
Een VvE beslist over de gemeenschappelijke delen 
en niet over het onderhoud achter uw voordeur. 
Daarvoor is iedere bewoner zelf verantwoordelijk. 
Met vragen over het onderhoud in uw eigen 
woning kunt u gewoon bij de Alliantie terecht. 
Moet er iets in uw woning gerepareerd worden 
waar de Alliantie verantwoordelijk voor is? Meld 
uw reparatieverzoeken dan via www.de-alliantie.nl 
of via ons algemene telefoonnummer. 

Ook als u een reparatieverzoek heeft over een  
gemeenschappelijk deel van het wooncomplex, 
dan moet u dit melden bij de Alliantie. Wanneer 
bijvoorbeeld de verlichting in de hal defect is of de 
buitendeur sluit niet goed, dan wordt dit door de 
Alliantie gerepareerd. Het kan zijn dat de Alliantie 
bij grote reparaties eerst toestemming moet 
krijgen van het bestuur van de VvE om de werk-
zaamheden te mogen uitvoeren. In dat geval laat 
de reparatie mogelijk wat langer op zich wachten. 
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De Alliantie is eigenaar van de huurwoningen en samen met 
de eigenaren van de koopwoningen zijn zij de leden van de VvE. 
Bij aankoop van een woning is de koper ook voor een deel eigenaar 
geworden van de gemeenschappelijke delen van het wooncomplex. 
Alle eigenaren zijn samen verplicht dit deel te onderhouden. Daarbij 
kunt u denken aan het onderhoud van gevel, kozijnen, fundering, dak, 
schoorstenen, portieken, trappenhuizen, riolering en leidingwerk van 
een gebouw.
De VvE behartigt verder de gemeenschappelijke belangen van de 
bewoners en houdt toezicht op het naleven van de afspraken die zijn 
vastgelegd in het huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk regle
ment van een VvE bevat regels die betrekking hebben op de situatie in 
uw wooncomplex.
 

Huurders kunnen ook een groep mensen aanstellen die de gezamen
lijke huurdersbelangen vertegenwoordigt. Deze groep noemen wij 
een bewonerscommissie. Zij zijn het aanspreekpunt en de gespreks
partner voor de Alliantie wanneer het collectieve belangen van de 
huurders betreft. U kunt uw verzoek tot verbetering van het woon
complex ook bij hen neerleggen. De bewonerscommissie bespreekt 
dit verzoek met de Alliantie om het zo op de agenda van de ALV van 
de VvE te krijgen.

Heeft uw wooncomplex nog geen bewonerscommissie en wilt u 
meer weten over bijvoorbeeld de oprichting van een bewoners
commissie? Neemt u dan contact op met de AAHA. Dit is de overkoe
pelende huurdersorganisatie voor de huurders van de Alliantie. Kijk 
op www.aaha.nl voor meer informatie.
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De VvE vergadert elk jaar in de Algemene Ledenvergadering (vaak 
afgekort met ALV). Tijdens deze ALV nemen de eigenaren gezamen
lijk besluiten over bijvoorbeeld het onderhoud van het 
wooncomplex of over schoonmaakcontracten. In de ALV stelt de VvE 
ook het huishoudelijk reglement vast. 
Naast de ALV kunnen er ook diverse commissies worden samenge
steld. De commissies bespreken zaken vooraf en geven advies aan 
de ALV. Zo kan er een kascontrolecommissie, technische commissie 
en een leefbaarheidscommissie zijn. De ALV benoemt de leden voor 
deze commissies. 

De woning die u van de Alliantie huurt is een onderdeel van  
een wooncomplex waarin zich ook koopwoningen bevinden.  
Een wooncomplex met huur- en koopwoningen noemen wij een  
gemengd woon complex. In een gemengd wooncomplex met  
meerdere kopers moet volgens de wet een VvE worden opgericht. 
VvE is een afkorting en staat voor Vereniging van Eigenaren. 
Wat is een VvE? Wat betekent dat voor u? Welke taken horen bij 
de VvE en welke taken bij de Alliantie? U leest het in deze folder. 

Uw stem in  
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De Alliantie is het aanspreekpunt voor uw vragen en verbeterver
zoeken voor het wooncomplex. Als uw verzoek een verbetering 
oplevert voor het merendeel van de bewoners, dan kan dit door de 
vertegenwoordiger van de Alliantie op de agenda van de ALV van de 
VvE worden gezet. 
Wensen van huurders worden op deze manier voorgelegd aan de 
overige medeeigenaren. Via deze weg hebben alle bewoners binnen 
een VvE wooncomplex invloed op de besluitvorming in de ALV. 
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