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Het jaar tweeduizend drieëntwintig. 
Op heden éénendertig januari. 
Voor mij, Meester Johan DEDONCKER, notaris met standplaats te Berlare, die zijn ambt 
uitoefent in de vennootschap "BV Notaris Johan Dedoncker", met zetel te 9290 Berlare, 
Nieuwstraat 10. 

ZIJN VERSCHENEN: 

1. De heer VAN UYTVANCK Bart, geboren te Dendermonde op veertien augustus 
negentienhonderd tweeënzeventig, rijksregisternummer 72.08.14-063.18, ongehuwd en 
verklarende geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 9400 
Ninove (Denderwindeke), Roost 2. 
2. Mevrouw VAN UYTVANCK An Martha, geboren te Dendermonde op negen juli 
negentienhonderd vierenzeventig, rijksregisternummer 74.07.09-120.49, ongehuwd en 
verklarende geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 9290 
Berlare, Sint-Pietersstraat 27. 

3. De heer VAN UYTVANCK Luc, geboren te Dendermonde op twaalf januari negentienhonderd 
tachtig, rijksregisternummer 80.01.12-241.19, in huwelijk met mevrouw Kelly Renatus Rosette De 
Ronne, geboren te Gent op veertien september negentienhonderd tweeëntachtig, met wie hij 
gehuwd is onder het wettelijk stelsel ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Patrick 
Lemmerling destijds te Zele op twee juli tweeduizend veertien, wonende te 9180 Moerbeke, 
Kwartelhof 16. 

Hierna genoemd “de verkavelaars” 
I. VERKAVELING 

Welke comparant mij, Notaris, overeenkomstig artikel 4.2.16 § 1 van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, verzocht heeft de verdelingsakte van volgende 
verkaveling op te stellen. 
Wat gebeurd is als volgt: 
1. VERKAVELINGSVERGUNNING 
Bij besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van de Gemeente Berlare werd op zes 
maart tweeduizend vijftien een verkavelingsvergunning verleend aan de verkavelaar. 
Deze vergunning voorzag in het verdelen van een stuk grond in zeven loten. 
De verkavelingsakte werd verleden voor notaris Dirk Van Den Haute te Sint-Kwintens-Lennik op 
zes juli tweeduizend vijftien, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde 1 op 
elf augustus daarna onder formaliteitnummer 54-T-11/08/2015-09904. 
Gezien de verkaveling vervallen was voor vijf loten, werd een nieuwe verkavelingsvergunning 
aangevraagd en deze is verleend bij besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 
de Gemeente Berlare op vijftien december tweeduizend éénentwintig. 
Deze verkavelings/omgevingsvergunning wordt aan deze akte gehecht om integraal deel uit te 
maken van huidige akte. 
Deze verkavelingsvergunning omvat onder meer volgende tekst, van welke hier een deel letterlijk 
wordt overgenomen:  
“BESLUIT 

BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN 
15-12-2021 HET VOLGENDE: 
Art. 1 – De aanvraag ingediend door de familie Van Uytvanck, gelegen te Sint-Pietersstraat z/n, 
9290 Berlare te vergunnen. 
Art. 2 – De vergunning wordt afgegeven onder de volgende voorwaarden en/of lasten: er worden 
geen voorwaarden/lasten opgelegd. 
Art. 3 – Een verkoopbaarheidsattest kan worden afgeleverd wanneer: 
- ieder lot voorzien is van de nodige nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, tv-distributienet, 
openbare verlichting…) en een eigen rioolaansluiting. Alle kosten nodig voor de eventuele 
uitbreiding. De kosten hiervan zijn ten laste van de verkavelaar. De verkavelaar dient voor de 
uitvoering van de rioolaansluiting contact op te nemen met de Watergroep (Riopact-overeenkomst). 
De verkavelaar zal zich ook schikken naar de voorwaarden opgelegd door de verschillende 
nutsmaatschappijen en de openbare besturen o.m. voor wat betreft de waterleiding, elektriciteit, tv-
aansluiting, eventueel gas, riolering en wegdek. De verkavelaar heeft de verplichting om de 
geldende reglementering, uitgevaardigd door de distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas 
inzake privé-verkavelingen strikt na te leven. 
- Alle constructies dienen gesloopt en verwijderd te zijn van het terrein. 
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere 
vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.” (…) 
En aanstonds heeft de verkavelaar in handen van ondergetekende notaris neergelegd, om 
aan deze akte gevoegd te worden en om er samen mee ter registratie te worden aangeboden, na 
door partijen en mij notaris “ne varietur” te zijn getekend: 
a) Het door het College van Burgemeester en Schepenen goedgekeurde verkavelingsplan, opgesteld 

