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Betreft: 

 
Samenvatting (oude) 
voorwaarden:  
 

 
Nieuwe voorwaarde: 

 
Plaatsen screens in de 
dakramen 

 
Het dak mag niet worden 
gebruikt voor het plaatsen van 
enige installatie of voorziening 
 

 
Een screen is toegestaan aan 
de ramen in het schuine dak. 
(2009) 
 

 
Screens/rolluiken bij de 
schuifpui 

 
Er mag geen installatie of 
voorziening aan de gevel 
worden aangebracht 

 
Aan de buitenkant van de 
schuifpui mogen screens en 
rolluiken worden geplaatst in 
de kleur van de kozijnen van 
de schuifpui.  
(2009) 
 
Dit geldt ook voor de 
woningen type Bloemenraam.  
(uitbreiding; 2012) 
 

 
Zonneschermen 

 
Zonneschermen moeten in 
een effen doek in de kleur van 
het schilderwerk van de 
garage en voordeur zijn 
 

 
Zonneschermen mogen elke 
gewenste kleur(en) hebben. 
(2009) 

 
Airco op het (platte) dak 

 
Het dak mag niet worden 
gebruikt voor het plaatsen van 
enige installatie of voorziening  

 
Airco mag op het (platte) dak 
uitsluitend worden geplaatst 
na melding aan het bestuur. 
Uitvoering moet volgens 
opgelegde procedure. 
(2011) 
 

 
Airco aan de gevel aan 
de achterzijde van de 
schermwoningen 

 
Er mag geen installatie of 
voorziening aan de gevel 
worden aangebracht 

 
Aan de gevel aan de 
achterzijde van de 
schermwoningen mag een 
airco worden aangebracht. 
(2011) 
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Schotelantenne op het 
(platte) dak 

 
Het dak mag niet worden 
gebruikt voor het plaatsen van 
enige installatie of voorziening 

 
Schotelantenne mag op het 
(platte) dak uitsluitend worden 
geplaatst na melding aan het 
bestuur. Uitvoering moet 
volgens opgelegde procedure. 
(2011) 
 

 
Schotelantenne aan de 
gevel 

 
Er mag geen installatie of 
voorziening aan de gevel 
worden aangebracht 

 
Er mag geen schotelantenne 
aan de gevel worden 
aangebracht. 
(2011) 
 

 
Kleuren van het 
kleurenpakket van de 
voordeuren en garage 
deuren 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ter info: De garages tussen de 
woningen zijn grijs omdat deze 
niet tot de woningen behoren. 

 

 
Bij de bouw heeft de koper van 
een woning voor de uitvoering 
van het schilderwerk aan 
zijn/haar voor- en garagedeur 
een kleur mogen kiezen uit het 
nader door de architect 
bepaalde kleurenpallet. 
De eigenaar is bevoegd om 
voor het geheel van voor- en 
garagedeur uit het 
aangehechte kleurenpakket 
een andere kleur te kiezen, 
mits voor- en garagedeur dan 
min of meer gelijktijdig in 
dezelfde andere kleur worden 
uitgevoerd. 
 

 
De kleur grijs wordt niet 
toegevoegd aan het 
kleurenpakket. 
(geen meerderheid, 2012) 
 
Er komt geen uitbreiding van 
het bestaande kleurenpakket, 
de vijf kleuren van de architect 
worden gehandhaafd. 
(herh. stemming, 2014) 
 
 

 
Aanbrengen 
zonnepanelen op het 
dak 

 
Het dak mag niet worden 
gebruikt voor het plaatsen van 
enige installatie of voorziening 

 
Zonnepanelen mogen 
uitsluitend op het platte dak 
worden geplaatst na melding 
aan het bestuur. Uitvoering 
moet volgens opgelegde 
procedure. 
(2013) 
 
Zonnepanelen mogen ook op 
de schuine daken worden 
geplaatst. 
(uitbreiding; 2017) 
 

 
 
Heb je vragen of iets wel of niet is toegestaan, dan kun je altijd contact opnemen met 
het bestuur van de bewonersvereniging via bewonersvereniging@lambrasse.nl 


