
REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM 

van het komplex genaamd "TER HULST I en  II"  

gelegen te 9000 GENT, Hoogstraat nrs 90-92-94 

ALGEMENE OPMERKINGEN 

ARTIKEL 1. 
Gebruik makend van het recht toegekend bij artikel 

577bis §1 van het Burgerlijk Wetboek, hebben N.V. VYBO, 
met zetel te 8700 Tielt, Grote Hulststraat nr 47, Heer en 
Mevrouw Jozef VANDE VYVERE-BOEDTS Annie, en N.V. SAARIM-
MO, komparanten in de akte voor Notaris Antoon DUSSELIER-
DE BRABANDERE te Meulebeke van achtentwintig april 
negentienhonderd drie en negentig, waaraan huidig regle-
ment gehecht is, eigenaars van nabeschreven onroerend 
goed -N.V. VYBO en N.V. SAARIMMO hierna ook genoemd "de 
oprichter"- als volgt het statuut van het onroerend goed 
vastgesteld; dit statuut regelt ondermeer al wat betreft 
de verdeling van de eigendom, de bewaring, het onderhoud, 
de bestemming en de gebeurlijke wederopbouw. 
Deze beschikkingen en de erfdienstbaarheden welke er 

kunnen uit voortvloeien, worden als zakelijk statuut, 
solidair en ondeelbaar, opgelegd aan alle tegenwoordige 
en toekomstige mede-eigenaars of titularissen van 
zakelijke rechten; zij zijn diensvolgens onveranderlijk, 
behoudens eensgezind akkoord van alle mede-eigenaars van 
het ganse komplex om ze te veranderen; de verandering is 
slechts tegenstelbaar aan derden na overschrijving op het 
hypotheekkantoor, zoals overigens onderhavig statuut. 

ARTIKEL 2. 
Daarnaast wordt een reglement van inwendige orde 

opgemaakt dat zal gelden tussen partijei en hun rechtsop-
volgers; dit reglement behoort niet tot het zakelijk 
statuut en kan diensvolgens gewijzigd worden volgens de 
voorwaarden die het zelf aangeeft. Deze wijzigingen 
dienen niet overgeschreven te worden, maar moeten door 
hen die afstand doen van hun eigendons- of genotsrechten 
betrekkelijk de Residentie "TER HULST I en  II"  aan de 
overnemers van die rechten worden opgelegd. 

ARTIKEL 3. 
Het zakelijk statuut en het reglement van inwendige 

orde vormen samen het "Reglement van mede-eigendom". 
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TITEL I. ZAKELIJK STATUUT. 

HOOFDSTUK I. - BESCHRIJVING EN SPLITSING VAN HET 
KOMPLEX. 

ARTIKEL 4. - Oppervlakte - Ligging.  
De grond in onverdeeldheid is gelegen te 9000 Gent, 

Hoogstraat nrs 90-92-94, en is aldaar ten huidig kadaster 
bekend in de vijftiende afdeling (Gent), sektie F onder 
nrs 2915/E, 2916/D en 2914/D, voor een oppervlakte 
volgens huidig of vroeger kadaster van VIJFTIEN AREN ZES 
EN ZEVENTIG CENTIAREN. De vermelde oppervlakte van de 
grond in onverdeeldheid is niet gewaarborgd; het verschil 
in min of meer tussen de werkelijke oppervlakte en deze 
hiervoren aangegeven en vermeld in bedoelde notariële 
akte, is voor- of nadeel voor de mede-eigenaars al 
overtrof het verschil meer dan één/twintigste, zonder 
tussenkomst van voornoemde komparanten noch verhaal tegen 
hen. 

ARTIKEL 5. - Plannen - Bouwvergunnincien.  
De privatieve en gemene delen van het komplex zijn 

uitdrukkelijk verbeeld en getekend op de plannen gehecht 
aan de notariële akte waaraan onderhavig reglement 
gehecht is, te weten plannen en wijzigende plannen 1/6 
tot en met 6/6, opgemaakt door Heer X. DONCK & Partners, 
architekten te 9800 Deinze, Witte Kaproenenstraat nr 20. 
Deze plannen vormen met onderhavig reglement één geheel 
en alles dient uitgelegd en gelezen te worden het ene in 
funktie van het andere. Alle verschil tussen de maten 
voorkomend op de plannen en deze ter plaatse opgenomen, 
zal moeten gedoogd worden. 
De bouwvergunning voor het bouwen van het komplex werd, 

zoals vermeld in bedoelde notariële akte, afgeleverd door 
het Kollege van Burgemeester en Schepenen der Stad Gent 
op achtentwintig januari negentienhonderd twee en 
negentig, en een wijzigende bouwvergunning werd door 
zelfde Kollege op zevenentwintig april negentienhonderd 
drie en negentig. 
De oprichter behoudt zich het recht voor tot aan de 

volledige afwerking van het komplex, bepaalde veranderin-
gen aan de hogerbedoelde plannen aan te brengen, hetzij 
om esthetische, hetzij om technische redenen, zonder 
nochtans de inplanting der privatieven te wijzigen en 
zonder de oppervlakte van de privatieven te verminderen 
met meer dan één/twintigste van de oppervlakte; een 
zelfde regeling geldt eveneens voor de gemene delen. 
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ARTIKEL 6. - Samenstelling en beschrijving van het 
komplex.  

A. Samenstelling.  
Volgens hogervermelde plannen zal het komplex bevatten: 

I. eensdeels een appartementenkomplex omvattend twee 
blokken, begrijpend elk een gelijkvloerse verdieping en 
vier verdiepingen;  
II. anderdeels een parkingskomplex omvattend een gelijk-
vloerse, deels overdekte en deels niet overdekte, verdie-
ping; 

B. Juridische indeling.  

1/ Het komplex bestaat -steeds volgens voormelde plannen-
uit volgende privatieven : 

I. in het appartementenkomplex : 
1) in blok "I", gelegen links gezien vanaf de Hoogstraat, 
met als adresaanduiding: Hoogstraat nr 94: 
- op de gelijkvloerse verdieping: een (winkel-)pand en 
twee kamers; 
- op de eerste tot en met vierde verdieping: telkens 
zeven kamers; 
2) in blok  "II",  gelegen rechts gezien vanaf de Hoog-
straat, met als adresaanduiding: Hoogstraat nrs 90-92: 
- op de gelijkvloerse verdieping: een (winkel-)pand en 
vier kamers; 
- op de eerste tot en met vierde verdieping: zes kamers 
en een studio;  

II.  in het parkingskomplex: 
- negentien overdekte parkings 
- vijftien niet overdekte parkings; 

2/ Opsomming der gemene en privatieve delen van het 
komplex en beschrijving der privatieven (onverminderd 
hetgeen verder vermeld en zonder dat deze opsomming 
beperkend weze), alles genummerd zoals op de wijzigende 
plannen: 

I. in het appartementenkomplex: 

1) in blok "I" :  

A. op de gelijkvloerse verdieping: 
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a) de privatieve delen zijn: een (winkel-)pand genummerd 
002, gelegen vooraan in het gebouw, en twee kamers genum-
merd 009 en 010, gelegen respektievelijk links en rechts 
achteraan in het gebouw, gezien vanaf de Hoogstraat; en 
bestaande respektievelijk uit: 
- voor pand 002: de inkomdeur die het pand verbindt met 
het voetpad voor het komplex, de (winkel. -)ruimte, lavabo-
ruimte, W.C.; 
- voor beide kamers: de inkomdeur die de kamer verbindt 
met het parkingskomplex, de kamer met keukenhoek, W.C. en 
douche; 
b) de gemene delen zijn: de lift en liftkoker, de 
traphall (sas) en trappen, de algemene inkomhall met 
inkomdeur en brievenbussenkast; tellerlokaal; de doorgang 
tussen beide appartementenblokken, vormend de in- en 
uitrij doorgang voor de parkings en vormend tevens de 
doorgang naar de inkom van blok  "I"  en van blok  "II"  
(behalve de bodembedekking en toegangspoort als  nage-
meld); enzovoort; 

B. op de eerste tot en met vierde verdieping: 
deze vier verdiepingen zijn volledig identiek en 

omvatten ieder: 
a) de privatieve delen zijn: zeven kamers genummerd 
respektievelijk voor deze op de: 
- eerste verdieping: 101, 102, 105 en 104 in de voorkant 
van het gebouw; en 103, 107 en 106 in de achterkant; 
- tweede verdieping: 201, 202, 205 en 204 in de voorkant 
van het gebouw; en 203, 207 en 206 in de achterkant; 
- derde verdieping: 301, 302, 305 en 304 in de voorkant 
van het gebouw; en 303, 307 en 306 in de achterkant; 
- vierde verdieping: 401, 402, 405 en 404 in de voorkant 
van het gebouw; en 403, 407 en 406 in de achterkant; 
---alles gelegen respektievelijk van :Links naar rechts 
gezien vanaf de straat; en bestaande respektievelijk elk 
uit: de inkomdeur die de kamer verbindt met nagemelde 
inkomhall, de kamer met keukenhoek, W.C. en douche; 
b) de gemene delen zijn: de lift en liftkoker, de 
traphall en trappen; de inkomhall; en voor de vierde 
verdieping: brandkoepel en zelfsluitend zolderluik; en-
zovoort; 

2) in blok  "II"  :  

A. op de gelijkvloerse verdieping: 
a) de privatieve delen zijn: een (winkel-)pand genummerd 
001, gelegen vooraan in het gebouw, en vier kamers genum-
merd 014, 013, 012 en 011, gelegen respektievelijk van 
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links naar rechts achteraan in het gebouw, gezien vanaf 
de Hoogstraat; en bestaande respektievelijk uit: 
- voor pand 001: de inkomdeur die het pand verbindt met 
het voetpad voor het komplex, de (winkel-)ruimte, W.C.; 
- voor de kamers: de inkomdeur die de kamer verbindt met 
het parkingskomplex (voor kamers 014 en 013) en met het 
sas (kamers 012 en 011), de kamer met keukenhoek, W.C. en 
douche; 
b) de gemene delen zijn: de lift en liftkoker, de 
traphall (sas) en trappen, de algemene inkomhall met 
inkomdeur en brievenbussenkast; tellerlokaal; hoogspan-
ningskabine; enzovoort; 

B. op de eerste tot en met vierde verdieping: 
deze vier verdiepingen zijn volledig identiek en 

omvatten ieder: 
a) de privatieve delen zijn: zes kamers en een studio 
genummerd respektievelijk voor deze op de: 
- eerste verdieping: 108, 109, 110 en 111 in de voorkant 
van het gebouw; en 112, 113 en 114 (studio) in de achter-
kant; 
- tweede verdieping: 208, 209, 210 en 211 in de voorkant 
van het gebouw; en 212, 213 en 214 (studio) in de achter-
kant; 
- derde verdieping: 308, 309, 310 en 311 in de voorkant 
van het gebouw; en 312, 313 en 314 (studio) in de achter-
kant; 
- vierde verdieping: 408, 409, 410 en 411 in de voorkant 
van het gebouw; en 412, 413 en 414 (studio) in de achter-
kant; 
---alles gelegen respektievelijk van :Links naar rechts 
gezien vanaf de straat; en bestaande respektievelijk elk 
uit: de inkomdeur die de kamer of studio verbindt met 
nagemelde inkomhall, de kamer met keukenhoek, W.C. en 
douche; 
b) de gemene delen zijn: de lift en liftkoker, de 
traphall en trappen; de inkomhall; en voor de vierde 
verdieping: brandkoepel en zelfsluitend zolderluik; en-
zovoort;  

II. in het parkingskomplex : 

a) de privatieve delen zijn: negentien overdekte par-
kings, genummerd van 1 tot en met 19 (met voor parkings 
1, 2, 3 en 4: de eventueel aan te brengen scheidingsmuur 
met toegangspoort tot de rest van het parkingskomplex), 
en vijftien niet overdekte parkings, genummerd van 20 tot 
en met 34; 
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b) de gemene delen zijn: de bodembedekking van voormelde 
doorgang naar de Hoogstraat, de manoeuvreerruimte met 
groenzones, de toegangspoorten met mechanismen, enzo-
voort; 

--- elk privatief begrijpend de mandeligheid van de muren 
welke het scheiden van de andere gedeelten; 

ARTIKEL 7. - Bijzonderheden - Voorbehoud - Erfdienst-
baarheden.  

A. Wijzigingen aan de plannen.  

1/ Het is de oprichter steeds toegelaten -voor zover de 
privatieven die er op betrekking hebben hem nog in 
eigendom toebehoren- en zonder verplichting aan iemand de 
toelating desbetreffende te moeten vragen: 
a. de privatieven te wijzigen, om te bouwen of de bestem-
ming ervan te wijzigen, 
b. twee of meer privatieven op dezelfde of op een 
verschillende verdieping tot één enkele eigendom te 
verenigen, 
c. één of meer ruimten van een privatief te voegen hetzij 
bij een aanpalend privatief op hetzelfde niveau hetzij 
bij een privatief op een ander niveau, 
d. een bestaand privatief te splitsen in verschillende 
privatieven; 
In ieder van deze gevallen zal het totaal van de aandelen 
in de gemene delen niet gewijzigd worden, maar de breuk 
afhangende van het gewijzigde goed zal vermeerderd worden 
of verminderd worden rekening houdende met de wijziging 
in de oppervlakte. 
In geval een gedeelte van een privatief gevoegd wordt bij 
een aanpalend privatief op de voor de oprichter best 
passende wijze, dan zal de oprichter alsdan zelfstandig 
de herverdeling van de aandelen in de medeëigendom 
bepalen. 
Onder voorbehoud van hetgeen voorafgaat, zal de verdeling 
der aandelen in medeëigendom nooit mogen gewijzigd worden 
welk waardeverschil er ook zou worden teweeggebracht aan 
de verschillende privatieven, tengevolge van de aange-
brachte veranderingen of ombouwingen in gelijk welk 
gedeelte van het komplex -tenzij mits besluit van de 
betrokken algemene vergadering, genomen met éénparigheid 
van stemmen. 
e. na de wijzigingen hiervoor toegelaten, uitgevoerd te 
hebben, terug te komen tot de oorspronkelijke opvatting, 
namelijk deze van de bouwplannen of tot gelijk welke 
opvatting, die overeenstemt met de bouwtechniek en die 
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aan alle betrekkers van het komplex de rust verzekert 
waarop zij recht hebben. 
Alle werken dienen uitgevoerd te worden volgens de regels 
van de bouwkunst en met de zorg zo weinig mogelijk de 
rust der andere bewoners te storen. 

2/ Ingeval veranderingen, uitgevoerd in opdracht van 
anderen dan de oprichter, enige wijziging medebrengen aan 
de gemene delen, zullen de plans moeten gewijzigd en 
goedgekeurd worden door de betrokken algemene vergadering 
die haar toestemming afhankelijk kan stellen van bepaalde 
bijzondere voorwaarden. In ieder geval zullen de be-
trokkenen zich moeten onderwerpen aan de voorschriften 
van artikel 15 ("Wijzigings- of veranderingswerken - 
Voorwaarden") hierna. 

3/ Oprichter heeft het recht de plannen te wijzigen in de 
mate dat deze wijzigingen gevorderd worden door de 
bevoegde overheden of door de Regie van water, gas en 
elektriciteit of in de mate dat deze wijzigingen nodig 
zijn omwille van de bouwkunst, of de architekt van het 
gebouw meent dat door deze wijzigingen de gemene delen of 
het nut van de gemeenschappelijke diensten zouden 
verbeterd worden of nog in de mate dat de oprichter in de 
loop van de bouwwerken meent dat deze wijzigingen nodig 
of nuttig zijn en dit volgens de enkele opvattingen van 
hem die dienaangaande vrij kan oordelen. Alle werken 
dienen uitgevoerd te worden volgens de regels der 
bouwkunst. 