door de heer Jonas Van Hooreweghe, landmeter-expert, handelend voor kantoor MEET HET, te 
9030 Mariakerke, Wijmenstraat 21H, alsook het opmetingsplan destijds opgemaakt door de heer 
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Jonas Van Hoorgeweghe, landmeter-expert, handelend voor kantoor MEET HET te 9030 
Mariakerke, Wijmenstraat 21H op twintig april tweeduizend vijftien.  
Dit plan is opgenomen in de databank van de plannen van afbakening van de Algemene 
Administratie van de Patrimoniumdocumentatie onder refertenummer 42022-10083 en werd 
sindsdien niet meer gewijzigd; 

b) de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden op datum van vijftien december 
tweeduizend éénentwintig dragende nummer OMV_2021134217 als referentie voor de stedenbouw 
en inhoudende de lasten en voorwaarden door de omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden opgelegd. 
De comparanten verklaren dat tegen deze vergunning geen beroepsprocedure werd ingesteld 
binnen de voorziene termijnen. 
c) Op negenentwintig mei tweeduizend vijftien werd door het College van Burgemeester en 
Schepenen van de Gemeente Berlare een attest afgegeven dat de werken en lasten opgelegd door 
de verkavelingsvergunning de dato zes maart tweeduizend vijftien volledig werden uitgevoerd. 
De gemeente Berlare heeft bij schrijven van éénentwintig oktober tweeduizend tweeëntwintig het 
volgende meegedeeld: 
“De kosten voor de nutsvoorzieningen werden betaald bij de eerste verkavelingsvergunning voor alle 
7 loten. 
Er is dus voldaan verplichtingen inzake nutsvoorzieningen. 
Het verkoopbaarheidsattest van de eerste verkavelingsvergunning is dus voldoende voor de verkoop 
van de overige 5 loten.” 
2. BESCHRIJVING VAN DE TE VERKAVELEN GRONDEN – OORSPRONG 
Beschrijving in globo van de goederen waarop deze verkavelingsakte betrekking heeft: 
GEMEENTE BERLARE – tweede afdeling – UITBERGEN 
Een perceel grond gelegen Sint-Pietersstraat en Maaidonk, gekadastreerd volgens titel sectie B, 
delen van nummers 75/E, 78/C en 80/C, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie B, 
nummers 1250 AP0000, groot volgens zelfde acht are vierentachtig centiare (8a 84ca), 
1250DP0000, groot volgens zelfde vier are tachtig centiare (4a 80ca), 1250EP0000, groot volgens 

