
 

OP SYNDIC 

OP Vlaanderen BV – Vilain XIIII-straat 53-55 – 1000 Brussel 

TVA / BTW : BE 0456 241 379 –  BIV: 508 167 – 

                               BA en borgstelling via NV AXA Belgium (polisnr. 730.390.160) 

Notariaat Kalkense Meersen 
Vaartstraat 90/2 

9270 Laarne-Kalken 
 

t.a.v. Marc Backaert 
marc.backaert@notariaatkalken.be  

 
Gent, 23 januari 2023 

 
 
Betreft:  Uw ref.: 22-00-7865/001 - MB 

Mijn ref.: HULST P31 + P32 – De Wilde Fréderic 
 
Geachte, 
 
Hieronder vindt u de gevraagde gegevens naar aanleiding van uw mail dd. 22/12/2022. 
 
Artikel 3.94 §1 
 
1. Het werkkapitaal bedraagt : 

Parking P31 + P32 : € 
Opm.1: Dit werkkapitaal zal na verkoop verschuldigd zijn door de kopende eigenaar. 
Gelieve de nieuwe eigenaar hiervan op de hoogte te brengen. 
Dit bedrag wordt op eerste verzoek na goedkeuring rekeningen lopend boekjaar 
terugbetaald aan de verkopende eigenaar. 
Het globale reservekapitaal voor het gebouw bedraagt : €7959,57 

2. Achterstallige betalingen : zie overzicht 
Nota :  
De boekperiode 01/05/2022 – 30/04/2023 is nog lopende. De kosten over deze periode 
zullen pas aan het einde ervan worden overgemaakt aan de eigenaar. 

3. Oproepen tot kapitaalinbreng met betrekking tot het reservekapitaal: PV AV 2022 art 17 
4. Gerechtelijke procedures: Zie AV PV 2021 art 11 + art 12 : aanpassen basisakte naar 

werkelijke situatie parkings 
5. De notulen van de vorige 3 jaar, alsook de periodieke afrekeningen van de vorige 2 jaar kan 

u in bijlage terugvinden. 
6. Afschrift van de recentste balans: zie bijlage 
 
 
Artikel 3.94 §2 
 
1. Het bedrag van de uitgaven voor behoud, onderhoud, ….Zie PV AV 2022 art 15. 
2. Een staat van de oproepen tot kapitaalinbreng ...: zie PV AV 2022 
3. Een staat van de kosten verbonden aan het verkrijgen ...: zie PV AV 2022 
4. Een staat van de door de VME vaststaande verschuldigde bedragen ...: nihil 
 
*PID van de gemeenschappelijke delen is niet aanwezig. Gebouw dateert van 1994. 
*Er zijn geen inrichtingen gevestigd die bodemverontreiniging veroorzaken 
*Er is geen stookolietank aanwezig 
*EPC gemeenschappelijke delen : aanwezig 
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Overzicht Openstaand saldo: 
 
Achterstallige betalingen op dd. 23/01/2023  €1045,39 
Kosten aanlevering info bij verkoop   €250 
Te ontvangen eindafrekening einde boekjaar (na AV) €…… (na AV) 
       ____________ 
 
Totaal saldo (excl. laatste eindafrekening)  €1295,39 
(te storten op de rekening van de VME GKCCBEBB - BE87 0689 0979 8894 (BELFIUS)) 
(met vermelding van de unieke mededeling : 920/7163/59531) 
 
Opm.1:  
We rekenen erop dat u deze info overhandigd aan de kopende eigenaar. 
 
Opm.2: 
Met het oog op het bekomen van een conformiteitsattest voor het verhuren van de studio, moeten de 

volgende regels gerespecteerd worden:  

 
- De studio mag enkel verhuurd worden aan een student ingeschreven aan een hogeschool of 

universiteit – inschrijvingsbewijs te bezorgen aan de syndicus op het email adres 
terhulst@op.be 

- De student mag niet gedomicilieerd zijn in het gebouw 
- De nieuwe eigenaar/koper dient contact op te nemen met 1 van de leden van de raad van 

mede-eigendom voor de regeling m.b.t. de verhuur van de studio’s. De koper kan contact 
opnemen met Rik Lantsoght op het nummer 0471 34 42 99 of met Pascal De Cooman op het 
nummer 0497 85 27 21 

 
Opm.3 :  
Gelieve 5 werkdagen voor verlijden akte ons te contacteren voor het definitieve saldo. 
 
 
Mogen wij u vriendelijk vragen ons de akte te bezorgen daags na het verlijden ervan conform 
artikel 3.94 §3 
(Graag met mailadres en tel/gsm van de koper. Als bijlage vindt u de inlichtingenfiche te 
overhandigen aan de koper). 
 
Hopende u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben verblijven wij inmiddels, 
 
Met de meeste hoogachting. 
 
Nadine Van Caneghem 
OP Syndic 
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