4/ Alleen de oprichter heeft het recht de privatieven te 
splitsen in verschillende privatieven. 

---dit alles onverminderd hetgeen bepaald in artikel 5, 
laatste alinea, hiervoor. 

B. Voorbehoud - mandeligheid.  

1/ Oprichter behoudt zich het recht voor om het exklusief 
genotsrecht toe te kennen aan om het even wie, van 
verloren hoeken, kasten, bergingen of plaatsen in de op 
te richten gebouwen, hoewel niet uitdrukkelijk als 
privatief in deze beschreven. 

2/ Komparanten behouden zich het zakelijk recht van 
gemeenheid voor aangaande de scheidingsmuren, afslui-
tingsmuren en zijgevels die op te richten zijn op de 
grenzen die de afscheiding vormen tussen het gemeenschap-
pelijk gedeelte en de aanpalende onroerende goederen. Dit 
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voorbehoud heeft als enig doel het: de komparanten 
mogelijk te maken in hun uitsluitend voordeel de prijs of 
de vergoeding te ontvangen die verschuldigd is door de 
bebouwers van de aanpalende gronden, die zullen of zouden 
willen gebruik maken van deze muren. Alleen oprichter 
heeft recht op de prijs wegens mandelig maken van de 
muren of zijgevels, en komparanten op de prijs van 
verkoop of onteigening van grond, zo het geval zich 
voordoet. Komparanten alleen zullen overgaan tot opmeting 
en schatting van alle of een gedeelte van de muren of 
stroken grond. Zij alleen zijn gerechtigd de prijs ervan 
te ontvangen en er geldig kwijtschrift over te verlenen. 
Huidig voorbehoud heeft echter niet als gevolg dat kompa-
ranten verantwoordelijk zullen zijn of moeten tussenkomen 
in de kosten van onderhoud, bewaring, herstelling, 
bescherming of wederopbouw van gezegde meuren of gevels of 
aanleg van stroken grond. 
Indien, om welkdanige reden ook, de tussenkomst van de 

medeëigenaars van gemeenschappelijke delen zou noodzake-
lijk zijn, verplichten deze zich gratis hun medewerking 
te verlenen bij de afstand van de mandeligheid of van de 
stroken grond, op straf van schadevergoeding, en door het 
enkel feit van de aankoop in dat komplex geeft elke koper 
automatisch en onherroepelijk volmacht aan komparanten, 
om op te treden in zijn naam, doch in het uitsluitend 
voordeel en voor rekening van komparanten zoals voorzegd, 
bij de juridische bewerkingen hiervoor vermeld, zodat 
komparanten alle stukken en akten mogen tekenen, en alles 
zullen kunnen doen wat nodig, nuttig of noodzakelijk is 
om hun taak als lasthebber te volbrengen, zelfs indien 
niet uitdrukkelijk in deze vermeld. 

C. Erfdienstbaarheden - Leidingen.  

1/ Ieder privatief zal verkocht worden net alle voordeli-
ge en nadelige, zichtbare en onzichtbare, voortdurende en 
niet-voortdurende erfdienstbaarheden, waarmede het zou 
kunnen bevoordeligd of bezwaard zijn, vrij aan de koper 
zich de ene ten bate te maken en zich tegen de andere te 
verweren, doch dit alles op kosten en risiko van de 
koper, en zonder tussenkomst van komparanten, noch 
verhaal tegen hen, en zonder dat deze bepaling meer 
rechten kan geven aan gelijk wie, dan deze gerechtvaar-
digd door een regelmatige en niet-verjaarde titel. 

2/ Oprichter heeft het recht de centrale verwarming te 
plaatsen, welke gemeenschappelijk ofwel individueel kan 
zijn en de nodige werken uit te voeren zoals het bouwen 
van gleuven, schouwen, enzovoort, en dit zowel in de 
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gemene delen van het ganse komplex of van de betrokken 
onverdeeldheid als in de privatieven. Hetzelfde geldt 
voor eventuele installatie van warmwaterbedeling. Hij 
heeft het recht met de leidingen, buizen, aflopen, 
enzovoort, door de privatieven te komen. Ingeval er een 
kollektief verwarmingsstelsel is, hebben de mede-eige-
naars geen toegang tot de stookplaats. Alleen de syndicus 
of zijn afgevaardigde en diegene die gelast zijn met het 
onderhoud en de herstelling, alsook oprichter, hebben 
toegang tot deze stookplaats. 
Ingeval de centrale verwarming geschiedt bij middel van 
een kollektief stelsel, zal gans de installatie behoren 
tot de gemene delen tot aan de vertakking naar het priva-
tief, behoudens hetgene hierna bepaald. Van daaraf tot 
aan het bereiken van de kolom voor terugloop is de 
installatie privatief, zoals radiatoren, kranen, warmte-
meter, kamerthermostaat, enzovoort. Alhoewel de tellers 
privatief zijn, zijn de kosten van herstelling, onderhoud 
en vervanging ten laste van de betrokken kollektiviteit 
behoudens natuurlijk de tellers toebehorende aan de 
regie. Geschiedt de verwarming door een individueel 
stelsel dan behoort dit bij de privatieve delen. 
Wat voorafgaat geldt eveneens voor de eventuele kollek-
tieve warmwaterbedeling. 

3/ Ten titel van erfdienstbaarheid en zakelijk recht, 
behoudt oprichter zich een recht van doorgang voor ten 
voordele van de bouwers of personen door oprichter aange-
steld, ook voor de bevoegde besturen, om al de nodige 
werken, verbindingen van water, gas en elektriciteit, uit 
te voeren. 
Verder zal oprichter het recht hebben om nu of later 
tijdens en voor de duur van het bouwen van dit komplex, 
alle maatregelen te treffen voor de beoogde werken zoals 
afsluitingen, stellingen, doorgangen voor de materialen 
enzovoort. Alle leidingen van water en elektriciteit, 
alle ontlastingsbuizen, alle eventuele verluchtingen en 
in het algemeen alle kanalisaties, niets uitgezonderd 
noch voorbehouden, mogen geplaatst worden in de gemeen-
schappelijke delen, in de privatieve delen, in de 
eventueel voorbehouden ruimten, en alle andere mogelijke 
privatieve delen, op de wijze die soeverein door oprich-
ter vastgelegd wordt. Hetzelfde geldt voor alle onder-
grondse leidingen en bezoekkamers die technisch nood-
zakelijk en/of onontbeerlijk zijn. De eigenaars en 
gebruikers kunnen hiervoor geen enkele vergoeding eisen 
en dienen steeds vrije toegang te verlenen tot hun 
privatief om de werken mogelijk te maken die zouden 
noodzakelijk zijn. 
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4/ Elke eigenaar of gebruiker van een parking in het 
parkingskomplex, heeft eeuwigdurend en onvergeld recht 
van doorgang en uitweg alover de volledige manoeuvreer-
ruimte (behalve de manoeuvreerruimte voor de parkings 1, 
2, 3 en 4, welke enkel ten dienste van deze parkings is, 
en die gebeurlijk door een afzonderlijke scheidingsmuur 
met toegangspoort zal worden afgesloten), alsook over de 
doorgang onder blok "I" van en naar de Hoogstraat. 
Bedoeld recht zal moeten uitgeoefend worden volgens de 
richtingsaanwijzingen die ten gepaste tijde door oprich-
ter zullen worden aangebracht; behalve ingeval van 
overmacht, mag op bedoelde plaatsen, waarop dit recht van 
toepassing is, niet gestationeerd of stilgehouden worden, 
noch wat ook geplaatst worden dat de toegang zou kunnen 
verhinderen of bemoeilijken, noch wat ook worden gesta-
peld, verkocht of uitgestald, het hoofdprincipe te dien 
opzichte zijnde de noodzaak om de toegang tot de openbare 
weg bestendig vrij te houden van iedere hindernis. Aldus 
is het ook ten strengste verboden er voertuigen te 
parkeren, bijeenkomsten te houden of kinderen te laten 
spelen, of over te gaan tot veilingen. Indien spijts dit 
absoluut verbod een voertuig gestationeerd of geparkeerd 
wordt, of enige zaak geplaatst wordt, op voormelde plaat-
sen, dan hebben de andere eigenaars of gebruikers het 
recht dit voertuig te laten wegrijden door een garagehou-
der of deze zaak te verwijderen; alle kosten van op-
brenging ten laste zijnde van de ingebrekeblijvende 
eigenaar. 
Opmerking: oprichter geeft geen waarborg voor wat betreft 
de gemakkelijkheid der uit te voeren manoeuvers om 
toegang te hebben tot de parkings. 
Verkeersveiligheid: teneinde een veilige toegang te 
waarborgen zal alle verkeer op voormelde doorrit en 
manoeuvreerruimte stapvoets moeten geschieden. 

5/ Er wordt bepaald, ten titel van erfdienstbaarheid en 
waarbij ieder privatief zowel heersend als lijdend erf 
is, dat beugels, haken en andere apparaten nodig of 
nuttig voor verhuizingen, aangebracht mogen worden aan 
balkons, terrassen of gevels, met het oog op de verhui-
zing van meubels of mobilaire voorwerpen, naar en van de 
verscheidene privatieven. 
Ieder privatief zal dan ook zonder enige vergoeding 
moeten gedogen dat meubels en mobilaire voorwerpen 
opgetrokken of neergelaten worden. 
Toegang zal dienen gegeven te worden door de privatieven, 
tot de terrassen en balkons, in voordeel van de personen 
gelast met het aanbrengen of wegbrengen van meubelen en 
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mobilaire voorwerpen, alles op eigen verantwoordelijkheid 
van degene die de verhuizing doet. 

6/ Komparanten behouden zich het recht voor, ingeval van 
verkoop van parking nr 34 aan de eigenaar van het 
aanpalend onroerend goed, een recht: van uitweg en 
overgang toe te staan in voordeel van dit aanpalend 
onroerend goed, alover de niet overdekte.manoeuvreerruim-
te en doorgang van en naar de Hoogstraat, onder de 
voorwaarden die komparanten zullen goedvinden; de 
gebeurlijke vergoeding zal uitsluitend aan komparanten 
toekomen. 

D. Elektriciteitskabine - waterbedeli.ng.  

1. Zoals voormeld, is in de gelijkvloerse verdieping 
van blok  "II"  een lokaal voorbehouden voor de verdelings-
maatschappij van elektriciteit voor dia installatie van 
een verdelingspunt of transformatie-apparatuur van elek-
triciteit; hiertoe wordt door de eigenaars aan oprichter 
hierbij onherroepelijk mandaat gegeven om in hun naam en 
voor hun rekening alle onderhandelingen te voeren en 
voorwaarden te bepalen in verband hiermee en alle 
noodzakelijke akten en stukken te ondertekenen. 
Bedoeld lokaal behoort tot de gemene delen van blok  

"II"  en kan nooit aangewend worden door de individuele 
eigenaars; alleen de verdelingsmaatschappij heeft er 
vrije toegang en wel op ieder ogenblik. 
De kosten van onderhoud en verlichting van dit lokaal, 

alsook de premie van een verzekering voor verantwoorde-
lijkheid zullen ten laste zijn van deze maatschappij, die 
echter voor het overige in geen enkele kost betreffende 
de kollektiviteit zal moeten tussenkomen. 
Vanzelfsprekend zal de inhoud van dit lokaal steeds 

eigendom blijven van deze maatschappij. Dit voorbehoud en 
recht brengt tevens het recht mede om kabels en leidin-
gen, zo van hoogspanning als van de laagspanning, te 
geleiden zowel door de privatieven als door de gemene 
delen. 
Wanneer zelfde maatschappij zou overgaan tot de verwer-

ving van eender welk recht, zal oprichter of zijn 
rechtsopvolgers de eventueel uitbetaalde vergoeding 
ontvangen, in hun eigen voordeel, zonder iets te moeten 
afstaan aan de individuele eigenaars. 

2. Wat betreft de aansluiting op de openbare waterbede-
ling staat het de oprichter vrij hetzij één of meerdere 
hoofdtellers hetzij een individuele teller te laten 
plaatsen per kamer/studio. Indien één of meerdere hoofd- 
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tellers geplaatst worden waarop aldus meerdere privatie-
ven aangesloten zijn zal zoveel maal de vergoeding voor 
minimumverbruik in rekening gebracht worden als er 
privatieven door bediend zijn. De kosten van deze 
samengevoegde vergoedingen zijn dan ten laste van de 
kollektiviteit van de betrokken privatieven en worden 
tussen hen verdeeld als algemene onkosten volgens de 
algemene principes der kostenverdeling zoals in huidige 
akte opgegeven. Het is nochtans zo dat alsdan de aange-
slotenen solidair gehouden zijn tot de betaling van deze 
samengevoegde abonnementen en het eventueel oververbruik, 
wel verstaan zijnde dat de inning en de betaling zal 
gebeuren door de syndicus optredend als gemachtigde van 
de betrokken eigenaars. Indien individuele tellers 
geplaatst worden zal de huur van de meter, het jaarabon-
nement en het eventueel oververbruik volledig ten 
uitsluitende laste van de betrokken eigenaar zijn. 

E. Algemene regel.  

Er wordt vooropgesteld als vanzelfsprekend en als 
algemene regel dat oprichter het recht heeft om alle 
werken en veranderingen voorzien bij huidig artikel uit 
te voeren en alle voorbehouden rechten uit te oefenen, 
zonder enige verdere tussenkomst vanwege de andere mede-
eigenaars en zonder enig recht op vergoeding in voordeel 
van deze laatste, om welkdanige reden ook, zelfs wanneer 
deze werken en rechten betrekking hebben op de gemene 
delen of privatieve delen en er wijzigingen aanbrengen. 
De administratieve beschikkingen inzake bouwtoelating of 
de interpretatie ervan, zullen zonder verdere formalitei-
ten verplichtend zijn voor de mede-eigenaars en alle 
bepalingen van huidig reglement welke ermede strijdig 
zouden zijn, dienen aanzien te worden als niet bestaande 
en niet geschreven. 

ARTIKEL 8. - Duur der werken - Verwijlvergoeding -  
Oplevering.  

A. Duur der werken.  

De werken werden aangevangen op vijftien november 
negentienhonderd twee en negentig; voor wat de privatieve 
delen betreft, zal de afwerkingstermijn telkens vast-
gesteld worden bij de verkoop van het desbetreffend 
privatief. 

B. Verlenging.  
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Ingeval de werken volledig of gedeeltelijk onderbroken 
of geschorst worden als gevolg van een niet voorzienbare 
gebeurtenis of overmacht zoals ondermeer: slecht weder 
(regen, vorst, wind enzovoort), onlusten, stakingen of  
lockout,  moeilijkheden met de verkeersdiensten, vertra-
ging in de levering van materialen, werkonderbrekingen 
opgelegd door de overheid, en in het algemeen alle andere 
faktoren onafhankelijk van de wil van oprichter -deze 
opsomming niet beperkend zijnde- zal de termijn van 
afwerking verlengd worden met de duur van de schorsing 
der werken, en daarenboven de duur nodig om het werk 
terug in werking te brengen. Wat betreft de regendagen, 
het is te zeggen dagen waarop het slecht weder of de 
gevolgen ervan de werken gedurende tenminste vier uren 
per dag onmogelijk maken, deze zullen opgetekend worden 
in het register van de werf. 
Oprichter behoudt zich het recht voor zonder ingebreke-

stelling een verlenging van de oorspronkelijke termijn 
aan iedere verkrijger op te leggen, ingeval hij niet 
stipt betaalt. 