zelfde vier are tachtig centiare (4a 80ca), 1250FP0000, groot volgens zelfde vier are tachtig 
centiare (4a 80ca) en 1250GP000, groot volgens zelfde vijf are achtenveertig centiare (5a 48ca). 
BEWIJS VAN EIGENDOM 
Vorenbeschreven onroerend goed behoorde oorspronkelijk in grotere oppervlakte toe aan Van 
Uytvanck 1) Bart, 2) An, 3) Luc en 4) Dirk, ingevolge schenking aan hen gedaan door de heer en 
mevrouw Aimé Petrus Van Uytvanck-Huyck Simonne Clothilde, bij akte verleden voor notaris Dirk 
Van Den Haute te Lennik, met tussenkomst van notaris Guy Danckaert te Kalken op zeventien 
februari tweeduizend veertien, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde 
op éénentwintig februari daarna onder formaliteitnummer 54-T-21/02/2014-02348. 
Bij akte verdeling verleden voor notaris Dirk Van Den Haute te Lennik, met tussenkomst van 
notaris Guy Danckaert te Kalken op zeventien februari tweeduizend veertien, overgeschreven op 
het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde op zeventien februari daarna onder 
formaliteitnummer 54-T-21/02/2014-02349 tussen Van Uytvanck 1) Bart, 2) An, 3) Dirk en 4) 
Luc, heeft de heer Dirk Van Uytvanck afstand gedaan van zijn onverdeelde rechten in voormeld 
goed. 
De verkavelingsakte werd verleden voor notaris Dirk Van Den Haute te Sint-Kwintens-Lennik op 
zes juli tweeduizend vijftien, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde op 
elf augustus daarna onder formaliteitnummer 54-T-11/08/2015-09904 en werd het goed verdeeld 
in 8 loten. 
Bij akte verdeling verleden voor notaris Dirk Van Den Haute te Sint-Kwintens-Lennik op zes juli 
tweeduizend vijftien, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde op 
zesentwintig augustus daarna onder formaliteitnummer 54-T-26/08/2015-10512, tussen Van 
Uytvanck 1) Bart, 2) An en 3) Luc, werden de loten 5 en 6 toebedeeld aan de heer Bart Van 
Uytvanck, de loten 3 en 4 aan mevrouw An Van Uytvanck en de loten 7 en 8 aan de heer Luc Van 
Uytvanck. 
Het lot 2 werd in onverdeeldheid behouden tussen Van Uytvanck 1) Bart, 2) An en 3) Luc. 
3. BIJZONDERE BEPALINGEN: GEBRUIK EN PACHT 

Comparanten verklaren dat voorschreven goed niet verpacht is, nog bij iemand in gebruik, zodat 

het recht van voorkoop, ingesteld door de wet op de landpacht niet toepasselijk is. 
4. ERFDIENSTBAARHEDEN EN VERPLICHTINGEN DOOR VORIGE TITELS OPGELEGD 
De comparanten verklaren dat de goederen zullen worden overgedragen met al hun lijdende en 
heersende, zicht- en onzichtbare erfdienstbaarheden waarmee ze belast of bevoordeeld zouden 
kunnen zijn. Het staat de eigenaar vrij zich tegen de nadelige te verzetten en de voordelige in zijn 
voordeel te doen gelden, doch dit alles voor eigen rekening en op eigen risico. 
De comparanten verklaren zelf geen erfdienstbaarheden te hebben gevestigd in voor- of nadeel van 
de bij deze betrokken goederen, en geen kennis te hebben van dergelijke erfdienstbaarheden. 
5. SPLITSING – BESCHRIJVING DER LOTEN 
Hierop verklaren de comparanten-verkavelaars, het voorbeschreven goed te willen verdelen, zoals 
hierna beschreven en zoals zij afgebeeld staan op het aan deze akte gehecht proces-verbaal van 
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meting met plan en verdeling, opgemaakt door de heer Jonas Van Hooreweghe op **twintig april 
tweeduizend vijftien, samen met voorgestelde stedenbouwkundige voorschriften met betrekking 
tot dit verkavelingsproject. 
Lot 2: Een perceel bouwgrond bestemd voor open bebouwing, gelegen aan de Sint-Pietersstraat, 
gekend volgens titel en kadaster sectie B, nummer 1250AP0000, met een oppervlakte volgens 

