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PROTOCOL
Glazen balkonafscheidingen SUNFLEX Schuifdraaisysteem SF 25
Marie Heinekenplein 101 t/m 1404 (uitgezonderd de Maisonnettes)
1. Het is niet toegestaan af te wijken van de in bijgevoegde offerte van de
Danenbergshop beschreven constructie (Sunflex Schuifdraaisysteem SF 25), kleur(en)
en materialen.
2. De balkonafscheidingen moeten aan de binnenzijde van de balkonreling, -hekwerk, traliewerk worden gemonteerd.
3. De werkzaamheden zijn voor eigen rekening en risico van de eigenaar.
4. Zelf aanbrengen/monteren is niet toegestaan.
5. Iedere eigenaar dient zelf contact op te nemen met de leverancier voor het maken van
een afspraak voor inmeten en plaatsing.
6. Gaat u over tot plaatsing van een balkonafscheiding dan dient u de datum waarop het
werk start te melden aan: bestuur@vve-heinekenplein.nl zodat het bestuur de
gemeente hierover kan informeren en de gemeente vervolgens in staat is te
controleren of de werkzaamheden volgens de voorschriften worden uitgevoerd.
7. Nadat uw balkonafscheiding is aangebracht ontvangt u een factuur van de VvE voor de
betaling van een bijdrage in de leges die de VvE heeft betaald voor
omgevingsvergunning. Afhankelijk van het aantal balkonafscheidingen dat in ons
appartementencomplex wordt aangebracht gaat het om een bedrag van max. € 250,-.
8. U treft hierbij de volgende bijlagen aan:
• Tekeningen uit de omgevingsvergunning
• Voorschriften uit omgevingsvergunning
• Brochure Sunflex
• Offerte Danenbergshop, Rob Kuin, tel: (0226) 35 42 97, shop@danenberg.nl
Amsterdam, juli 2018

Protocol
Glass balcony partitions SUNFLEX Sliding/turn system SF25
Marie Heinekenplein 101 to 1404 (exclusive the maisonnettes)
1. It is not allowed to deviate from the construction, colors and materials, (SUNFLEX
Sliding/turn system SF25) as described in the attached quotation from
Danenbergshop.
2. The balcony partitions has to be installed on the inside of the balcony railingfencing.
3. All the building activities are for the account and risk of the owner.
4. It is not allowed to install these partitions yourself
5. It is the responsibility of the owners to get in touch with the contractor to make an
appointment for the installation
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6. In case you decide to order the balcony partition, you will have to let the board of
the VvE know via bestuur@vve-heinekenplein.nl, on which date the work will start,
in order for the board to inform the council, so the council can check whether the
works are executed according to their rules.
7. After your balcony partition has been placed you will receive an invoice from the
board of the VvE for a part of the administrative expenses of the council, which
have been paid by the board for obtaining the permit. The exact amount is
dependent on the amount of owners who order the partition, but the maximum will
be no more than € 250,-.
8. Attached you will find the following
• Drawings as used for the permit
• Conditions of the permit
• Brochure of the supplier Sunflex
•
Quotation Danenbershop, Rob Kuin, tel: (0226) 35 42 97, shop@danenberg.nl
Amsterdam, July 2018