C. Verwi-ilvergoeding.  

In geval van niet verantwoorde vertraging en indien de 
normale bewoonbaarheid totaal onmogelijk is en de niet-
oplevering te wijten is aan de fout van oprichter, zal 
deze aan iedere eigenaar van privatieven een vergoeding 
verschuldigd zijn gelijk aan een intrest berekend a rato 
van drie procent per jaar berekend op de netto verkoop-
prijs (exklusief aankoopkosten en Belasting over de 
Toegevoegde Waarde) vanaf de dag dat oprichter bij ter 
post aangetekend schrijven zal in mora gesteld zijn. 

D. Oplevering - Aanvaarding.  

a) De oplevering zal geschieden onder de minimum-
voorwaarden voorzien in het Koninklijk Besluit van 
éénentwintig oktober negentienhonderd éénenzeventig, 
genomen in uitvoering van de wet van negen juli negen-
tienhonderd éénenzeventig, tot regeling van de woningbouw 
en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde wonin-
gen. 
b) Voorlopige oplevering der privatieven. 
Zodra de werken voltooid zijn zal de verkrijger worden 

uitgenodigd door oprichter voor een plaatsbezoek aan zijn 
privatief om de konformiteit der werken vast te stellen 
met plannen en beschrijving der materialen, en over te 
gaan tot de voorlopige oplevering. 
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De voorlopige oplevering houdt de goedkeuring in door de 
verkrijger van de hem afgeleverde werken en sluit ieder 
verhaal van zijnentwege uit voor de zichtbare gebreken op 
voorwaarde nochtans dat de staat der werken in de loop 
van de waarborgtermijn niet verslecht. 
De werken die in staat van voorlopige oplevering bevonden 
zijn, worden geacht, behoudens tegenbewijs, in deze staat 
geweest te zijn op de datum van voltooiing welke de 
verkoper heeft aangeduid en die voor valk privatief zal 
vermeld worden in de notariële akte van verkoop. 
De werken zijn klaar om in voorlopige oplevering te 
worden genomen wanneer zij in hun geheel voltooid zijn 
niettegenstaande de niet-uitvoering van kleinere werken 
of verfraaiingen, of niettegenstaande de vaststelling van 
onvolmaaktheden welke tijdens de waarborgtermijn kunnen 
hersteld worden, dit wil zeggen wanneer het goed zich in 
staat van normale en voldoende bewoonbaarheid bevindt, 
die het gebruik ervan toelaat overeenkomstig zijn 
bestemming. 
De voorlopige oplevering der privatieven zal geschieden 
op tegenspraak tussen oprichter en verkrijger, met dien 
verstande dat het aan deze laatste geoorloofd is zich 
hierin te laten bijstaan, op zijn kosten, door om het 
even welke technicus of deskundige naar zijn keuze. Een 
proces-verbaal van voorlopige oplevering zal opgemaakt 
worden in twee exemplaren die getekend zullen worden door 
beide partijen. Dit proces-verbaal zal het bewijs van 
voornoemde oplevering zijn. Het bevat de opsomming der 
werken die niet werden aanvaard, omdat zij niet in orde 
zijn of nog niet werden uitgevoerd. 
De sleutels zullen aan de koper overhandigd worden bij 
ondertekening van het proces-verbaal van voorlopige 
oplevering, voor zover deze de prijs van de verworven 
goederen volledig betaald heeft. Oprichter zal niet ge-
houden zijn de goederen te leveren en de sleutels ervan 
te overhandigen, vooraleer de koper de prijs volledig 
betaald heeft, met inbegrip van de herzieningen, en, in 
voorkomend geval, het bedrag der bijkomende werken. Niet-
afgewerkte kleinere werken alsook vastgestelde onvol-
maaktheden die tijdens de waarborgtermijn kunnen hersteld 
worden, mogen niet als voorwendsel ingeroepen worden voor 
inhoudingen op de aankoopprijs. 
Iedere vertraging in de levering, die het gevolg is van 
niet-betaling, valt uitsluitend ten laste van de koper. 
De koper zal derhalve geen aanspraak kunnen maken op de 
vergoeding wegens laattijdige oplevering of welke andere 
schadevergoeding ook. 
De reden van gebeurlijke weigering van de koper om over 
te gaan tot de oplevering of deze te aanvaarden dient per 
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aangetekend schrijven aan oprichter binnen de vijf dagen 
na de uitnodiging door oprichter, bekend gemaakt te 
worden. 
De overhandiging der sleutels zal voor de koper het genot 
door zakelijk bezit met de inning va.n de burgerlijke 
vruchten der verworven goederen tot gevolg hebben. 
Indien de koper evenwel, behoudens tegenbewijs, het goed 
betrekt of gebruikt vóór de voorlopige oplevering, onder-
meer door aan derden de uitvoering van om het even welke 
werken toe te vertrouwen, zonder tussenkomst of geschre-
ven akkoord van oprichter, wordt hij geacht de voorlopige 
oplevering stilzwijgend te hebben aanvaard. 
De koper wordt eveneens geacht de voorlopige oplevering 
van zijn privatieven te aanvaarden: 
1/ indien hij op het verzoek van oprichter om genoemde 
oplevering op een bepaalde datum te laten geschieden 
zonder gevolg laat, en 
2/ indien hij binnen de vijftien dagen na aanmaning, 
welke oprichter hem bij aangetekende brief zal hebben 
betekend, verzuimt te verschijnen op de datum vermeld in 
deze brief om tot de oplevering over te gaan. De koper 
zal de kosten van dit exploot dragen. 
Teneinde het veroorzaken van schade tegen te gaan en de 
nadelen van een voorlopige betrekking te vermijden, 
ontzeggen de kopers zich het recht bezit te nemen van hun 
privatief vóór de volledige afwerking der privatieve 
delen. Onder bezit nemen dient verstaan niet alleen de 
effektieve bewoning maar ook het ter plaatse brengen van 
meubels en mobilair of het ter plaatse sturen van 
arbeiders gelast met schilder- of versieringswerken of 
zelfs het afhalen of laten afhalen van de sleutels van 
het privatief. Het is nochtans vanzelfsprekend dat 
oprichter het recht heeft aan verkrijgers een voorlopige 
betrekking van het privatief toe te laten. In dit geval 
is de eigenaar echter volledig verantwoordelijk voor zijn 
privatief en neemt ten zijnen uitsluitende laste alle 
beschadigingen en nadelen welke er zouden kunnen uit 
voortvloeien. Anderzijds mag dergelijke voorlopige of 
voortijdige betrekking op geen enkele manier de normale 
vooruitgang der bouwwerken aan de andere privatieven 
hinderen of beletten. 
c) Definitieve oplevering der privatieven. 
De definitieve oplevering zal ten vroegste één jaar na 

de voorlopige oplevering geschieden en volgens dezelfde 
procedure, voor zover er reeds werd overgegaan tot de 
definitieve oplevering der gemene delen van de betrokken 
onverdeeldheid, zoals hieronder uiteengezet wordt, en 
onder dezelfde uitdrukkelijke voorwaarden als deze 
laatste. 

15 



d) Waarborgen. 
De datum van voorlopige oplevering zal het vertrekpunt 

zijn van de tienjarige aansprakelijkheid ingesteld krach-
tens artikels 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek, 
zowel voor de privatieven als voor de gemene delen. 
Indien het gekochte goed geheel of gedeeltelijk teniet 
gaat door een gebrek in de bouw, zelfs door ongeschikt-
heid van de grond, zijn de architekt en de aannemer 
daarvoor gedurende tien jaar solidair aansprakelijk, 
evenals oprichter. In toepassing van artikels 1642 en 
1643 van het Burgerlijk Wetboek moet verkoper niet 
instaan, noch voor de gebreken die zichtbaar zijn en die 
koper zelf heeft kunnen waarnemen, noch voor verborgen 
gebreken. 
Anderzijds wordt bepaald dat de uitrustingen zoals: 
verwarming, loodwerken enzomeer, glaswerk en liften, 
gewaarborgd zijn, overeenkomstig het gebruik, door de 
installateurs. De waarborgen beperken zich uitsluitend 
tot de vervanging of de verbetering, in de kortst 
mogelijke termijn, van het gedeelte met gebreken, zonder 
enige schadeloosstelling. 
Oprichter subrogeert de kopers uitdrukkelijk in alle 
rechten die zij tegenover de architekt, de aannemer en 
zijn onderaannemers kan hebben, voor het geval zijn 
rechten en waarborgen verder zouden gaan dan de verbin-
tenissen die hijzelf tegenover voornoemde kopers, 
krachtens de verkoopsovereenkomsten, heeft aangegaan. 
Kopers zien anderzijds af van elk verhaal tegen oprichter 
uit hoofde van de algemene konceptie van het komplex en 
de plannen welke uitsluitend tot de opdracht van de 
architekt en ingenieur behoren. 
e) Voorlopige oplevering der gemene delen. 
Ter gelegenheid van de eerste nagemelde algemene 

vergadering zal door de eigenaars der betrokken privatie-
ven, beraadslagend en beslissend in algemene vergadering, 
volmacht verleend worden aan één der mede-eigenaars om 
over te gaan tot de voorlopige oplevering en aanvaarding 
der werken. 
De algemene vergadering kan beslissen dat deze mandataris 
zich hierbij op kosten der algemene vergadering moet 
laten bijstaan door een deskundige, te benoemen door de 
algemene vergadering. De voorlopige oplevering met 
plaatsbezoek zal moeten geschieden uiterlijk binnen de 
dertig dagen na de algemene vergadering. 
Het proces-verbaal vermeldt benevens; de opmerkingen 
betrekkelijk de nog uit te voeren of herstellingswerken, 
de beschadigingen eventueel veroorzaakt aan de gemene 
delen ingevolge het betrekken van het gebouw door zijn 
bewoners of de uitvoering van bepaalde privatieve werken. 
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Deze beschadigingen mogen niet ten laste van oprichter 
gelegd worden. 
De eventuele weigering van voormelde mandataris om tot de 
voorlopige oplevering over te gaan van de gemene delen 
dient met redenen omkleed aan oprichter te worden medege-
deeld per aangetekend schrijven. 
Indien de met redenen omklede weigering der mandataris om 
tot de voorlopige oplevering der gemene delen over te 
gaan of deze te aanvaarden, aan oprichter betekend werd 
kan deze laatste de redenen van weigering aanvaarden en 
een nieuwe oplevering vragen, na uitvoering van bevolen 
herstellingswerken, ofwel in der minne, of bij ontstente-
nis hiervan, gerechtelijk de benoeming van een deskundige 
verzoeken, die de gegrondheid ervan zal onderzoeken en de 
eventuele kosten der herstellingswerken vastleggen. 
Deze deskundige zal soeverein beslissen. Zijn beslissing 
zal binnen de twee maanden na zijn aanstelling dienen 
genomen te worden en zal het deel der arbitragekosten 
vastleggen welke elke partij zal dienen te betalen. 
Gezien voor de geldigheid van de voorlopige oplevering 
der gemene delen de aanwezigheid van voormelde mandataris 
vereist is, zal de Rechtbank, als deze laatste verzuimt 
te verschijnen binnen een redelijke termijn die oprichter 
hem bij deurwaardersexploot heeft gesteld, over de 
oplevering beslissen. 
Indien de deskundige aangesteld door de algemene vergade-
ring weigert te verschijnen of in cle onmogelijkheid 
verkeert zal de algemene vergadering binnen de tien dagen 
in zijn vervanging voorzien. Zoniet zal de voorlopige 
oplevering geschieden ten overstaan van de mandataris 
alleen. De kosten van aanmaning, vaststelling en beteke-
ning zijn ten laste van de algemene vergadering. 
Indien op het ogenblik van de voorlopige oplevering der 
gemene delen, oprichter nog eigenaar i:; van een deel van 
het gebouw dat hij ter oplevering geeft, zal hij zich 
geen enkel recht van mede-eigendom kunnen doen gelden bij 
de oplevering der gemene delen. 
f) Definitieve oplevering der gemene delen. 
De definitieve oplevering der gemene delen, met inbe-

grip van de toegangen, die een normale bewoonbaarheid 
verzekeren, zal geschieden tenminste één jaar na hun 
voorlopige oplevering en volgens dezelfde procedure. 
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat het proces-
verbaal van definitieve oplevering uitsluitend zal 
vermelden: 
1/ de erkende en aangenomen opmerkingen, die in het 
proces-verbaal van voorlopige oplevering zouden zijn 
hernomen en die het voorwerp van enig voorbehoud zouden 
uitmaken; 
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2/ de opmerkingen die het voorwerp zouden uitmaken van 
een nauwkeurig geschreven voorbehoud binnen de tijdspanne 
van één jaar te rekenen vanaf de datum van voorlopige 
oplevering. 
Deze opmerkingen zullen echter nooit. mogen slaan op 
gebreken, tekortkomingen of beschadigingen die te wijten 
zijn aan de bewoning van het gebouw of aan normale 
slijtage der plaatsen. 
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HOOFDSTUK  II.  - WONINGSTATUUT. 

SEKTIE EEN: MEDE-EIGENDOM EN PRIVATIEVE EIGENDOM. 

ARTIKEL 9. - Principe.  
Het komplex bevat privatieven waarvan de eigenaars de 

privatieve en uitsluitende eigendom hebben en gemene 
delen waarvan de eigendom toebehoort aan de eigenaars van 
de privatieven gezamenlijk, elk voor de fraktie of het 
aandeel hierna vermeld. De kamers, studio's, (winkel-) 
panden (alles in huidig reglement ook aangeduid met de 
algemene term 'appartementen') en parkings worden genoemd 
"de privatieven". 