meting van achthonderd vierentachtig komma éénenveertig vierkante meter (884,41 m²), en 
volgens huidige kadastrale legger van acht are vierentachtig centiare (8a 84ca). 
Lot 5: Een perceel bouwgrond bestemd voor halfopen bebouwing, gelegen aan de Sint-
Pietersstraat, gekend volgens titel en kadaster sectie B, nummer 1250DP0000, met een 
oppervlakte volgens meting van vierhonderd tachtig komma zevenendertig vierkante meter 
(480,37 m²), en volgens huidige kadastrale legger van vier are tachtig centiare (4a 80ca). 
Lot 6: Een perceel bouwgrond bestemd voor halfopen bebouwing, gelegen aan de Sint-
Pietersstraat, gekend volgens titel en kadaster sectie B, nummer 1250EP0000, met een 
oppervlakte volgens meting van vierhonderd tachtig komma vierentwintig vierkante meter (480,24 
m²), en volgens huidige kadastrale legger van vier are tachtig centiare (4a 80ca). 
Lot 7: Een perceel bouwgrond bestemd voor halfopen bebouwing, gelegen aan de Sint-
Pietersstraat, gekend volgens titel en kadaster sectie B, nummer 1250FP0000, met een 
oppervlakte volgens meting van vierhonderd negenenzeventig komma vijfentachtig vierkante meter 
(479,85 m²), en volgens huidige kadastrale legger vier are tachtig centiare (4a 80ca). 
Lot 8: Een perceel bouwgrond bestemd voor halfopen bebouwing, gelegen aan de Sint-

Pietersstraat, gekend volgens titel en kadaster sectie B, nummer 1250GP0000, met een 
oppervlakte volgens meting van vijfhonderd zevenenveertig komma zesenvijftig vierkante meter 
(547,56 m²), en volgens huidige kadastrale legger vijf are achtenveertig centiare (5a 48ca). 
Zoals vermeld zijn voormelde loten opgemeten door de heer Jonas Van Hooreweghe, landmeter-
expert, handelend voor Meet Het te 9030 Mariakerke, Wijmenstraat 21H op twintig april 
tweeduizend vijftien. 
Dit plan is opgenomen in de databank van de plannen van afbakening van de Algemene 
Administratie van de Patrimoniumdocumentatie onder refertenummer 42022-10083 en werd 
sindsdien niet meer gewijzigd. 
Gelet op de opname in de databank, verzoeken de partijen bij toepassing van artikel 26,3e lid 2° 
WRR, dit plan niet te registreren. 
6. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

De stedenbouwkundige voorschriften zoals vermeld op de verkavelingsvergunning worden bij de 
verkoop van elk lot opgelegd, voor zover zij niet zijn gewijzigd en/of aangevuld door hogervermelde 
voorwaarden van de verkavelingsvergunning. 
De stedenbouwkundige voorschriften voorkomende op de goedgekeurde verkavelingsvergunning 
worden in bijlage aangehecht. 
7. VOORWAARDEN 

De kopers en hun rechtverkrijgenden uit welken hoofde ook zullen zich de lasten en 
verplichtingen moeten in acht nemen die door de bevoegde overheden zullen worden gelegd, en dit 
ter ontlasting van de huidige eigenaars. 
8. OPPERVLAKTE DER LOTEN 
Alle betwistingen die mochten oprijzen betreffende de oppervlakte en de scheidingslijnen van de 
verkochte kavels zullen beslecht worden door de landmeter-schatter van onroerende goederen, 
opsteller van de plannen, handelend als scheidsrechter. 
Zijn verbindingen zijn verbindend voor de partijen en niet vatbaar voor beroep. 
9. STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 
Geen enkel bouwwerk, noch enige vaste of verplaatsbare inrichting die voor bewoning kan worden 
gebruikt, mag opgericht worden op de gronden waarop deze akte betrekking heeft, zolang de 
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen niet is verkregen. 
10. ALGEMEEN PLAN VAN DE VERKAVELING 
- Elke koper zal de rooilijnen, de zones voor niet-bebouwing en de inplantingen opgelegd door het 
algemeen verkavelingsplan en zijn bepalingen en door de plannen die aan zijn verkoopakte zullen 
worden toegevoegd, voor zover deze door de bevoegde overheden niet gewijzigd werden, moeten in 
acht nemen. 
- De privatieve aansluitingen aan alle nutsleidingen der verkaveling blijven uitsluitend ten laste 

