk. Voorop staat dat de buitenruimte naar het oordeel van de verhuurder 

netjes moet blijven en dat er op geen enkele wijze overlast wordt veroorzaakt.  

❖ Door de grote glasoppervlakken in de voorgevel is het schoonhouden van de atelierruimte gewenst.   

Parkeren   

❖ Fietsen alleen centraal parkeren op de daarvoor bestemde plaats/stalling.  

❖ Auto’s dienen aan de oostzijde in de daarvoor bestemde vakken geparkeerd te worden, nabij de gevel van 

gebouw 23.   

❖ Laden en lossen mag voor de deur plaatsvinden. 

Bezoekers  

❖ De huurder is verantwoordelijk voor het gedrag van gasten die in het gebouw worden gelaten.  

Gebruik   

❖ De atelierruimte is primair een eigen werkruimte en geen verkoopruimte in de zin dat er sprake is van het 

aanhouden van handelsvoorraden en frequent bezoek van (potentiële) klanten gericht op detailhandelsverkoop 

van kunst of andere producten. Het incidenteel verkopen van eigen werk is wel toegestaan.  

❖ De huurder dient de cementdekvloer van de begane grondvloeren nog te voorzien van een vloerafwerking of 

vloerbedekking. Deze afwerking kan pas worden aangebracht na toestemming van de verhuurder. De afwerking 

moet zonder schade aan de ondervloer weer verwijderd kunnen worden.  

❖ De maximale belasting van de begane grondvloer bedraagt 500 kg/m2 en voor de verdiepingsvloeren 125 

kg/m2. 

❖ Het is niet toegestaan iets aan de plafonds onder de verdiepingsvloeren op te hangen of de plafonds te 

doorboren met uitzondering van het bevestigen van noodzakelijke lichtarmaturen (de bestaande plafonds zijn 

gestucte plafonds).   

❖ Er is in ieder atelier de mogelijkheid een pantry en/of toilet te plaatsen. De leiding is standaard in de cv-kast 

afgekoppeld. Bij het aansluiten van de leiding de waterleiding eerst minimaal 5 minuten doorspoelen. 

❖ Het is de gebruiker niet toegestaan om zonder toestemming van de eigenaar wijzigingen aan te brengen aan de 

wanden, het plafond, de vloeren of de technische installaties. Wijzigingen zijn alleen mogelijk wanneer 

verhuurder daar mee heeft ingestemd en dit schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd. 

❖ De gebruiker dient het atelier bij vertrek op te leveren in dezelfde staat als bij in gebruik name.  

❖ Er mogen geen gasflessen met een inhoud van meer dan 1 liter in het atelier aanwezig zijn, tenzij daarvoor 

schriftelijk toestemming is gevraagd en verkregen van verhuurder. Indien verhuurder daartoe toestemming 

geeft, dan dient de gasfles met koppelingen goedgekeurd te zijn. Slangen mogen niet ouder zijn dan 2 jaar.   

❖ De aanwezigheid van elektrische apparatuur met een vermogen van meer dan 3000 watt dient bij verhuurder 

te worden gemeld, de aanwezige stroomvoorziening heeft ook een grenswaarde. 
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❖ Ramen aan de buitenzijde van het gebouw dienen bij afwezigheid afgesloten te worden. Deuren die toegang 

geven tot het atelier worden bij afwezigheid afgesloten.  

❖ Gevaarlijke stoffen dienen deugdelijk te worden opgeslagen zodat er geen lekkage optreedt en deze op een 

plaats staan waar geen ontbranding kan plaatsvinden door bijvoorbeeld vuur of elektriciteit. 

❖ Elke gebruiker is verplicht de voorgeschreven brandblusapparaten goed zichtbaar opgesteld en in werkvaardige 

toestand voor handen te hebben. Voor deze brandblusapparaten dient  een onderhoudscontract van eenmaal 

per twee jaar te zijn afgesloten. Aan het plafond hangen rookmelders , deze mogen nooit worden verwijderd, 

afgeplakt, geschilderd of anderszins in het functioneren worden belemmerd. 

❖ Het is niet toegestaan om zonwering of reclame-uitingen op de gevels aan te brengen. 

❖ Het is niet toegestaan opstallen tegen de gevel of de gevelkozijnen te plaatsen (afdakjes etcetera) 

❖ Specifieke zonwering voor de ramen mogen niet zonder toestemming van de verhuurder worden aangebracht. 

❖ Huurder dient onvolkomenheden of gebreken van het gehuurde te melden aan de verhuurder om verdere 

schade te voorkomen. 

Afval  

❖ Op dit moment is bekend dat er door ACV gezamenlijke ondergrondse containers in de omgeving van het 

gebouw worden geplaatst, waar het afval gescheiden in gestort dient te worden. Mogelijk worden er ook nog 

losse rolcontainers aan de huurders worden verstrekt door ACV. De gebruikers zijn zelf verantwoordelijk 

voor de juist aanbieden en de juiste afvoer van het afval.  

 

Voorwaarden voor zelfwerkzaamheid. 

❖ Aangezien het atelier in casco aan de huurder wordt opgeleverd, zullen er mogelijk aanvullende 

afbouwwerkzaamheden door de huurder zelf worden uitgevoerd. Om het kwaliteitsniveau van het gehuurde te 

kunnen waarborgen, is het noodzakelijk om aanvullende voorwaarden te stellen deze afbouwwerkzaamheden. 

Denk hierbij aan het zelf realiseren van een toiletruimte, het aanbrengen van een uitstortgootsteen, het 

realiseren van een keukenblok of pantry of mogelijk nog een andere aanvullende voorziening. Deze 

werkzaamheden dienen in de basis deugdelijk te worden uitgevoerd. Met name de installaties dienen om 

veiligheidsredenen aan de wettelijk geldende veiligheidsvoorschriften te voldoen.Voor het loodgieterswerk is 

dit het normblad NEN 1006 en voor het elektrawerk is dit de NEN 1010.  

❖ Schade door ondeugdelijk uitgevoerd werk bij de door huurder aangebrachte voorzieningen komt te alle tijden 

voor rekening van de huurder. Dit werk is ook niet meeverzekerd in de opstalverzekering en dient dus door 

de huurder zelf in de inboedelverzekering te worden opgenomen. 

❖ In het geval van een huurmutatie dienen de gerealiseerde aanvullende voorzieningen verwijderd te worden. Het 

gehuurde dient geheel in de oorspronkelijke staat zoals deze bij aanvang van het huurcontract was, te worden 

teruggebracht. Uiteraard valt ook het herstellen van eventuele schade door het aanbrengen/slopen van de 

aanvullende voorzieningen onder dit item. 

❖ Mocht een opvolgende huurder de aanvullende voorzieningen willen overnemen, dan moet deze er op gewezen 

worden dat de bovenstaande verplichtingen als een kettingbeding worden overgenomen. 

❖ Bovengenoemde voorwaarden gelden zowel voor de woning als voor het atelier. 