ARTIKEL 10. - Aantal der aandelen in de gemene delen.  
Ieder privatief bezit ten titel van afhankelijkheid een 

aandeel of fraktie in de gemene delen. De geheelheid van 
de gemene delen van het ganse komplex, omvattend de twee 
appartementenblokken en het parkingskomplex, wordt verte-
genwoordigd door tienduizend/tienduizendsten; daarnaast 
wordt de geheelheid der gemene delen van elk der twee 
appartementsblokken en van het parkingskomplex ook 
telkens nog apart vertegenwoordigd door tienduizend/tie-
nduizendsten. De hieronder vermelde lijst bevat voor 
ieder der privatieven het aantal aandelen der gemene 
delen: 

I. in de gemene delen van het ganse komplex: 

A/ in het appartementenkomplex : 

1) voor blok "I" :  

- (winkel-)pand 002 heeft driehonderd drie 
negentig frakties 

- kamer 009 heeft honderd twee en vijftig 
frakties 

- kamer 010 heeft honderd negenenzeventig 
frakties 

- elke kamer op de eerste, tweede en derde 
verdieping heeft telkens honderd vijf 
en twintig frakties 	 21 x 125/10.000en 

- elke kamer op de vierde verdieping heeft 
telkens honderdéénentwintig frakties 7 x 121/10.000en 
TOTAAL: vierduizend honderd zes en 
negentig frakties 	 4.196/1O.00Oen 

19 

en 
393/10.000en 

152/10.000en 

179/10.000en 



2) voor blok  "II"  :  

- (winkel-)pand 001 heeft vierhonderd vier 
en dertig frakties 

- kamer 011 heeft honderd één en veertig 
frakties 

- kamer 012 heeft honderd eenenzestig 
frakties 

- kamer 013 heeft honderd zevenenveertig 
frakties 

- kamer 014 heeft honderd zesendertig 
frakties 

- elke kamer op de eerste, tweede en derde 
verdieping heeft telkens honderd vijf 
en twintig frakties 	 18 x 

- elke kamer op de vierde verdieping heeft 
telkens honderdéénentwintig frakties 6 x 

- elke studio heeft honderd zeven en 
negentig frakties 	 4 x 
TOTAAL: vierduizend zevenhonderd drie en 
tachtig frakties 	 4 

B/ in het parkingskomplex: 

434/10.000en 

141/10.000en 

161/10.000en 

147/10.000en 

136/10.000en 

125/10.000en 

121/10.000en 

197/10.000en 

.783/1O.00Oen 

- parkings 1 tot en met 19 hebben elk vier 
en dertig frakties hetzij 	 19 x 34/1O.000en 

- parkings 20 tot en met 34 hebben elk vijf 
en twintig frakties 	 15 x 25/10.000en  
TOTAAL: duizend en één en twintig 
frakties 	 1.021/1O.00Oen 

= SAMEN: tienduizend frakties 	 10.000/1O.00Oen  

II.  in de gemene delen van de afzonderlijke komplexen : 

A/ in het appartementenkomplex : 

1) voor blok "I" :  

-  (winkel-)pand 002 
veertig  frakties 

- kamer 009 heeft dr
frakties  

heeft negenhonderd één en 
941/10.000en 

iehonderd zestig 
360/10.000en 

- kamer 010 heeft vierhonderd vijfentwintig 
frakties 	 425/10.000en 

- elke kamer op de eerste, tweede en derde 
verdieping heeft telkens tweehonderd acht 
en negentig frakties 	 21 x 298/10.000en 

- elke kamer op de vierde verdieping heeft 
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telkens tweehonderdachtentachtig 
frakties 	 7 x 288/10.000en 
TOTAAL: tienduizend frakties 	 10.000/10.000en 

2) voor blok  "II"  :  

- (winkel-)pand 001 heeft negenhonderd 
en dertien frakties 
	 913/10.000en 

- kamer 011 heeft tweehonderd vierennegentig 
frakties 
	 294/10.000en 

- kamer 012 heeft driehonderd zevenendertig 
frakties 
	

337/10.000en 
- kamer 013 heeft driehonderd en zeven 
frakties 

- kamer 014 heeft tweehonderd drie en 
tachtig frakties 
	

283/10.000en 
- elke kamer op de eerste, tweede en derde 
verdieping heeft telkens tweehonderd twee 
en zestig frakties 
	

18 x 262/10.000en 
- elke kamer op de vierde verdieping heeft 
telkens tweehonderdéénenvijftig 
frakties 

- elke studio heeft vierhonderd 
elf frakties 
TOTAAL: tienduizend frakties 

B/ in het parkingskomplex : 

- parkings 1 tot en met 19 hebben elk drie 
honderdveertig frakties hetzij 	19 x 340/10.000en 

- parkings 20 tot en met 34 hebben elk twee 
honderd drie en vijftig frakties 15 x 253/10.000en 
TOTAAL: duizend en vijftien frakties 10.000/10.000en 

De aanbedelingen hiervoor zullen nooit mogen gewijzigd 
worden welk waardeverschil er ook zou komen te ontstaan 
tussen de verschillende privatieven, tengevolge van 
aangebrachte veranderingen of ombouwing, die in gelijk 
welk gedeelte van het komplex zouden uitgevoerd worden, 
tenzij mits beslissing van de betrokken algemene vergade-
ring, beslissing genomen met algemeenheid van stemmen, of 
bij samenvoeging van (gedeelten van) privatieven boven of 
naast elkaar gelegen, of bij splitsing van een privatief. 

ARTIKEL 11. - Gemene delen.  
Zijn gemene delen van het komplex, deze die tot gemeen-

schappelijk gebruik dienen, onder meer en zonder dat 
onderstaande lijst beperkend weze en voor zover deze 
elementen voorzien zijn in onderhavig komplex: 
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I. van het ganse komplex : 
a) de grond zoals hierboven beschreven; 
b) de groenzones en beplantingen;  

II.  van de afzonderlijke komplexen apart : 
a) de grondvestingen, de zware gevel-, zij- en schei-
dingsmuren, de mandeligheid der muren, welke het gebouw 
mogelijk scheiden van de aanpalende: eigendommen of 
blokken; 
b) alle dichtingswerken; 
c) het betongeraamte; de versiering van de voorgevels 
(met uitzondering van de leuningen, de afschermingen der 
vensters, de eventuele zonne- en rolluiken en hun 
bijhorigheden); 
d) de eventuele voetpaden en de toegangen tot de gebou-
wenkomplexen en de poorten en afsluitingen dezer toegan-
gen; 
e) de schouwstoelen, rookkanalen en de uitmonding van de 
schoorsteenpijpen; 
f) de daken en hun goten; 
g) de afloopbuizen en afvoerbuizen voor het regenwater, 
de afvoer van vuil water en hun respektievelijke verluch-
tingsapparaten, dit alles behoudens de gedeelten van deze 
installaties welke dienen voor het uitsluitend gebruik 
van een privatief; 
h) de gangen, doorgangen en overlopen op alle bouwvlak-
ken, de trappen, het trappenhuis en de trapzaal tot aan 
de hoogste verdieping; 
i) de algemene inkom voor de appartementen, met inkomdeur 
en brievenbussenkast; 
j) de eventuele luchtkokers en lichtkoepels met toebeho-
ren; 
k) de inrichting tot verlichting der gemene delen, 
inbegrepen de desbetreffende teller; 
1) de aansluitingen aan de algemene leiding van water, 
gas en elektriciteit vanaf de straat tot aan de partiku-
liere tellers; 
m) de parlofoon, deuropener en inkombehlen aan de gemene 
inkom; 
n) voor blok  "II":  de elektriciteitskabine; en per blok: 
de lokalen voor tellers; 
o) voor het parkingskomplex: de manoeuvreerruimte en de 
bodembedekking van de doorrit onder blok "I", alsook de 
toegangspoorten met techniek; 
p) de komplete installaties van liften met aanhorigheden; 
Voorgaande opsomming geldt enkel als voorbeeld en is 

niet beperkend. 
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In één woord dienen aanzien te worden als gemene delen, 
al hetgeen een geheel vormt of als noodzakelijk bestand-
deel afhangt van de gedeelten hiervoor opgesomd, of alles 
wat niet ten uitsluitende dienst is van één of meerdere 
eigenaars en alle gedeelten welke door de wet of door de 
gebruiken aanzien worden als gemeen, behoudens tegen-
strijdige bepalingen in huidige akte. 

ARTIKEL 12. - Privatieve delen.  
Ieder privatief bestaat uit de vormgevende delen van 

het eigenlijke privatief met uitsluiting van de gemene 
delen en bevat aldus, ten titel van voorbeeld en voor 
zover toepasselijk : 
a) de bekleding van de grond en terrassen (parket, 
plankenvloer, tegels, voltapijt, enzovoort); de leuningen 
en afschermingen der vensters; 
b) de binnenmuren met hun deuren, hun bekleding en bedek-
king; 
c) de mede-eigendom van de muren welke een privatief 
scheiden van de andere eigendommen, gemene of privatieve; 
d) de vensters en ramen met desgevallend hun zonneluiken, 
rolluiken en afschermingen; 
e) de toegangsdeuren of poorten tot de privatieven zelf 
en hun bijhorigheden; 
f) de binnenleidingen die slechts dienen voor het priva-
tief, de verlenging van deze leidingen, door de gemene 
delen tot aan de tellers, en de tellers zelf; 
g) de plafonds vastgehecht aan de gewelven of de rooste-
ringen; 
h) de sanitaire installaties, de ingemaakte kasten, de 
hangkasten, enzovoort; 
i) de gemarkeerde brievenbussen in de inkom, met uitzon-
dering echter van deze elementen die tot gemeenschappe-
lijk gebruik dienen zoals de kast waarin deze bussen zijn 
aangebracht. 

Samengevat is privatieve eigendom, al wat zich binnenin 
de privatieven bevindt en hetgeen ten uitsluitende 
dienste van hun eigenaars of betrekkers staat, doch ook 
de bijhorigheden welke buiten de eigenlijke eigendommen 
bestaan maar ten hunne uitsluitende dienst zijn zoals: 
- de belinstallatie aan de ingangsdeur van het privatief; 
- de platen met opgave van naam en beroep van de betrek-
kers; 
- de privatieve tellers van water, gas en elektriciteit; 
- de brievenbussen; 
- de eventuele parlofoon- of videofoon •- ontvanger in het 
privatief. 
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ARTIKEL 13. - Zakelijke rechten.  
De uit-onverdeeldheidtreding betrekkelijk de gemene 

delen zal nooit kunnen gevraagd worden, daar het gaat om 
een noodzakelijke en gedwongen onverdeeldheid. 
De gemene delen kunnen niet vervreemd worden noch 

bezwaard met enig zakelijk recht, of inbeslaggenomen 
worden, tenzij samen met een privatieve eigendom en dan 
slechts tot beloop van het aandeel afhangende van deze 
privatieve eigendom ten titel van noodzakelijk accessori-
um; onverminderd het recht van de mede-eigenaars om bij 
éénparigheid van stemmen te beslissen over de wijziging 
van bestemming van gemeenschappelijke delen die dan 
kunnen worden vervreemd of met zakelijke rechten kunnen 
worden bezwaard. Een hypotheekinschrijving of enig 
zakelijk recht genomen of gevestigd op een privatieve 
eigendom bezwaart uit volle recht hot aandeel in de 
gemene delen welke van dit privatieve eigendom afhangt. 

ARTIKEL 14. - Wijzigings- of veranderingswerken - 
Principe.  
Ieder eigenaar heeft het recht te genieten van en te 

beschikken over zijn privatieve eigendom binnen de perken 
vastgesteld door huidige akte en op voorwaarde de rechten 
der andere eigenaars niet te schaden, noch iets te doen 
dat de stevigheid van het gebouw zou kunnen verminderen 
of in gevaar brengen. 
Hij mag de inwendige schikking van zijn privatieve 

eigendom veranderen, zoals dit hem belieft, maar hij is 
verantwoordelijk voor alle schade of nadeel die hij zou 
kunnen teweeg brengen, betreffende de gemene delen of 
privatieven van anderen. 
Nochtans is het de mede-eigenaars verboden een priva-

tief te splitsen; dit verbod geldt niet voor oprichter 
die de splitsing van privatieve delen die zijn eigendom 
gebleven zijn mag doorvoeren zoals hij het wenst. 
Alle mede-eigenaars die twee of meer privatieve delen 

zouden samengevoegd hebben zullen deze opnieuw mogen 
splitsen om ze in hun oorspronkelijke staat te herstel-
len. 
Schade en beschadigingen die het gevolg zijn van het 

uitvoeren van werken aan privatieven, zijn ten uitslui-
tende laste van diegene die de werken deed uitvoeren, en 
hij is verplicht alles te herstellen en te vergoeden ter-
zelfdertijd als de werken zelf. 
Het is de eigenaars verboden enige wijziging te brengen 

aan de gemene delen, zelfs wanneer deze binnen in hun 
privatieven gelegen zijn, zoals bijvoorbeeld dragende 
muren, betonkonstrukties, zonneluiken of rolluiken, 
buizenleidingen, verluchtingsschouwen, kolommen, enzo- 

24 



voort, tenzij mits het naleven van de voorwaarden hierna 
bepaald. 

ARTIKEL 15. - Wijzigings- of veranderingswerken - Voor-
waarden.  
Wijzigings- of veranderingswerken aan de gemene delen 

mogen slechts uitgevoerd worden mits instemming van de 
betrokken algemene vergadering beslissende met een 
meerderheid van drie/vierde van de tegenwoordige of 
vertegenwoordigde stemmen en onder toezicht van een 
bouwmeester door oprichter aangeduid. Ook de kosten van 
de bouwmeester zijn ten laste van diegene die de werken 
laat uitvoeren. 
Werken of veranderingen die invloed hebben op de stijl 

of de harmonie van het komplex, zelfs wanneer het gaat om 
werken aan privatieve delen, mogen slechts gedaan worden 
mits akkoord van de plenaire algemene vergadering, doch 
dit akkoord moet gegeven worden met de algemeenheid van 
stemmen van alle tegenwoordige of vertegenwoordigde mede-
eigenaars. Deze algemeenheid van stemmen is aldus en 
onder andere vereist voor wat betreft: veranderingswerken 
of zelfs wijzigingen in de kleur der verf, betreffende de 
inkomdeur van het privatieve eigendom (namelijk de deur 
welke de privatieve eigendom verbindt met de gang of de 
inkom), buitenvensters en -ramen, leuningen en weringen, 
zonneluiken of rolluiken en alle gedeelten, zichtbaar van 
buiten; en, bovendien ook aan delen die, hoewel gelegen 
binnen één of meer afzonderlijke komplexen, tot gebruik 
of nut van andere komplexen bestemd zijn, zoals bijvoor-
beeld de elektriciteitskabine in blok  "II".  

ARTIKEL 16. - Televisie- en radio- distributie.  
1/ Oprichter verkrijgt hierbij onherroepelijk volmacht 

vanwege de verkrijgers om in hun naam en voor hun 
rekening alle voorwaarden te bedingen met de radio- en de 
televisie- distributiemaatschappij in verband met de 
installatie van radio- en televisie- distributie in het 
komplex voorwerp dezer en om alle mogelijke akten in dit 
verband te ondertekenen. Verkrijgers zijn er dan ook toe 
gehouden de door oprichter aangegane kontrakten zonder 
enig voorbehoud te eerbiedigen en voort te zetten. 
Ingeval de maatschappij zou overgaan tot de aankoop van 

welkdanig recht, dan heeft alléén oprichter recht op de 
prijs. Hij zal voor zijn rekening en uitsluitend in zijn 
voordeel de prijs hiervoor ontvangen, zonder dat enige 
verrekening of vergoeding aan de gemeenschap of de 
individuele verkrijgers van privatieven zou verschuldigd 
zijn. 
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De lokalen of plaatsen waar de verschillende eenheden 
der installatie zullen geplaatst worden behoren tot de 
gemene delen. 
2/ Er wordt uitdrukkelijk bedongen dat: 
a) de installaties en materialen e}:klusief eigendom 
blijven van de radio- en televisiedistributiemaatschap-
pij. De mede-eigenaars verzaken het recht van natrekking 
in te roepen wat deze installaties en materialen betreft. 
b) de toegangswegen naar en rond het geplaatste materiaal 
mogen betreden worden zowel bij dag als bij nacht door de 
afgevaardigde van de radio- en televisiedistributiemaat-
schappij met het oog op alle exploitatiedoeleinden; 
c) alle welkdanige onkosten zoals de installatiekosten, 
de kosten van onderhoud en verzekering vallen volledig 
ten laste van de maatschappij. Wijzigingen en uitbreidin-
gen der ontvangstmogelijkheden vallen eveneens ten laste 
van de maatschappij. 
3/ De private aansluiting is ten laste van de eigenaar 

van het privatief. 
4/ Het plaatsen van antennes op de dakingen of buiten 

het privatief is verboden. 

ARTIKEL 17. - Brandstof - Blusapparaten - Individuele 
tellers.  
Oprichter behoudt zich het recht voor installaties aan 

te brengen alsmede de brandstof van zijn keuze te 
gebruiken zoals olie, aardgas of elektriciteit. De 
gemeenschap zal de overeenkomsten overnemen die de op-
richter zou afgesloten hebben in verband met de levering 
van de brandstoffen voor verwarming. 
Indien blusapparaten voorzien zijn, worden deze ge-

plaatst op soevereine beslissing van oprichter, mits 
goedkeuring der overheid, op kosten der mede-eigenaars. 
Indien hierover niets voorzien is, zal de algemene verga-
dering hiertoe beslissen bij gewone meerderheid van 
stemmen en zal de uitvoering toevertrouwd worden aan de 
syndicus. 
Zelfde regels zijn van toepassing op de plaatsing van 

individuele tellers. 