van de eigenaars van de aan te sluiten percelen. Dit geldt voor alle aansluitingen aan water, 
elektriciteit en eventueel andere aansluitingen als televisiedistributie en telefoonnet. 
11. ADMINSTRATIEVE TOESTAND 

Ruimtelijke ordening 
a) Algemeen 
Voor het geval voorschreven eigendom zou onderworpen zijn aan gehele of gedeeltelijke 
onteigening, lijnrichting betreffende voor- of achterbouw, urbanisatievereisten of andere 
overheidsbesluiten of reglementen van welke aard ook, zal de koper van elk lot zich moeten 
gedragen naar al de voorschriften zonder voor verlies van grond, weigering van toelating tot 
bouwen of welke andere reden ook enig verhaal tegen de verkoper te kunnen uitoefenen. 
b) Informatieplicht van de instrumenterende notaris 
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Ondergetekende notaris bevestigt dat de betreffende gemeente reeds beschikt over een 
goedgekeurd vergunningen- en plannenregister. 
1. Met toepassing van de artikelen 5.2.1 en 5.2.3 Vlaamse Codex RO 
A. De notaris vermeldt en informeert, met toepassing van de artikelen 5.2.1 en 5.2.3 Vlaamse 
Codex RO: 

De notaris vermeldt en informeert, met toepassing van artikel 5.2.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening, zoals eveneens blijkt uit het stedenbouwkundig uittreksel: 
1° dat voor het onroerend goed geen stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen is uitgereikt. 
2° dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van dit onroerend goed volgens de 
brieven van de gemeente Berlare de dato zeventien augustus tweeduizend tweeëntwintig en 
zesentwintig oktober tweeduizend tweeëntwintig “agrarische gebieden”, “woongebieden” en 
“woonuitbreidingsgebieden” is; 
3° dat, zoals blijkt uit het hypothecair getuigschrift en de verklaring van de verkavelaar, het 
onroerend goed geen voorwerp uitmaakt van een maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk III en 
IV Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, noch een procedure voor het opleggen van een dergelijke 
maatregel hangende is; 
4° dat er op het onroerend goed geen voorkooprecht rust, vermeld in artikel 2.4.1 Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening of artikel 34 van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe 
projecten; 

5° dat voor het onroerend goed een verkavelingsvergunning/omgevingsvergunning voor het 
verkavelen van gronden de dato zes maart tweeduizend vijftien, hernieuwd bij 
omgevingsvergunning over voor het verkavelen van grond de dato vijftien december tweeduizend 
éénentwintig van toepassing is; 
6° dat het goed niet het voorwerp uitmaakt van een aanduiding als "watergevoelig 
openruimtegebied" overeenkomstig artikel 5.6.8 §1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;  
7° dat het onroerend goed niet het voorwerp uitmaakt van een voorkeursbesluit of een 
projectbesluit; 
8° dat het onroerend goed gelegen is in een woningbouwgebied UITBERGEN CENTRUM. 
9° dat het onroerend goed is opgenomen in het gemeentelijk register van onbebouwde percelen; 
10° dat op het perceel specifieke regels gelden ivm het plaatsen van reclame en 
publiciteitsinrichting (KB 14/12/1959): het perceel bevindt zich binnen een toeristisch landschap. 

