
 
 

 

Reglement  Wachtlijst   
vastgesteld door de ALV van de Woongroep Surplus op 10 november 2018 
(dit reglement wordt onderdeel van het Huishoudelijk Reglement van de 
Bewonersvereniging Surplus) 
 
Contactadres: info@zeisterwerf.nl 
 

1. Diegenen die belangstelling hebben voor overname van een appartementsrecht in 
het complex Zeisterwerf kunnen door de Bewonersvereniging Surplus op een 
Wachtlijst worden geplaatst (zie ook artikel 1.1 onder zh van het Reglement van de 
Vereniging van Eigenaars Zeisterwerf). 

2. Met belangstellenden zal na aanmelding een eerste kennismakingsgesprek worden 
gevoerd. Dit gesprek kan leiden tot plaatsing op de Wachtlijst. De 
kennismakingsprocedure zal worden gevolgd. Deze wordt tijdens het 
kennismakingsgesprek besproken en overgelegd. 

3. Na plaatsing op de Wachtlijst wordt de belangstellende beschouwd als een 
gegadigde voor de overname van een appartementsrecht. 

4. De Wachtlijst wordt beheerd door een door de Bewonersvereniging aan te wijzen 
commissie en bevat – na instemming van de gegadigde – de volgende gegevens: 

-‐ volledige naam + roepnaam + geboorte- datum + -plaats 
-‐ adres 
-‐ telefoonnummer 
-‐ emailadres 
-‐ omvang en ligging van het/de appartement/en, waarvoor belangstelling bestaat  

De persoonsgegevens kunnen door de betreffende gegadigde te allen tijde worden 
ingezien en bij wijziging veranderd. Gegevens over de gewenste omvang en ligging 
kunnen tussentijds worden gewijzigd.  
Bij uitschrijving uit de Wachtlijst worden alle gegevens daaruit verwijderd.  
Gegevens worden niet gepubliceerd of aan derden verstrekt dan na nadrukkelijke 
toestemming van de gegadigde 

5. Ter wille van de continuïteit van de woonvorm in de Zeisterwerf en de diversiteit in de 
leeftijdsopbouw stelt de Bewonersvereniging een leeftijdsgrens voor plaatsing op de 
Wachtlijst. De leeftijds-bovengrens is gesteld op 65 jaar; in geval van 
echtparen/stellen geldt deze leeftijd voor de jongste van de twee; tevens dient de 
gemiddelde leeftijd van beiden niet hoger te zijn dan 70 jaar. 
Voor aanmelding wordt geen leeftijds-ondergrens gehanteerd. 

6. De volgorde op de Wachtlijst wordt bepaald door het moment van aanmelding bij de 
Kennismakingscommissie/Wachtlijstcommissie. In geval van aanmeldingen via een 
makelaar geldt het moment van aanmelding bij de makelaar als bepalend voor de 
volgorde op de lijst. 

7. Voor de overname van een appartementsrecht zijn de regeling betreffende verkoop 
en de toestemming tot bewoning, zoals vastgelegd in Reglement en Huishoudelijk 
Reglement van de VvE Zeisterwerf, van toepassing. Derhalve: Indien er een 
appartement van één van de bewoners vrijkomt, wordt voorrang gegeven aan de 
overige bewoners boven de personen van de Wachtlijst indien een  bewoner de wens 
te kennen geeft te willen verhuizen. 

 



8. Het Bestuur van de Bewonersvereniging Surplus geeft de gegevens van de 
gegadigden die in aanmerking wensen te komen voor de overname van het 
betreffende appartementsrecht door aan het Bestuur van de VvE Zeisterwerf, met 
vermelding van de onder 7. vermelde volgorde. Het Bestuur van de 
Bewonersvereniging Surplus kán, rekening houdend met de gewenste leeftijd en 
samenstelling van de woongroep, een wijziging aanbrengen in de bovengenoemde 
volgorde. 

9. Gegadigden kunnen voor een periode van maximaal drie jaar op de Wachtlijst staan, 
te rekenen van het moment van plaatsing op de wachtlijst. In geval deze plaatsing 
vóór oplevering van het gebouw (voorzien tweede helft 2019) valt, geldt een termijn 
van 3 jaar vanaf datum van oplevering van het gebouw. 

10. Na de periode van drie jaar zal er een evaluatiegesprek plaatsvinden met een lid van 
de kennismakingscommissie en een lid van het bestuur. Daarin zal worden bekeken 
of het op grond van leeftijd en ontwikkelingen binnen Surplus mogelijk dan wel 
wenselijk is de periode met nogmaals drie jaar te verlengen. 

11. Gegadigden die op de Wachtlijst staan betalen jaarlijks een bedrag zoals vastgesteld 
door de ledenvergadering van de bewonersvereniging Surplus, thans € 25,-- p.p. 

12. Tenminste één maal per jaar zullen deze gegadigden uitgenodigd worden om deel te 
nemen aan een activiteit/ontvangst van Surplus met als doel informatie te 
verschaffen en  (nader) kennis te maken met de leden. 

13. Gegadigden worden gewezen op de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de 
VvE Zeisterwerf en van de Bewonersvereniging Surplus die zij in digitale vorm 
ontvangen; zij ontvangen tevens een kopie van dit Wachtlijstreglement. 

14. Gegadigden verklaren schriftelijk (of via e-mail) dat zij akkoord gaan met de inhoud 
van dit Wachtlijstreglement en dat zij kennis hebben genomen van de overige 
hierboven onder 13 vermelde documenten. 

 
 
 
 
 
 
 