SEKTIE TWEE: BEHEER VAN HET KOMPLEX 

ARTIKEL 18. - Principe.  
De algemene vergadering van alle eigenaars van het 

ganse komplex beschikt over het beheersrecht van het 
komplex. Haar werkwijze en de voorwaarden opdat haar 

26 



beslissingen geldig zouden zijn, worden uiteengezet in 
SEKTIE VIER hierna. 

ARTIKEL 19. - Aanstelling van syndicus. 
Deze algemene vergadering kan beroep doen op de dien-

sten van een zaakvoerder (syndicus), welke echter niet 
noodzakelijk mede-eigenaar moet zijn. De aanstelling, de 
duur van de opdracht en het honorarium van de syndicus 
zullen, samen met de overnemingsmodaliteiten, de nodige 
volmachten, de déchargebepalingen, de verlengings- en 
ontslagregels, het onderwerp uitmaken van een geschreven 
overeenkomst tussen partijen. 
Deze syndicus is gelast met het algemeen toezicht over 

het ganse komplex en namelijk met de uitvoering van de 
herstellingen die aan de gemene delen, zowel van het 
ganse komplex als van de afzonderlijke komplexen, moeten 
uitgevoerd worden. 
In afwijking hiervan zal oprichter of de persoon door 

hem aangeduid de funktie van syndicus waarnemen tot alle 
privatieven verkocht zijn en minstens gedurende vijf jaar 
vanaf de eerste verkoop van een privatief. 
De algemene vergadering kan een commissaris aanstellen, 

gelast met de verifikatie van alle stukken verband 
houdend met het beheer. 
De syndicus kan zelf een einde stellen aan zijn mandaat 

mits een vooropzeg van minstens drie maanden. 
Bij ontstentenis van de syndicus, door ongeacht welke 

reden, wordt hij tijdelijk vervangen door de mede-
eigenaar met de meeste aandelen; in geval van gelijkheid 
van aandelen, door de oudste onder hen. In zijn opvolging 
zal voorzien worden binnen een termijn van twee maanden. 

ARTIKEL 20. - Vergoedingen der syndicus. 
De vergoedingen der syndicus worden vastgesteld door de 

plenaire algemene vergadering, overeenkomstig de normen 
van de VZW Confederatie van Immobiliënberoepen van 
België, en gelden als algemene onkosten. Zolang geen 
algemene vergadering bijeengekomen is, zullen alleen de 
werkelijk gedane uitgaven mogen aangerekend worden. 

ARTIKEL 21.- Machten der syndicus.  
De syndicus is gelast met het dagelijks bestuur van het 

ganse komplex en dient zich te gedragen naar huidig 
reglement en de latere beslissingen der algemene vergade-
ringen. Hij zal namelijk, zonder dat onderstaande 
opsomming beperkend weze: 
- het normale onderhoud van alle gemene delen verzekeren; 
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- instaan voor de diensten van bedeling van water, gas en 
elektriciteit, en zorgen voor het normaal funktioneren 
der gemeenschappelijke installaties; 
- alle herstellingen uitvoeren opgelegd door de algemene 
vergaderingen of welke dringend noodzakelijk zijn; voor 
de uitvoering ervan zal hij een beroep doen op geregis-
treerde aannemers; 
- de boekhouding bijhouden, alle ontvangsten en betalin-
gen doen, jaarlijks aan iedere mede-eigenaar zijn 
partikuliere rekening geven en aan de algemene vergade-
ringen alle rekeningen voorleggen; 
- het reservefonds beheren indien de algemene vergadering 
tot de vorming hiervan beslist; 
- alle archieven bewaren; 
- alle verzekeringskontrakten in naam der mede-eigenaars 
afsluiten en beheren; 
- geschillen onder mede-eigenaars en met derden bemidde-
len en ter beslissing aan de algemene vergadering 
voorleggen, terwijl bij hoogdringendheid de bewarende 
maatregelen door hem worden genomen; 
- namens alle betrokken mede-eigenaars in rechte tegen 
derden optreden, als eiser en als verweerder, voor alle 
aangelegenheden die de gemeenschap van eigenaars aanbe-
langen, en voor alle aangelegenheden waarvoor de algemene 
vergadering tot een gerechtelijk optreden heeft besloten; 
de syndicus heeft voor dergelijke aangelegenheden 
eveneens procesopdracht om namens de gemeenschap van 
eigenaars op te treden tegen individuele eigenaars, of om 
zich tegen hen te weren namens dezelfde gemeenschap. 
Ter normale uitvoering van zijn taak geven alle mede-

eigenaars, door het feit zelf van de verkrijging van een 
privatief, een kontraktueel en onherroepelijk mandaat aan 
de voorlopige syndicus, en de later door de algemene 
vergadering aangestelde syndicus. 
Daarnaast is uitdrukkelijk bedongen dat de syndicus het 

soeverein recht heeft om zelf alle initiatieven te nemen, 
in naam van alle mede-eigenaars, om de inning te verzeke-
ren van alle bedragen verschuldigd door een mede-eigenaar 
aan de gemeenschap. 
De syndicus onderzoekt de betwistingen betreffende de 

gemene delen, tegenover derden of openbare besturen en 
brengt daaromtrent verslag uit aan de algemene vergade-
ring die dan op haar beurt beslist welke maatregelen 
dienen genomen te worden ter bescherming der gemeenschap-
pelijke belangen. Ingeval van hoogdringendheid kan de 
syndicus ook zelf deze beslissing nemen, doch dan dient 
hij er zo vlug mogelijk rekenschap over te geven aan de 
algemene vergadering. 
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SEKTIE DRIE: GEMENE LASTEN EN KOSTEN. 

§1. ALGEMEEN :  

ARTIKEL 22. - Bepaling.  
De gemene lasten en kosten zijn, in algemene zin, deze 

die betrekking hebben op: 
- het onderhoud, de herstelling, het gebruik, de vernieu-
wing, en het beheer der gemeenschappelijke zaken; 
- de eventuele conciërge en/of het onderhoudspersoneel: 
het loon, de maatschappelijke en fiskale lasten, de 
verzekeringspremies, alsmede de eventuele last van de 
voordelen in natura en de kosten van het Sociaal Sekreta-
riaat; 
- de kosten van installatie, aankoop en onderhoud van 
gemeenschappelijk  mobilier,  onderhoudsprodukten en onder- 
houdsapparatuur; 
- de verzekering der gemeenschappelijke zaken of der 
burgerlijke verantwoordelijkheid der eigenaars; 
- de procedure-kosten van de mede-eigendom; 
- de overheidslasten; 
- de vergoeding der syndicus; 
- de kosten van wederopbouw van het komplex moest dit 
vernietigd worden; 
- het buitenschilderwerk der ramen en armleuningen, 
zonne- en rolluiken (hoewel privatief), alsook alles wat 
het uitzicht van het komplex betreft. 

ARTIKEL 23. - Verdeling der lasten en kosten: algemene 
regel.  
Tenzij uitdrukkelijk gestelde uitzonderingen, zijn alle 

gemene lasten en kosten verdeeld onder alle betrokken 
mede-eigenaars in verhouding van hun aantal onverdeelde 
gemeenschappelijke delen in het betrokken blok van het 
appartementenkomplex of in het parkingskomplex, volgens 
hun aantal tienduizendsten bepaald in artikel 10 sub  II  
hiervoor. 

ARTIKEL 24. - Uitzonderingen.  
A. Oprichter bouwt de privatieven maat het oog op de 

verkoop; zolang hij eigenaar is zal hij niet moeten 
tussenkomen in de gemene lasten en kosten, voor wat 
betreft de niet verkochte privatieven, en dit tot aan het 
verlijden van de notariële akte-verkoop; behalve voor wat 
betreft de verzekering. Deze uitzondering geldt enkel tot 
op het ogenblik dat bedoelde privatieven betrokken, 
uitgebaat of verhuurd worden. 
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B. De onderhouds- en herstellingskosten van de daken 
van de overdekte parkings zullen enkel door de eigenaars 
van deze parkings gedragen en betaald worden, elk voor 
een gelijk deel. 
C. De onderhouds- en herstellingskosten in verband met 

de elektriciteitskabine in blok  "II"  (voor zover niet ten 
laste van de elektriciteitsmaatschappij) zijn ten laste 
van alle privatieven van het appartementenkomplex, voor 
vier/negenden voor blok "I" en vijf/negenden voor blok  
"II",  en binnen elk blok, volgens  elks  aandeel in de 
gemene delen van dit blok. 
D. De onderhouds- en herstellingskosten van de gemene 

groenzones zijn ten laste van alle eigenaars van het 
ganse komplex, volgens hun aantal tienduizendsten bepaald 
in artikel 10 sub I hiervoor. 
E. De gelijkvloerse kamers en (winkel-)panden moeten 

niet bijdragen in de onderhouds- en herstellingskosten 
aan de lift, liftkoker, trap en traphall, algemene inkom 
en sas, gezien zij er ook het genot niet van hebben; 
kamers 011 en 012 dienen echter wel bij te dragen in de 
onderhouds- en herstellingskosten van de algemene inkom 
en sas van blok  "II".  

ARTIKEL 25. - Boekhouding - Kosten.  
De syndicus zal een bankrekening openen waarop alle 

kosten, lasten en uitgaven betreffende de gemeenschappe-
lijke delen betaald worden. Alle ontvangsten zullen ook 
uiteindelijk op deze rekening geboekt worden. Jaarlijks, 
gedurende de twee weken die de algemene vergadering 
voorafgaan, zal de syndicus alle rekeningen met overtui-
gingsstukken ter beschikking houden van alle mede-
eigenaars die er kennis van kunnen nemen, zonder ver-
plaatsing dezer dokumenten. 
Minstens éénmaal per jaar geeft de syndicus aan ieder 

eigenaar een gedetailleerde staat vermeldend hetgeen hij 
verschuldigd is als aandeel in de gemene kosten en 
lasten; wat betreft de vergoedingen wegens verbruik mag 
de afrekening om de maand voorgelegd worden. In ieder 
geval moeten alle betalingen geschieden ten laatste op de 
dertigste dag na de uitnodiging. 
Om de lopende uitgaven te kunnen doen, zal iedere mede-

eigenaar een provisie storten die beantwoordt aan de 
vermoedelijke uitgaven van één jaar en dit in de voor-
waarden te bepalen door de plenaire algemene vergadering. 
Tot aan deze eerste algemene vergadering en voor het op 

gang brengen van de kollektiviteit zal oprichter of de 
persoon door hem aangeduid als voorlopige syndicus het 
bedrag vaststellen dat door iedere mede-eigenaar ten 
titel van voorschot dient betaald te worden. De uitgaven 

30 



door de voorlopige syndicus zullen afgesloten worden en 
voorgelegd ten laatste ter gelegenheid van de eerste 
algemene vergadering; deze kosten en uitgaven dienen 
betaald te worden door alle mede-eigenaars, onverschillig 
sinds welke datum zij mede-eigenaars zullen zijn op 
voorwaarde natuurlijk dat zij mede-eigenaar zijn vóór de 
datum van gezegde Algemene Vergadering. 
Bij vervreemding wordt de provisie aan de mede-eigenaar 

teruggegeven, na afrekening van alle kosten. Deze mede-
eigenaar mag nooit het recht op de gestorte provisie 
overdragen aan de nieuwe eigenaar; dergelijke regeling 
zal steeds nietig zijn. De regeling der gemeenschappelij-
ke lasten mag nooit geschieden door middel van deze 
gestorte provisie die onaangeroerd dient te blijven. Bij 
uitzonderlijke gevallen zou de syndicus een bijkomende 
provisie kunnen vragen, die hij zelf bepaalt. 

ARTIKEL 26. - Gedwongen inning der gemeenschappelijke  
kosten.  
A. Ingeval een mede-eigenaar in gebreke blijft het 

voorschot of de borgsom gevraagd door de syndicus te 
betalen of aan deze laatste terug te betalen, zijn 
aandeel in de gemeenschappelijke onkosten binnen de veer-
tien dagen na een herinneringsschrijven aan hem gericht, 
bij aangetekende brief of bij drager, beschikt de 
syndicus over de dwangmiddelen vermeld onder B. hierna. 
B. Tot inning der gemeenschappelijke kosten is de 

syndicus gerechtigd: 
1/ de levering van water, gas en elektriciteit aan de 
ingebrekegeblevene stop te zetten; 
2/ de ingebrekegeblevene te dagvaarden in betaling; 
3/ te ontvangen tot beloop van het passend bedrag, de 
huurgelden welke toekomen aan de mede-eigenaar, welke in 
gebreke blijft; te dien einde doet iedere mede-eigenaar 
van nu voor alsdan onherroepelijk overdracht van huurgel-
den, in voordeel van de syndicus voor het geval die mede-
eigenaar in gebreke mocht zijn ten overstaan van de 
kollektiviteit. De huurder bekomt rechtsgeldig kwijting 
van de syndicus. 
C. Alle sommen waarvan de syndicus betaling vraagt voor 

rekening van de kollektiviteit brengen van rechtswege 
intresten op, op voet van de wettelijke rentevoet 
verhoogd met twee frank procent 's jaars, vrij van alle 
taksen en afhoudingen en dit vanaf de datum van het 
toesturen van de aangetekende brief waarvan sprake sub A 
hierboven. 
D. Ten titel van schadeloosstelling bij forfait vastge-

steld is de mede-eigenaar, welke in gebreke blijft tegen-
over de kollektiviteit een som verschuldigd welke 
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overeenstemt met de kosten en erelonen der advokaten door 
de kollektiviteit aangesteld en dit onafgezien van alle 
andere veroordelingen welke tegen hem zouden uitgesproken 
worden. 
E. Al de tijd dat een mede-eigenaar in gebreke blijft 

met de vereffening van zijn aandeel in de gemene kosten 
en lasten, rust op de andere mede-eigenaars de verplich-
ting in te staan voor de wanbetaler en dit naar rato van 
hun aandeel in de gemene delen van het betrokken komplex. 

ARTIKEL 27. - Mutatie van privatiever.. 
Iedere mutatie dient binnen de maand door de nieuwe 

eigenaar per aangetekend schrijven aan de syndicus 
betekend te worden, minstens veertien dagen vóór het 
verlijden der notariële vervreemdingsakte. Voor wat 
betreft werken, uitgevoerd vóór het verlijden der 
notariële verkoopakte, doch waarvan de :invordering pas na 
die datum geschiedt, is de invorderingsdatum bepalend, 
zodat de koper in deze kosten zal moeten bijdragen, ter 
ontlasting van de verkoper, die vooraf wel de koper 
hiervan moet verwittigen. Alle andere gemene lasten en 
kosten zijn ten laste van de vorige eigenaar tot aan het 
verlijden der notariële verkoopakte; hiertoe zal de 
verkoper bij het verlijden der verkoopakte de volledige 
afrekening van de syndicus voorleggen. 

ARTIKEL 28. - Betaling door huurders.  
Rechtsbetrekkingen zijn alleen bestaande tussen de 

syndicus en de mede-eigenaars. Het straat de eigenaars 
evenwel vrij de syndicus te machtigen, rechtstreeks hun 
respektievelijke huurders het aandeel of een deel van de 
gemene lasten en uitgaven op te leggen die, luidens de 
huurovereenkomsten, voor rekening van de huurders zijn. 
Hieruit vloeit geen enkel recht voort voor de huurders. 
Hunnerzijds worden de eigenaars evenmin ontslagen van hun 
verplichtingen om bij te dragen in de gemene lasten. 

ARTIKEL 29. - Gemene ontvangsten.  
Gemene ontvangsten komen aan de mede-eigenaars toe in 

verhouding tot hun aantal gemene delen. De syndicus int 
deze ontvangsten en geeft er geldige kwijting over. 