De comparant verklaart dat hij betreffende het goed de stedenbouwkundige uittreksels heeft 
ontvangen, die ten hoogste één jaar voor heden werden verleend, zijnde de dato zeventien 
augustus en zesentwintig oktober tweeduizend tweeëntwintig. 
De notaris verwijst partijen naar artikel 4.2.1 Vlaamse Codex RO. Deze bepaling omschrijft de 
vergunningsplichtige handelingen. 
2. Planbatenheffing 
De comparant verklaart geen kennis te hebben van enige planbatenheffing. 
3. Voorkooprecht 
Het goed is niet gelegen in een gebied dat afgebakend is als gebied waar het recht van voorkoop 
geldt in het grafische plan of in het herkenbare onderdeel dat geldt als ruimtelijk uitvoeringsplan. 

12. BEPALINGEN IN VERBAND MET DE BODEMTOESTAND 

1. De comparant verklaart dat er op de grond die het voorwerp is van onderhavige akte, bij zijn 
weten geen risico-inrichting gevestigd is of was, zoals bedoeld in artikel 2 van het Decreet 
betreffende de bodemsanering en de bodembescherming. 
De dienst milieu van de gemeente Berlare de dato zeventien augustus en zesentwintig oktober 
tweeduizend tweeëntwintig heeft geen melding gemaakt van nog geldige milieuvergunning die voor 
voorschreven grond werd afgeleverd. 
2. De comparant heeft de bodemattesten die betrekking hebben op voorschreven goederen en die 
werden door OVAM op zestien augustus tweeduizend tweeëntwintig en zesentwintig oktober 
tweeduizend tweeëntwintig, thans voorgelegd. 
De inhoud van elk bodemattest luidt:  
"2. INHOUD VAN HET BODEMATTEST 
Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister. 
2.0 EXTRA INFORMATIE 
Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de 
bijhorende no regret-maatregelen vindt u op https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling. 
2.1. Informatie uit de gemeentelijke inventaris 
De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 
2.2. Uitspraak over de bodemkwaliteit 
Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 
2.3. Bijkomende adviezen en/of bepalingen 
Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 
grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden. 
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.  
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3. OPMERKINGEN 
1. Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 
2. Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 
http://www.ovam.be/disclaimer. 
3. De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens." 

3. De comparant verklaart met betrekking tot voorschreven goed geen weet te hebben van 
bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de toekomstige koper of aan derden, of die 
aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere 
maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen. 
4. Voor zover voorgaande verklaring door de comparant te goeder trouw afgelegd werd, neemt de 
toekomstige koper de risico's voor eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de 
kosten die daaruit kunnen voortvloeien op zich, doch enkel voor zover hij daartoe wettelijk kan 
gehouden zijn, en verklaart hij dat de comparant hiervoor tot geen vrijwaring zal zijn gehouden. 
5. De notaris wijst de comparant er echter op dat:  
- dit geen enkele garantie inhoudt met betrekking tot het al dan niet zuiver zijn van de bodem; 
- dit niet verhindert dat de regels met betrekking tot het grondverzet (Hoofdstuk XIII van zelfde 
decreet) onverminderd van toepassing blijven. 
6. Zich steunend op de verklaringen van de comparant en op de gegevens hierboven vermeld, 
bevestigt de instrumenterende notaris dat de bepalingen van het Bodemdecreet in verband met de 
overdracht van gronden werden toegepast. 

Onroerend erfgoeddecreet – Onroerend erfgoedbesluit 
De comparant verklaart dat er hem voor het goed geen voorontwerp of ontwerp van lijst van de 
voor bescherming vatbare monumenten, landschappen en stads- of dorpsgezichten werd 
betekend, noch een besluit houdende definitieve bescherming of klassering en dat hij evenmin 
weet heeft van enig voornemen daartoe vanwege de overheid. 
De comparant verklaart en bevestigt dat hij betreffende voorschreven goed geen kennis heeft van 
vaststelling, inventarisering of bescherming in het kader van de inventarissen vermeld in het 
Onroerenderf goeddecreet en Onroerend erfgoedbesluit, zijnde de landschapsatlas, de inventaris 
archeologische zones, de inventaris bouwkundig erfgoed, de inventaris van houtige beplantingen 
met erfgoedwaarde en de inventaris van historische tuinen en parken. 
Risicozone overstromingsgebied - de waterparagraaf 
1. Blijkens opzoeking via geopunt.be, gedaan de dato achttien januari tweeduizend drieëntwintig 

