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Corona virus 
Vanwege de ingestelde regelgeving verzoeken 
wij u aan alle regels en van 1½  meter afstand 
van elkaar te houden. Daarom slechts met 2 
personen in de liften plaats nemen.   
 
 Geen vogels voederen 
Een dringend verzoek geen brood vanuit de 
balkons te gooien. Behalve de meeuwen, 
worden ook ratten aangetrokken. 
 

Vervanging rookmelders in de woning  
De rookmelders in de woningen, die het sluiten 
van de buitendeur bij alarm aanstuurt, moeten 
na 10 jaar gebruik vervangen worden.  
Omdat deze rookmelders onderdeel uitmaken 
van de bouwvergunning, moet het bestuur aan 
de Veiligheidsregio kunnen aantonen dat de 
rookmelders vervangen zijn.  
Dit kan alleen collectief.  
Het bestuur van uw VvE heeft aan de firma 
FHK uit Hekelingen opdracht verstrekt voor de 
collectieve vervanging van de rookmelders. De 
kosten hiervan worden uit de algemene 
middelen van de VvE betaald. 
Binnenkort zal FHK met de bewoners 
individueel een afspraak maken om de huidige 
melders te vervangen.  
 

Huishoudelijk Reglement 
Volgens het HHR is het verboden boot-of 
motortrailers te stallen op het parkeerterrein. 
Ook voor caravans geldt dat slechts vlak vóór 
of na een vakantie voor het in-en uitladen een 
caravan enkele dagen gestald kan staan.  
 
Documentatie Rokade 

Voor (nieuwe) bewoners die vragen 

hebben over het functioneren van 
installaties. Deze documentatie vindt u 

op de Rokade site:  
www.derokade.eu onder het kopje 

Elementen.  

Verhuizen 
Bij het verhuizen wordt er veel gevergd van de 
entree schuifdeuren. Om het voor u als 
verhuizend of aankomend bewoner  
eenvoudiger te maken, kan onze Technische 
Commissie deze schuifdeur op een speciale 
stand zetten. Voor u wordt het dan 
gemakkelijker om zware spullen te 
verplaatsen. Hiervoor graag vooraf een e-mail 
met uw naam, huisnummer en 
telefoonnummer sturen naar 
technischecomm@gmail.com 

 
Reparatieklachten 

Wanneer huurders binnen de Rokade een 
reparatie willen melden, dienen zij dit 

uitsluitend te doen bij hun verhuurder 

en niet via VvE-mail.  
 
BBQ  
Op de balkons is het gebruik van een 

elektrische barbecue toegestaan.  
Er mag geen gas, kooltjes  of vuur gebruikt 

worden. 
 
Batterij handzenders en lamp berging  

Als  u een nieuwe batterij nodig heeft voor 
de afstandsbediening van de speedgate of 

een lamp in uw berging, kunt u een email 
sturen naar  technischecomm@gmail.com 

voorzien van naam, huisnummer en 
telefoonnummer, waarna met u contact 
opgenomen wordt.  

 
Belangrijke e-mailadressen 
Bestuur VvE:vve.derokade@gmail.com 

Technische Commissie: 
technischecomm@gmail.com  
Schoonmaak Commissie: 

schoonmaakcomm@gmail.com 
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