ARTIKEL 30. - Beheersafrekening.  
De beheersafrekening der syndicus wordt ter goedkeuring 

voorgelegd aan de plenaire algemene vergadering. De 
syndicus geeft mededeling ervan dertig dagen op voorhand; 
de voorzitter heeft mandaat om deze afrekening na te gaan 
aan de hand van bewijsstukken; en hij brengt verslag uit 
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aan de algemene vergadering en doet eventueel voorstel-
len. 

§2. ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN :  

ARTIKEL 31. - Werken.  
De werken van onderhoud, herstelling en vervanging 

betrekkelijk de gemene delen worden onderverdeeld als 
volgt: 
a) noodzakelijke en dringende werken: zoals gesprongen 
leidingen van water, gas, herstellingen aan elektrische 
leidingen, buitenleidingen of dakgoten, welke ook de 
belangrijkheid weze, worden soeverein door de syndicus 
beslist en uitgevoerd zonder dat hij hiervoor voorafgaan-
delijk de toelating moet vragen; 
b) noodzakelijke doch niet dringende werken: voor 
dergelijke werken wordt de beslissing genomen door de 
betrokken algemene vergadering met gewone meerderheid; 
c) omvormings- en verbeteringswerken, hetzij werken welke 
niet noodzakelijk zijn, doch die een voordeel of verbete-
ring medebrengen: hiertoe is een beslissing vereist van 
de betrokken algemene vergadering, genomen met drie-
/vierden van de stemmen. 
Niemand mag, zonder toelating der betrokken algemene 

vergadering werken laten uitvoeren zoals schilderwerken 
of andere werken die het uitzicht van het komplex 
veranderen. 

ARTIKEL 32. - Toegang.  
De mede-eigenaars dienen zonder enige vergoeding de 

werken aan de gemene delen toe te staan op voorwaarde dat 
deze werken bevolen worden volgens de regels welke 
voorafgaan. Zij dienen toegang te verlenen tot hun 
privatief voor het uitvoeren van deze werken of zelfs 
werken aan privatieve delen welke anders niet toeganke-
lijk zijn. Indien de eigenaars of bewoners afwezig zijn, 
zijn ze verplicht een sleutel van hun privatief te 
overhandigen aan de syndicus en dit onder verzegelde 
omslag derwijze dat men toegang kan hebben indien het 
noodzakelijk is. Dit alles onverminderd hetgeen bepaald 
in artikel 55 ("Regels van bewoning") hierna. 

ARTIKEL 33. - Schoorstenen en verluchtingspijpen.  
De eigenaars zijn verplicht al de schoorstenen en de 

verluchtingspijpen der eventuele badverwarmers te laten 
reinigen telkens als dit mocht nodig blijven. Eénmaal per 
jaar worden de schoorstenen en eventuele verluchtings-
pijpen gereinigd door de zorgen van de syndicus op kosten 
van de betrokken kollektiviteit, maar na de mede-eige- 
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naars verwittigd te hebben van de datum waarop tot de 
reiniging overgegaan wordt. 

§3. BELASTINGEN :  

ARTIKEL 34. 
De belastingen die betrekking hebben op de gemene delen 

zijn ten laste van de mede-eigenaars in verhouding tot 
hun aandeel in de gemene delen der betrokken kollektivi-
teit tenzij het Bestuur der Belastingen deze zou bepalen 
per privatief. 

§4. VERZEKERINGEN :  

ARTIKEL 35. - Principe.  
Oprichter beslist soeverein zowel over de verplichte 

verzekeringen als over deze die niet verplicht zijn, maar 
hem nuttig lijken voor het algemeen belang. De mede-
eigenaars zijn gehouden deze verzekeringen te aanvaarden, 
over te nemen en de premies te betalen, ter ontlasting 
van oprichter. 

ARTIKEL 36. - Verplichte verzekeringen. 
Volgende verzekeringen worden verplicht onderschreven: 
A. Brand. - Deze verzekering slaat zowel op de priva-

tieven -met uitsluiting van de meubels-• als op de gemene 
delen en dekt het risico van blikseminslag, gasontplof-
fing en ongevallen veroorzaakt door het gebruik van 
elektriciteit, vliegtuigen, opruim- afbraak- en reddings-
kosten, het geburenverhaal en verhaal van derden, en het 
verhaal der mede-eigenaars onderling. De polis moet 
bepalen dat er verzaakt wordt aan het: verhaal dat zou 
kunnen uitgeoefend worden tegen de mede-eigenaars die 
zelf hun privatieven betrekken of tegen de leden van hun 
familie die bij hen inwonen of personen in hun dienst. 
B. Stormschade.  
C. Glasbraak. - Zij verzekert alle glas, zo gewoon als 

thermopanes, zelfs deze waarvan de oppervlakte meer dan 
drie vierkante meter bedraagt, onverschillig of het gaat 
over privatieve gedeelten of gemene zaken. 
D. Waterschade. - Een verzekering dient eveneens onder-

schreven om alle risiko's te dekken van waterschade zowel 
aan gemene als aan privatieve delen, alsmede verhaal van 
geburen, mede-bewoners of huurders. 

E. Burgerlijke verantwoordelijkheid.  -- Deze verzekering 
dekt de verantwoordelijkheid der mede-eigenaars voor wat 
betreft de schadelijke gevolgen welke kunnen voortvloeien 
wegens ongevallen in of buiten het komplex, voornamelijk 
wat betreft het vallen van stenen, glas, antennes van 
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radio of televisie, gebreken aan trappen, tengevolge van 
het plaatsen van voorwerpen op de voetpaden bijvoorbeeld 
vuilbakken, tengevolge van het niet ruimen van sneeuw of 
ijzel, tengevolge van gebrekkige of onvoldoende verlich-
ting van gangen en trappen, tengevolge van gebrek aan 
onderhoud, gebreken in de bouw, nalatigheid nopens 
herstellingen, enzovoort, en alle verantwoordelijkheden 
wegens het gebouw, voorzien bij artikels 1382 tot 1384 en 
1386 Burgerlijk Wetboek. 
F. Burgerlijke verantwoordelijkheid in geval van 

arbeidsongevallen. - Deze verzekering dekt de verantwoor-
delijkheid in geval van arbeidsongevallen aan de personen 
gelast met het onderhoud van de gemene delen, inbegrepen 
de ongevallen op de weg van en naar het werk. 
G. Burgerlijke verantwoordelijkheid genaamd "UITBA-

TING". - Deze verzekering dekt de verantwoordelijkheid 
der kollektiviteit ingeval van schade veroorzaakt aan 
derden of aan eigenaars of betrekkers van privatieven: 
- door de personen gelast met het onderhoud der gemene 
delen in uitoefening van hun werkzaamheden; 
- door de syndicus tijdens en ter gelegenheid van de 
uitvoering van zijn funktie. 
H. Lift. - Tenslotte zal door de syndicus op kosten der 

betrokken kollektiviteit een speciale verzekering onder-
schreven worden om de risico's te dekken van het gebruik 
der lift, het slachtoffer weze een inwoner van het gebouw 
of een buitenstaander. 
Te dien einde zij opgemerkt dat de liften verboden zijn 

aan kinderen onder de veertien jaar die niet vergezeld 
zijn van oudere personen. 
Het reglement dat eventueel in de lift kan aangebracht 

worden is verplichtend voor alle gebruikers. Ieder staat 
dienaangaande in voor het gedrag van zijn bezoekers, 
huurders, aangestelden of leveranciers. 

- Alle verzekerde kapitalen zullen zoveel mogelijk 
geïndexeerd worden. 
Alle premies maken deel uit van de algemene onkosten en 
dienen gedragen te worden in de verhouding als hiervoor 
bepaald, per betrokken onverdeeldheid. 
Alle mede-eigenaars zijn verplicht hun medewerking te 
verlenen indien deze zou gevraagd worden voor het 
afsluiten der verzekeringskontrakten en de nodige stukken 
te tekenen. 
Alle kontrakten worden afgesloten door de syndicus hande- 
lend namens de mede-eigenaars volgens de richtlijnen 
gegeven door de algemene vergadering. Ieder mede-eigenaar 
heeft recht op een exemplaar van het algemeen verzeke-
ringskontrakt. 
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De verkrijgers zijn verplicht de verzekeringskontrakten 
afgesloten door de voorlopige syndicus of de oprichter te 
eerbiedigen en voort te zetten. Gedurende een periode van 
tien jaar dienen alle verzekeringskontrakten waarvan de 
premies deel uitmaken van de algemene onkosten verplich-
tend afgesloten te worden door tussenkomst van de 
oprichter of de personen of organismen door hem aan te 
duiden, dit alles op straf van schadeloosstelling. 
Alle bewoners zijn verplicht op hun kosten hun meubels en 
mobilair voldoende te verzekeren bij een maatschappij 
naar hun keuze. Op eerste aanzoek moeten zij het bestaan 
van het kontrakt en de betaling der premies bewijzen. 
In aansluiting met hetgeen bepaald in artikel 17 hier-
voor, zijn de eigenaars der kamers, studio's en (winkel-
)panden verplicht in hun privatief een blusapparaat aan 
te brengen. De gemeenschap is verplicht blusapparaten in 
de gemeenschappelijke gangen te voorzien voor de algemene 
veiligheid. De algemene vergadering kan een eenvormig 
model opleggen. De kosten van kollektieve aankoop behoren 
tot de algemene onkosten van het betrokken komplex. 

ARTIKEL 37. - Bijpremies.  
Indien een bijpremie zou verschuldigd zijn wegens het 

beroep uitgeoefend door een betrekke:r of wegens het 
personeel in dienst of in het algemeen wegens een hem 
persoonlijke reden, dan is deze bijpremie uitsluitend ten 
zijne laste. 

ARTIKEL 38. - Bijkomende verzekeringen. 
A. Indien eigenaars verfraaiingswerken lieten uitvoeren 

aan hun privatieven, dan dienen zij deze te verzekeren op 
hun kosten, zij mogen dit echter laten bijschrijven op de 
algemene polis, op voorwaarde echter alleen de bijpremie 
te betalen en zonder dat de andere eigenaars dienen 
tussen te komen in het voorschieten der eventuele kosten 
van wederopbouw; 
B. Indien eigenaars in tegenstrijd met de opvatting der 

meerderheid van oordeel zijn dat de verzekerde bedragen 
onvoldoende zijn, dan hebben zij het recht een bijkomende 
verzekering af te sluiten doch op last alleen de bijpre-
mie en kosten te dragen. 
C. In beide gevallen zullen deze eigenaars alleen het 

recht hebben op de bijkomende vergoeding die zou uitge-
keerd worden wegens deze bijkomende verzekering en zij 
zullen deze vergoeding kunnen aanwenden zoals zij 
verkiezen. 

ARTIKEL 39. - Ramp en betaling vergoeding.  

36 



Ingeval van ramp aan één of meer privatieve delen, 
zonder schade aan de gemene delen, worden de vergoedingen 
uitbetaald aan de mede-eigenaars die de schade geleden 
hebben met de verplichting hun privatieve delen in 
perfekte staat te herstellen. 
Bij schadegevallen aan gemene delen, vóór de ingebruik-

neming worden de vergoedingen betaald, hetzij aan 
oprichter, hetzij aan de syndicus, naargelang het dragen 
der desbetreffende risico's. Na oplevering worden alle 
schadevergoedingen voor schade aan gemene delen betaald 
aan de syndicus in tegenwoordigheid van deze mede-
eigenaars, daartoe aangesteld door de eetrokken algemene 
vergadering en onder last deze in bewaring te geven bij 
een bank of op een andere plaats, volgens de modaliteiten 
bepaald door deze algemene vergadering. Maar er zal 
vanzelfsprekend rekening moeten gehouden worden met de 
rechten van de bevoorrechte of hypothekaire schuldeisers 
zoals deze bepaald zijn door de desbetreffende wetgeving 
en huidige klausule zal hun dan ook geen nadeel kunnen 
berokkenen; hun tussenkomst dient gevraagd te worden. 
Wanneer de vergoeding ontoereikend i.s om de komplete 

herstelling te doen, is het tekort ten laste van de 
genieters (gemeenschap of mede-eigenaar, naargelang het 
geval) die het verschil zelf betalen. 
Vergoedingen voor burgerlijke aansprakelijkheid en 

arbeidsongevallen worden rechtstreeks gestort aan de 
begunstigden. 

ARTIKEL 40. - Gehele of gedeeltelijke vernieling van de  
gebouwen.  
De experten oordelen over de notie van gehele of 

gedeeltelijke vernieling. 
A. Is het sinister slechts gedeeltelijk dan zal de 

vergoeding gebruikt worden voor het terug in staat 
stellen van het beschadigde gedeelte. Is de vergoeding 
onvoldoende om de kosten van deze instaatstelling te 
dekken dan is het overschot ten laste van alle mede-
eigenaars, in verhouding van hun aandeel in het getroffen 
gebouw. Is de vergoeding hoger dan de kosten van instaat-
stelling dan komt het batig overschot hen eveneens toe in 
dezelfde verhouding. 
B. Is het sinister volledig -en dit zowel voor alle 

komplexen samen als slechts voor één of meer aparte 
komplexen-, dan kan de plenaire algemene vergadering met 
een meerderheid van drie/vierden der tegenwoordige of 
vertegenwoordigde stemmen verplichten tot de heropbouw op 
basis van nieuwe plannen, voor te dragen door de eige-
naars van de privatieven in het getroffen komplex. 
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C. Indien niet alle komplexen vernield waren, dienen 
deze die heropgebouwd worden echter zoveel mogelijk 
volgens de oorspronkelijke plannen en in dezelfde stijl 
der gespaarde komplexen heropgebouwd worden, rekening 
houdend met de oorspronkelijke bestemming en met behoud 
van de bestaande funktionaliteit, en zonder afbreuk te 
doen aan de rechten van de eigenaars van privatieven in 
andere komplexen. 
D. Is de vergoeding onvoldoende om de kosten van 

wederopbouw te dekken, zo zal het nadelig verschil ten 
laste zijn van alle betrokken mede-eigenaars, in verhou-
ding van hun aandeel in de bouw en het zal opeisbaar zijn 
binnen de drie maand na de algemene vergadering die de 
toeleg zal bepaald hebben. Bij gebrek aan betaling binnen 
deze termijn, zullen van rechtswege de wettelijke 
interesten zoals in handelszaken beginnen te lopen. De 
mede-eigenaars die binnen voormelde termijn hun aandeel 
in de kosten van deze opbouw niet betaald hebben, zijn 
verplicht binnen een nieuwe termijn van drie maanden al 
hun rechten in het goed over te dragen aan deze eigenaars 
die het vragen onder voorbehoud natuurlijk van hun 
aandeel in de vergoeding voor wederopbouw. Is er geen 
akkoord tussen partijen betreffende de prijs van over-
dracht dan wordt deze vastgesteld door een deskundige 
benoemd bij gemeen akkoord of bij gebrek daaraan door de 
voorzitter der Rechtbank van Eerste Aanleg van het 
arrondissement waar het komplex gelegen is en dit op 
verzoek van de meest gerede partij. 
De mede-eigenaar waarvan zijn privatief belast is met 

een hypotheek zal steeds geacht worden vertegenwoordigd 
te zijn en te stemmen voor de wederopbouw, tenzij hij aan 
de algemene vergadering het bewijs voorlegt van de 
handlichting of het akkoord van de hypothekaire schuldei-
sers om niet tot de wederopbouw over te gaan. 
Bij niet wederopbouw neemt het regiem van verplichte 

onverdeeldheid een einde. Het onroerend goed wordt dan 
verkocht onder de voorwaarden beslist door de betrokken 
algemene vergadering en de opbrengst van de verkoop samen 
met de verzekeringsvergoedingen worden verdeeld onder 
alle mede-eigenaars volgens hun respektievelijk aantal 
onverdeelde gemene delen. 
Bij rampgeval aan gemene delen heeft de syndicus een 

onherroepelijk mandaat om een deskundige naar zijn keuze 
aan te duiden, op kosten van de mede•-eigenaars, om te 
onderhandelen met de verzekeraars, de vergoedingen te 
ontvangen, het lastenkohier voor herstelling op te 
stellen en zelf de herstelling uit te voeren of te laten 
uitvoeren. Indien een geschil ontstaat met de verzeke-
raars over de regeling der schadevergoeding legt de 
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syndicus dit geschil voor aan de betrokken algemene 
vergadering die beslist met gewone meerderheid van 
stemmen. 
De algemene vergadering kan de konsignatie eisen van de 

vereiste bedragen alvorens de werken aan te vangen. 