verklaart de instrumenterende notaris, met toepassing van artikel 129 Wet betreffende de 
verzekeringen, dat de hierboven vermelde onroerende goederen niet gelegen zijn in één van de 
risicozones voor overstroming zoals vastgesteld door het Koninklijk Besluit van 28 februari 2007, 
gewijzigd bij KB van 20 september 2017 tot afbakening van de risicozones. 
2. Blijkens diezelfde opzoeking verklaart de instrumenterende notaris, met toepassing van artikel 
1.3.3.3.2. van de Codex integraal waterbeleid van 15 juni 2018, dat de hierboven vermelde 
onroerende goederen: 
- niet gelegen zijn in een overstromingsgevoelig gebied; 
- niet gelegen zijn in een afgebakend overstromingsgebied; 
- niet gelegen zijn in een afgebakende oeverzone. 
Comparanten verklaren dat de goederen niet gelegen zijn in een signaalgebied. 
3. De comparanten verklaren dat de hierboven vermelde goederen bij hun weten nooit 
overstroomd zijn. 
13. VOORWAARDEN OPGELEGD DOOR DE VERKAVELAAR AAN KOPERS 
1. De kopers dienen hun lot zuiver en onkruidvrij te houden en in te staan voor het onderhoud 
ervan en dit vanaf de datum van de notariële aankoopakte. 
2. Het is verboden om materialen of afval te leggen op de aanpalende gronden of op de 
openbare wegenis en aanpalend groen. 
De eventuele schade aan de wegenis ten gevolge van de bouwwerken zal op kosten van de 
bouwheer moeten hersteld worden. 
De wegenis moet bij de bouwwerkzaamheden altijd opgekuist worden, in het bijzonder moeten de 
greppels en rioolkolken altijd proper worden gehouden. 
Het is ten strengste verboden om beton of mortel te maken op de openbare verharding. 
3. De kopers worden verplicht hun lot af te sluiten volgens de stedenbouwkundige voorschriften. 

De kopers zullen de verplichting hebben aan hun buren de gemeenheid der reeds bestaande 
afsluitingen te betalen. 
De kopers zullen de verkavelaar niet kunnen dwingen tussen te komen in de kosten van een 

afsluiting op de scheidingslijn van hun perceel met percelen nog toebehorende aan de verkavelaar. 
4. De kopers zullen moeten gedogen dat de afgevaardigden en werknemers van de verschillende 
distributiebedrijven toegang hebben op hun aangekochte grond voor het leggen, nazicht en 
onderhoud van leidingen, tellers en kasten. 
5. De private aansluitingen aan alle nutsleidingen der verkaveling en de daaraan verbonden 
kosten en op het rioleringswerk en de daaraan verbonden kosten, blijven uitsluitend ten laste 
van de eigenaars van de aan te sluiten percelen. 
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De comparanten verklaren dat de woning te Uitbergen, Sint-Pietersstraat 21, thans met nieuw 
politienummer 27 (zijnde lot 3 van de verkaveling van 2015), aangesloten is op de 
rioleringsaansluiting van lot 2. Het lot 2 zal aldus ook aansluiten op zelfde aansluitpunt en zich 
niet kunnen verzetten tegen de dubbele aansluiting. 
6. Er wordt aangemerkt dat er zich in de grond, voorwerp dezer, in de voortuinstroken, op privaat 