ARTIKEL 41. - Burgerlijke verantwoordelijkheid en 
andere lasten.  
De verantwoordelijkheid wegens het gebouw (artikel 1386 

Burgerlijk Wetboek) wordt verdeeld volgins de formule van 
de mede-eigendom, doch vanzelfsprekend enkel voor zover 
het gaat om gemene delen en zonder afbreuk te doen aan 
het recht van verhaal welke de mede-eigenaars zouden 
kunnen uitoefenen tegen diegene -medeëigenaar of derde-
wiens verantwoordelijkheid erin betrokken is. 
Indien een mede-eigenaar in zijn persoonlijk belang de 

lasten zou vermeerderen is deze vermeerdering uitsluitend 
te zijne laste. 

SEKTIE VIER: ALGEMENE VERGADERINGEN. 

ARTIKEL 42. - Principe.  
De beschikkingen welke thans volgen regelen de wijze 

van samenstelling, oproeping en beraadslaging van 
nagemelde algemene vergaderingen, onverschillig of deze 
algemene vergaderingen handelen over het onroerend 
statuut of over het reglement van inwendige orde. 
Alle eigenaars van een privatief vormen samen de 

"plenaire algemene vergadering"; alle eigenaars van een 
privatief in het parkingskomplex vormen samen de "algeme-
ne vergadering parkings"; alle eigenaars van een priva-
tief in blok "I" en  "II"  vormen samen respektievelijk de 
"algemene vergaderingen "blok I" en "blok  II".  
Onder "eigenaars" worden tevens verstaan, zij die een 

recht van vruchtgebruik, erfpacht, gebruik of bewoning 
uitoefenen. 
Telkenjare zal de syndicus een lijst der eigenaars ter 

beschikking stellen van elke betrokken algemene vergade-
ring. 
De algemene vergadering beslist soeverein over alle 

gemeenschappelijke belangen der mede-eigenaars van het 
betrokken komplex. 
De algemene vergadering is slecht:; regelmatig dan 

samengesteld indien alle betrokken mede-eigenaars 
regelmatig opgeroepen zijn. 
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De beslissingen van deze vergaderingen nopens de punten 
op de dagorde zijn bindend voor alle betrokken eigenaars, 
onverschillig of zij tegenwoordig waren of niet. 

ARTIKEL 43. - Datum - Oproeping - Plaats.  
De statutaire algemene vergaderingen hebben ambtshalve 

plaats ieder jaar op dag, uur en plaats vastgesteld door 
de syndicus of deze die de funktie waarneemt, doch niet 
mag geplaatst worden tijdens de maanden juli, augustus of 
december; behoudens tegenstrijdig bericht vanwege de 
syndicus, bericht dat dient gegeven te worden in de vorm 
en mits naleving van de termijnen zoals hierna bepaald 
nopens de oproepingen, zullen de statutaire jaarlijkse 
algemene vergaderingen plaats hebben ieder jaar op 
dezelfde dag. Buiten deze verplichte algemene vergaderin-
gen kan de algemene vergadering bijeengeroepen worden 
door de voorzitter of de syndicus, telkens als dit nodig 
is. De bijeenroeping is verplichtend zo ze gevraagd wordt 
door eigenaars welke samen minstens één/vijfde van het 
betrokken aantal onverdeelde gemene delen vertegenwoor-
digen; in dit laatste geval is het verzoek te richten aan 
de syndicus per aangetekend schrijven. Zo de syndicus de 
oproeping niet doet binnen de maand dan kan om het even 
welke mede-eigenaar regelmatig de algemene vergadering 
bijeenroepen. Bij noodgevallen dienen de gestelde 
termijnen niet geëerbiedigd te worden. De vergaderingen 
zullen steeds op het grondgebied der Stad Gent gehouden 
worden, zo dicht mogelijk bij het komplex. 

ARTIKEL 44. - Wijze van uitnodiging.  
De uitnodigingen voor de algemene vergadering worden 

per gewone post, of via een besteller, verzonden door de 
syndicus. De oproepingen geschieden minstens tien en 
hoogstens dertig dagen op voorhand. 
Ingeval een eerste algemene vergadering niet voldoende 

in aantal was, mag een tweede vergadering bijeengeroepen 
worden, met dezelfde dagorde en met vermelding dat het 
gaat om een tweede oproeping maar in dit geval is de 
termijn van oproeping minstens vijf en hoogstens twintig 
vrije dagen. 

ARTIKEL 45. - Dagorde.  
Diegene die oproept bepaalt ook de dagorde. Alle punten 

op de dagorde dienen vermeld te worden in de oproepings-
brief; alleen de punten op de dagorde kunnen het voorwerp 
uitmaken van enige beslissing; nochtans staat het de 
aanwezige eigenaars vrij andere punten te bespreken, doch 
deze kunnen geenszins met bindende kracht worden beslist 
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tenzij met éénparigheid van stemmen van alle bestaande 
eigenaars van het betrokken komplex. 

ARTIKEL 46. - Mandaat.  
Indien de syndicus geen eigenaar is, zal hij toch 

uitgenodigd worden ter algemene vergadering, doch zijn 
stem is slechts raadgevend en niet beslissend. 
Alleen de syndicus of een mede-eigenaar heeft het recht 

een andere mede-eigenaar te vertegenwoordigen op de 
algemene vergadering en er te stemmen in zijn plaats; 
evenwel mag een gehuwde mede-eigenaar door zijn echtgeno-
(t)e vertegenwoordigd worden. Huidige, beperking geldt 
niet voor oprichter die zelfs een niet-eigenaar mag 
afvaardigen. 
Het mandaat moet geschreven zijn en bepalen of het 

algemeen is of slechts betrekking heeft op de beslissin-
gen nopens sommige punten van de dagorde, welke punten 
dienen bepaald te worden. Bij gebrek daaraan wordt het 
mandaat aanzien als niet bestaande. 
Ingeval tengevolge van het openvallen van een nalaten-

schap of wegens een andere wettelijke oorzaak een 
privatief toebehoort in onverdeeldheid aan verschillende 
personen, de eventuele minderjarigen of onbekwamen 
vertegenwoordigd of bijgestaan als naar recht, dan zullen 
allen één onder hen moeten aanduiden die zal opgeroepen 
worden tot de algemene vergadering en die zal stemmen 
namens de onverdeeldheid. 
De lastgeving welke hem gegeven wordt of het proces-

verbaal van zijn verkiezing zal aan het proces-verbaal 
der algemene vergadering gehecht blijven. 
Dezelfde voorziening geldt wanneer sen privatief het 

voorwerp is van een recht van vruchtgebruik, gebruik of 
bewoning of van erfpacht. 
Ingeval van eigendomsoverdracht van een privatief, 

hetzij wegens overlijden, hetzij tengevolge van een 
overdracht onder levenden, dienen de nieuwe eigenaars hun 
naam, adres en hoedanigheid kenbaar te maken aan de 
syndicus, als voormeld in artikel 27 ("Mutatie van 
privatieven") hiervoor. Eerst na het vervullen van deze 
pleegvormen zullen zij deel uitmaken van de algemene ver-
gadering. 
Bij iedere algemene vergadering dient een aanwezig-

heidslijst opgemaakt te worden. 

ARTIKEL 47. - Aantal stemmen.  
In elke algemene vergadering beschikt iedere mede-

eigenaar over zoveel stemmen als hij aandelen heeft in de 
desbetreffende gemene delen. 
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ARTIKEL 48. - Quorum.  
A. Behoudens afwijkingen voorzien in huidig reglement 

dient minstens de helft van het aantal stemmen waarover 
alle eigenaars van het betrokken komplex samen beschik-
ken in de algemene vergadering tegenwoordig of vertegen-
woordigd te zijn, opdat de algemene vergadering rechts-
geldig zou kunnen beslissen. 
B. Indien een algemene vergadering dit quorum niet 

bereikt wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen 
minstens vijf vrije dagen en hoogstens twintig erna, 
zoals bepaald in artikel 44 ("Wijze van uitnodiging") 
hiervoor. Deze nieuwe vergadering beslist geldig zonder 
voorwaarde van quorum. 

ARTIKEL 49. - Meerderheid.  
Behoudens tegenstrijdige bepalingen van huidig regle-

ment worden de beslissingen genomen bij gewone meerder-
heid van de tegenwoordige of vertegenwoordigde stemmen, 
hetzij de helft plus één, waarbij de eventuele onthoudin-
gen of blanco-stemmen worden beschouwd als zijnde akkoord 
met het voorstel. 

ARTIKEL 50. - Afwijkingen aan quorum en meerderheid.  
Afwijkingen aan quorum en meerderheid zijn voorzien 

onder artikels 10 in fine ("Aantal der aandelen in de 
gemene delen"), 13 ("Zakelijke rechten"), 15 ("Wijzi-
gings- of veranderingswerken - Voorwaarden"), 31 ("Wer-
ken"), 40 ("Gehele of gedeeltelijke vernieling van de 
gebouwen") en 48 ("Quorum") hiervoor en 53 ("Bestemming 
der lokalen") hierna. 

ARTIKEL 51. - Bureau.  
Elke algemene vergadering stelt aan voor de termijn 

door haar zelf bepaald, en onder de: stemgerechtigde 
leden, een voorzitter die herkiesbaar is. De voorzitter 
duidt de sekretaris aan die behoudens tegenstrijdige be-
palingen de syndicus is. De leden van het bureau zijn 
aanzien als ontslaggevend wanneer zij niet meer stemge-
rechtigd zijn, of ingeval het een lasthebber van een 
rechtspersoon betreft, door het feit van de herroeping 
van zijn mandaat. 

ARTIKEL 52. - Notulen.  
De beslissingen van elke algemene vergadering worden 

opgetekend in een proces-verbaal ingeschreven in een 
speciaal register en ondertekend door de voorzitter, de 
sekretaris en de syndicus. Iedere mede-eigenaar heeft het 
recht kennis te nemen van dit proces-verbaal of register 
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alsook de afschriften ervan te nemen, doch zonder 
verplaatsing. 

SEKTIE VIJF: BESTEMMING - VERHURING - BEWONING. 

ARTIKEL 53. - Bestemming der lokalen.  
A. Kamers en studio's : 
De appartementen zijn exklusief bestemd tot bewoning en 

het is verboden er enige handel te drijven; wel mag er 
een vrij beroep uitgeoefend worden indien het bezoek van 
kliënten en leveranciers slechts beperkt is en geen 
noemenswaardige hinder meebrengt voor de andere bewoners. 
B. Gelijkvloers : 
De gelijkvloerse ruimten van de appartementenkomplexen 

mogen aangewend worden tot woongelegenheid; en ook tot: 
installatie van commerciële kantoren; uitoefening van een 
vrij beroep, installatie van magazijn, kantoor van bank, 
verzekering, openbare dienst of parastatale instelling, 
broodverdeling, kruidenier, ijskreem- en frisdrankverko-
per, enzovoort doch zonder verbruikzaal. De daarbijpas-
sende inrichting is dan uiteraard toegelaten, en de 
eigenaars mogen de voorgevel aanpassen aan de beroepsbe-
hoeften. Reclames, uithangborden enzovoort zelfs lichtge-
vend (echter niet pinkend) mogen aangebracht worden doch 
slechts aan de binnenzijde der gebouwen van de gelijk-
vloerse verdieping, en mits voorafgaande en schriftelijke 
goedkeuring van oprichter en de bevoegde overheden; deze 
uitzondering geldt bijgevolg in géén geval voor de 
gevels, waaraan dus geen enkele publiciteit mag worden 
aangebracht. In geen geval mag het licht of het schijnsel 
van deze publiciteit de bewoners van de eerste verdieping 
op ernstige wijze hinderen. Alles dient dan derwijze 
esthetisch verantwoord te zijn dat het geenszins schaadt 
aan de standing of het uitzicht van het komplex; boven-
dien moet uniformiteit nageleefd worden met eerder 
uitgevoerde soortgelijke werken aan andere delen van het 
ganse komplex. 
Verboden zijn de uitbating van een begrafenisonderne-

ming, tearoom, restaurant, lunapark of visverkoper en in 
algemene zin: iedere uitbating van een handelszaak die 
door geluid of geur hinderend kan zijn voor de omgeving. 
Alle privatieven die konform het voorgaande niet tot 

woongelegenheid worden aangewend, mogen enkel toegang aan 
het publiek verschaffen via de toegangsdeur in de 
voorkant van het gebouw. 
C. De parkings dienen enkel tot het :bergen van perso-

nenwagens en rijwielen. De bestuurders zullen geen 
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gebruik mogen maken van hun waarschuwingsmiddelen in het 
komplex en evenmin de motor laten draaien onder voorwend-
sel van oppuntstelling of om welke reden ook. Het is 
verboden de motor in vrije loopstand te laten draaien, 
olie te morsen of nodeloos rook te veroorzaken. Enkel 
stapvoets verkeer, met ontstoken :kruislichten, is 
toegelaten. Wanneer de vervoermiddelen 's nachts binnen-
gereden worden, dient zulks te geschieden op zulke wijze 
dat de rust der andere bewoners niet of zo weinig 
mogelijk gehinderd wordt. 
D. Het gebruik van hogedrukreinigers is in het ganse 

komplex verboden. 

ARTIKEL 54. - Verhuring.  
De privatieve delen mogen enkel aan eerbare en solvabe-

le huurders in huur gegeven worden. Zelfde verplichting 
weegt op de huurder ingeval van onderverhuring of afstand 
van huur. De verhuring van gedeelten van privatieve 
eenheden is niet toegelaten. 
De huurder wordt geacht kennis te hebben genomen van de 

beschikkingen dezer akte en van de algemene vergaderin-
gen en verbindt zich tot stipte uitvoering ervan; de 
eigenaar zal steeds de huurder inlichten over alle 
beslissingen genomen door de algemene vergaderingen en 
betrekking hebbend op de verhuring. 

ARTIKEL 55. - Regels van bewoning.  
Op algemene wijze zullen alle mede-eigenaars en bewo-

ners zorgvuldig alles vermijden wat schade of te vermij-
den ongemakken kan berokkenen aan andere bewoners van de 
komplexen. Te dien einde verplichten ze zich tot eerbie-
diging van het reglement van inwendige orde en partiku-
liere reglementen goedgekeurd door de algemene vergade-
ring alsmede van de bepalingen hierna geformuleerd: 
A. Bekleding van vensters : 
De mede-eigenaars en bewoners zullen aan de vensters 

noch reklameborden noch wasgoed noch andere welkdanige 
voorwerpen mogen aanbrengen. 
Aan de vensters van de voorgevels der eerste en tweede 

verdiepingen alsook der gelijkvloerse ruimten die tot 
woongelegenheid worden aangewend, moeten glasgordijnen 
gehangen worden op het geheel der breedte der vensters, 
zo de algemene vergaderingen "blok I" en "blok  II",  samen 
beraadslagend, hiertoe besluiten, met gewone meerderheid; 
deze bepaling is niet toepasselijk op de oprichter zolang 
niet alle privatieven verkocht zijn. 
Aan de gevels mogen géén markiezen of andere uitwendige 

schutsels aangebracht worden noch zaken die de harmonie, 
het esthetisch karakter of de uniformiteit der gebouwen 
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schaden, tenzij met instemming der plenaire algemene 
vergadering. 
Wanneer zonnewerende apparatuur aan de vensters aange-

bracht wordt zal deze eveneens van een neutrale heldere 
kleur zijn. 
Het aanbrengen van aanplakbrieven, met uitzondering van 

een bericht van te huur- of verkoopstelling, is verboden, 
zowel op het gelijkvloers als op de verdiepingen. 
De op de plannen voorkomende "balkons" zijn geen echte 

balkons doch slechts wegens de brandveiligheid door de 
bevoegde diensten opgelegde uitsteeksels; bijgevolg mogen 
deze nooit betreden worden, en is er ook geen toegang tot 
voorzien vanuit de privatieven; deze "balkons" mogen ook 
niet gebruikt worden om er gelijk wat op te plaatsen of 
aan te brengen. 
Alle overtredingen vastgesteld door de syndicus zullen 

het verschuldigd zijn van schadeloosstelling meebrengen 
vastgesteld door de algemene vergadering, naast de ver-
plichting om het niet toegelatene onverwijld weg te 
nemen. 

B. Geluidsisolatie der privatieve delen : 
a) Teneinde hinderlijke geluiden te vermijden zullen de 

eigenaars van privatieve delen of ds bewoners ervan 
steeds erop waken dat minstens de helft van geheel de 
bewoonbare oppervlakte bedekt is met tapijten of ge-
luiddempende bekleding. 
b) Nooit zullen radio-apparaten, televisietoestellen en 

andere geluidgevende apparaten mogen geplaatst worden 
onmiddellijk tegen de muren. Steeds zal een afstand van 
minstens tien centimeter van de muren, vloeren of 
plafonds dienen behouden te blijven. 
c) Wanneer een privatief deel zou aangewend worden voor 

een andere bestemming dan bewoning, zullen alle maatrege-
len dienen genomen te worden ondermeer door aangepaste 
isolaties, om abnormale geluidshinder te vermijden. De 
plenaire algemene vergadering kan minimavereisten 
stellen. 

C. Beroepsplaket - Aanplakbrieven : 
Eigenaars of uitbaters en beoefenaars van vrije beroe-

pen mogen enkel aan hun privatief een beroepsplaket 
aanbrengen met als maximale afmetingen twintig bij dertig 
centimeter en mits het in een uitvoering van goede smaak 
geschiedt. 
Wanneer de betrokken algemene vergadering er toelating 

voor geeft mag het beroepsplaket ook in de algemene 
inkomhall worden aangebracht, op een plaats daartoe 
aangeduid. 
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Bij tekoopstelling of tehuurstelling van een privatief 
deel mag een aanplakbiljet aangebracht worden op de 
voorgevel van het gebouw op de plaats en de wijze door de 
syndicus bepaald. 

D. Lichtreklames aan gevels en vensters : 
De ingevolge artikel 53 hiervoor toegelaten licht-

reklames aan de binnenzijde der ramen van de gelijkvloer-
se handelsruimte zullen steeds dienen ontstoord te worden 
en mogen ook niet zijn van het type knipperlicht. 

E. Toegang tot de privatieve delen : 
De syndicus dient steeds vrije toegang te hebben tot de 

privatieve delen, ook als ze bewoond zijn om hem toe te 
laten de staat der gemeenschappelijke delen na te gaan, 
de maatregelen van algemeen belang te treffen en herstel-
lingen te laten uitvoeren die nuttig zijn voor andere 
privatieven. 
Om de syndicus toe te laten deze taak behoorlijk te 

vervullen dient iedere mede-eigenaar met hem de prakti-
sche schikkingen te nemen. Indien dit niet geschied is en 
eveneens in geval van hoogdringendheid machtigt iedere 
mede-eigenaar en bewoner hierbij onherroepelijk de syndi-
cus, om indien het mocht nodig blijken, de toegangsdeur 
met een loper te openen om de nodige maatregelen te 
nemen. Indien een gedwongen opening nodig mocht zijn, zal 
de syndicus zich echter laten vergezellen door een deur-
waarder, die op kosten van de mede-eigenaar of van de 
bewoner, de omstandigheden noteert die de gedwongen 
toegang noodzakelijk gemaakt hebben alsmede de eventueel 
te nemen maatregelen. 
Bij noodgevallen, ter beveiliging van de inwoners, zal 

de toegang der privatieven voor iedere bewoner vrij zijn. 

F. Toegang tot de handelsruimten op de gelijkvloerse 
verdieping : 
Overeenkomstig hetgeen hoger bepaald, heeft het publiek 

geen toegang tot deze handelsruimten via de algemene 
inkom van het betrokken blok, doch wel uitsluitend via de 
toegangsdeur in de voorgevel van het gebouw. 

G. Individuele aansluitingen en tellers : 
De individuele aansluitingen en tellers voor water, gas 

en elektriciteit zijn ten laste van de eigenaar van het 
betrokken privatief. 

H. Verwarming van de privatieven : 
De eigenaars van de bewoonbare privatieven moeten waken 

dat hun pand steeds op normale wijze verwarmd wordt, dit 
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onafgezien van het feit of het al dan niet bewoond is. 
Mocht een eigenaar in deze verplichting te kort schieten, 
kan de syndicus de in gebreke blijvende medeëigenaar 
laten bijdragen in de verwarmingskosten op basis van het 
aantal aandelen dat deze laatste bezit in de gemene 
delen. 
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TITEL  II.  REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE 

ARTIKEL 56. - Principe.  
Huidig reglement van inwendige orde is verplichtend 

voor alle mede-eigenaars en hun rechthebbenden en kan 
niet gewijzigd worden tenzij mits beslissing van de 
plenaire algemene vergadering met gewone meerderheid van 
stemmen. 

ARTIKEL 57. - Processen-verbaal.  
De wijzigingen aan het Reglement van inwendige orde 

zullen op hun datum moeten voorkomen in het Register der 
Processen-verbaal der plenaire algemene vergadering, en 
bovendien ingelast worden in een Register genaamd 
"Register van Beheer" gehouden door de syndicus en 
hetwelk eveneens het statuut van het onroerend goed, het 
Reglement van inwendige orde en de wijzigingen zal 
behelzen. 
Ingeval van vervreemding van een deel van het onroerend 

goed, zal de mede-eigenaar die vervreemdt de aandacht van 
de nieuwe belanghebbende vestigen op het bestaan van het 
Register van beheer en hem uitnodigen er kennis van te 
hebben. 
De nieuwe belanghebbende zal, alleen door het feit 

eigenaar of rechthebbende van een deel van het onroerend 
goed te zijn, in de plaats gesteld worden in alle rechten 
en verplichtingen voortspruitende uit de voorschriften 
van dit register van beheer en de beslissingen die het 
bevat, hij zal er toe gehouden zijn er zich naar te 
gedragen evenals zijn rechthebbenden. 

SEKTIE EEN: INWENDIGE ORDE 

ARTIKEL 58. 
De gemene delen niet bestemd tot berging of stalling 

moeten ten allen tijde vrij blijven. Het is verboden er 
wat ook te hangen of te plaatsen, dat hinderend zou 
kunnen zijn voor hun normale werking of bestemming. 
De bewoners mogen op de balkons niets plaatsen dat 

onwelriekend is, of de andere betrekkers zou storen. In 
de gangen en op de overlopen mag geen huishoudelijk werk 
verricht worden zoals reinigen van tapijten, beddegoed, 
kleren en meubels of schoenpoetsen, enzovoort. 
Het is verboden linnengoed of was te hangen aan de 

gevels of op de balkons van de voorkant van het gebouw of 
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wat ook te doen dat het uitzicht van het komplex zou 
kunnen benadelen. 

ARTIKEL 59. - Huisdieren.  
Bij wijze van eenvoudige gedoogzaamhe:Ld is het toegela-

ten aan de betrekkers van het gebouw om in het gebouw 
kleine huisdieren te houden. Is het dier echter hinderend 
door lawaai, geur of om welke reden ook, dan kan de 
toelating ingetrokken worden voor het dier in kwestie bij 
beslissing van de plenaire algemene vergadering genomen 
met gewone meerderheid, en kan deze vergadering, onver-
minderd alle andere rechtsmiddelen, het gewraakte dier 
laten weghalen door de Dienst van de Dierenbescherming. 

ARTIKEL 60. - Het is verboden in de gebouwen ontvlamba-
re, ontplofbare, gevaarlijke of slecht riekende produkten 
binnen te brengen. 

ARTIKEL 61. - De vuilniszakken of -emmers moeten op het 
voetpad voor het desbetreffend komplex geplaatst worden, 
ten vroegste na achttien uur de dag vóór de ophaling; tot 
zolang dienen ze binnen elk privatief te blijven. Dit 
tenzij door de syndicus een andere regeling zou uitge-
werkt worden, die verplichtend zal zijn voor alle 
gebruikers. 

ARTIKEL 62. - De bewoners dienen zich te onderwerpen en 
te voldoen aan alle politiereglementen en wegenislasten. 

SEKTIE TWEE: MORALITEIT EN RUST 

ARTIKEL 63. - De mede-eigenaars en hun rechthebbenden 
evenals de huurders, dienstboden en andere bewoners, 
moeten steeds het gebouw bewonen burgerlijk en eerlijk en 
ervan genieten als goede huisvaders. Ze dienen ervoor te 
zorgen dat de rust in het komplex nooit gestoord worde 
door hen, hun familieleden, dienstpersoneel of dieren. 
Het is verboden abnormaal lawaai te maken of te laten 

maken of machines of werktuigen van gelijk welke aard te 
gebruiken die het komplex zouden kunnen schaden of hinder 
meebrengen voor de andere bewoners of' de geburen. Het 
gebruik van elektrische motors voor huishoudapparaten of 
voor verwarming is toegelaten. De elektrische apparaten 
moeten ontstoord zijn om ontvangst van radio of televisie 
niet te bemoeilijken. Radio, televisie of gelijk welk 
ander muziekapparaat dient zodanig geregeld dat de 
bewoners van andere privatieven er niet door gehinderd 
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worden. Het sluiten van privé-ingangsdeuren op de 
overlopen kan bijzonder veel lawaai teweegbrengen door de 
weergalming in de ruimte van de trapzaal; te dien einde 
zullen de bewoners, zeker tijdens de nachturen, de deuren 
niet dichttrekken, doch met gebruik van de sleutel in het 
slot doen. Vanaf elf uur 's avonds tot zeven uur 's 
morgens is alle lawaai verboden. 
Voor al wat niet voorzien is in huidig reglement dienen 

de eigenaars of betrekkers zich te rschikken naar de 
gebruiken bestaande in een goed onderhouden en bewoond 
huis. 

SEKTIE DRIE: ALGEMENE EN BIJZONDERE LASTEN 

ARTIKEL 64. - Aansluiting op het telefoonnet is volle-
dig ten laste van de eigenaar of de huurder die een 
abonnement neemt. De vergoedingen aan de administratie of 
regie worden door hem rechtstreeks betaald. Indien voor 
het plaatsen van een telefooninstallatie draden geleid 
moeten worden langs de gemene delen van het komplex, moet 
het plan voorafgaandelijk medegedeeld worden aan de 
syndicus en door hem goedgekeurd. In ieder geval dient de 
bel zodanig geplaatst te worden dat het: geen hinder mee-
brengt voor de andere bewoners. 
Elke bewoner kan aansluiten, zo hij dit wenst, op 

televisie- en frekwentiemodulatie- distributie, mits de 
kosten ervan te dragen, overeenkomstig hetgeen bepaald in 
artikel 16 hiervoor. 

TITEL  III.  ALGEMEENHEDEN 

ARTIKEL 65. - Het reglement van mede-eigendom is 
verplichtend voor alle mede-eigenaars tegenwoordige of 
toekomstige en zal in zijn geheel ingelast worden in 
iedere akte van overdracht of aanwijzing van eigendom, 
alsook in iedere akte welke het genot van het privatief 
toestaat, hetzij ten titel van huur, hetzij anders. 
Nochtans indien deze inlassing te duur zou zijn zullen de 
akten uitdrukkelijk moeten vermelden dat de betrokkenen 
volledige kennis hebben van gezegd reglement, door de 
voorafgaandelijke mededeling ervan, dat zij in de plaats 
gesteld worden van hun rechtgevers in alle rechten en 
verplichtingen voortvloeiende uit gezegde akte, dat zij 
zich verplichten tot de stipte uitvoering en de naleving 
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ervan en dat zij tevens deze lasten en voorwaarden zullen 
opleggen aan hun rechtverkrijgers en erfgenamen ten even 
welke titel, solidair en ondeelbaar verbonden. 
De huurders zijn verplicht hun huurrisiko's en verant-

woordelijkheid tegenover de andere eigenaars of bewoners 
van het komplex en de buren voldoende te verzekeren. De 
eigenaar die verhuurt is verantwoordelijk voor de uitvoe-
ring van dit beding. 
De eigenaars zijn verplicht op eerste aanvraag van de 

syndicus een kopij van de huurceel over te maken. Wanneer 
minstens drie/vierden der mede-eigenaars bezwaar aanteke-
nen bij de syndicus tegen een huurder wegens het niet-
naleven van onderhavig reglement zal de eigenaar die 
verhuurt aan die huurder, gehouden zijn het huurkontrakt 
te verbreken. De eigenaar blijft solidair verantwoorde-
lijk met zijn huurder voor alle schade door deze laatste 
aangericht. 

ARTIKEL 66. - Ingeval van meningsverschil tussen één of 
meerdere mede-eigenaars en/of de syndicus betreffende de 
interpretatie van het onroerend statuut of het reglement 
van inwendige orde, zal het geschil onderworpen worden 
ter verzoening aan de plenaire algemene vergadering. 
Komt er geen overeenkomst tot stand, dan zal het 

geschil onderworpen worden aan een scheidsrechter. Deze 
zal aangeduid worden door de Heer Vrederechter van het 
kanton waar het komplex gelegen is, tenzij er akkoord zou 
bestaan nopens de persoon van de scheidsrechter. Deze 
scheidsrechter zal optreden als minnelijke regelaar en 
vrijgesteld zijn van de vormen en de termijnen van het 
procesrecht; zijn beslissingen zijn bindend en zonder 
verhaal. 

ARTIKEL 67. - De mede-eigenaars worden verondersteld 
zeer wel te kennen en te weten : 
a) de beschikkingen van de wet van acht juli negentien-
honderd vier en twintig, ter aanvulling van de beschik-
kingen van het Burgerlijk Wetboek, betreffend de mede-
eigendom; de wet waarheen partijen verondersteld worden 
te verwijzen voor alles wat niet uitdrukkelijk geregeld 
werd bij huidige akte; 
b) de voor- en nadelen voortvloeiende uit de bepalingen 
en overeenkomsten vastgesteld bij huidige akte en de 
voor- en nadelen voortvloeiend uit de toestand van 
gedwongen onverdeeldheid en mede- eigendom. 

In elke overeenkomst of kontrakt betreffende een 
gedeelte van het onroerend goed zullen partijen woon- 
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plaats met toekenning van rechtsmacht kiezen in hun 
privatief in huidig komplex. 

Kosten der basisakte.  
De kosten van huidige basisakte, alsook de rechten en 

honoraria ervan, zijn ten uitsluitelijke laste van de 
verkrijgers der privatieven. 

+ + + + + + + + +  
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