domein, eventueel leidingen, dienstig voor riolering, water, gas, elektriciteit, telefoon en 
televisiedistributienetwerk, enzovoort, zouden kunnen bevinden. Deze dienen dan beschouwd te 
worden als eeuwigdurend en onvergelde erfdienstbaarheid ten voordele van alle loten van de 
verkaveling. Aan de kopers zal het recht ontzegd worden jegens om het even wie hiervoor of 
hieromtrent enige schadevergoeding te eisen of eis tot schadevergoeding in te dienen. De 
werkzaamheden voor aanleg en/of onderhoud van de leidingen, met vervoermiddelen en 
materialen daartoe nodig, zullen te allen tijde moeten gedoogd worden. 
7. Eventuele kosten voor het verplaatsen of verwijderen van bestaande elektriciteits- en/of 
openbare verlichtingspalen, verdeelkasten en andere technische voorzieningen zullen 
worden aangerekend aan de koper van een lot, waarvoor een dergelijke voorziening zich 
bevindt en op wiens vraag de verplaatsing of verwijdering dient te gebeuren. Hetzelfde geldt voor 
nieuwe aangeplante en bestaande bomen op de berm zoals deze worden voorzien. 
8. De aanduidingen der maten van breedte, diepte en oppervlakte van de kavels voorkomend op 
het verkavelingsplan zijn slechts benaderend en grafisch vastgelegd, zonder enige waarborg 
vanwege de verkavelaar. 

9. De koper zal bijdragen in de individuele kosten van opmeting van het perceel en huidige 
verkavelingsakte. 

14. OVERSCHRIJVING 

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt uitdrukkelijk vrijgesteld van 
de verplichting tot het nemen van een ambtshalve inschrijving ingevolge enige bepaling van deze 
akte. 

15. AFSCHRIFT 

Elke koper van een perceel zal evenwel voor het verlijden der akte aankoop in het bezit gesteld te 
worden van een kopie van onderhavige verdelingsakte. 

16. BEVESTIGING IDENTITEIT EN BURGERLIJKE STAAT 

a) Ondergetekende notaris bevestigt de juistheid van de identiteit van de partijen aan de hand van 
opzoekingen in het rijksregister en de gegevens van de rechtspersonen aan de hand van nazicht 

van de statuten en publicaties in het Belgisch Staatsblad. 
b) Overeenkomstig de Hypotheekwet waarmerkt de instrumenterende notaris betreffende de bij 
deze akte betrokken partijen op zicht van stukken door de wet vereist. 

17. KEUZE VAN WOONPLAATS 

Voor de uitvoering van onderhavige akte verklaart de comparant woonst te kiezen in hun 
hierboven vermelde woonplaats/-zetel. 
Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen 
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de 
vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, 

in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld. 
De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan 
de notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat. 
Ombudsman 
De notaris vestigt de aandacht van de ondergetekenden van huidige akte erop dat er een 
ombudsman bestaat voor het notariaat, welke kan gecontacteerd worden op volgende website: 
www.ombudsnotaris.be. 
Fiscale volmacht 
Partijen geven hierbij volmacht aan Meester Johan DEDONCKER, Notaris te Berlare, om alle 
eventuele bijkomende fiscale verklaringen te doen met betrekking tot deze akte en dit 
overeenkomstig artikel 3.13.1.2.1. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.  
Notariële Aktebank 
Partijen zijn door ondergetekende notaris erop gewezen dat een digitaal afschrift van deze akte 

kan geraadpleegd worden via https://www.notaris.be/notariele-akten/mijn-akten aan de hand 
van de elektronische identiteitskaart of via de app ItsMe. 
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen) 
Het recht bedraagt honderd Euro (€ 100,00). 

WAARVAN AKTE. 

Opgemaakt en verleden te Berlare, in het kantoor. 
En na integrale voorlezing en toelichting van de akte hebben de partijen getekend met mij, 
notaris. 
(Volgen de handtekeningen) 
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