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En dit in der minne of gerechtelijk, uit de hand, bij openbare toewijzing of 
veiling, in de vormen, voor de prijzen, onder de lasten, bedingen en voorwaarden 
aan zodanige persoon of personen die de lasthebber zal goed vinden; 

Alle lastenkohieren te doen opstellen; alle loten te vormen; de oorsprong van 
eigendom vast te stellen; alle verklaringen te doen; alle bepalingen betreffende 
erfdienstbaarheden en gemeenschappen te bedingen; 

De lastgevers te verplichten tot alle vrijwaring en tot het verlenen van alle 
rechtvaardigingen en opheffingen; Het tijdstip van ingenottreding te bepalen; de 
plaats, wijze en termijn voor betaling van de verkoopprijzen, kosten en alle 
bijhorigheden vast te stellen; alle overdrachten en aanwijzingen van betaling te 
geven; de koopprijzen, kosten en alle bijhorigheden te ontvangen, ervan kwijting 
en ontlasting te geven met of zonder in de plaatsstelling. 

Het ambtshalve nemen van inschrijving te vorderen of daarvan geheel of 
gedeeltelijk te ontslaan om welke reden ook; na of zonder betaling opheffing 
verlenen van verzet, inbeslagnemingen en andere beletselen, opheffing te verlenen 
en in de doorhaling toe te stemmen van alle inschrijvingen hoegenaamd en 
randmeldingen van inpandgeving, met of zonder verzaking aan zakelijke rechten, 
af te zien van alle vervolgingen of dwangmiddelen; 

Bij gebreke aan betaling of uitvoering van voorwaarden lasten. of bedingen, 
alsmede ingeval van welkdanige betwistingen, te dagvaarden en voor het gerecht 
te verschijnen als eiser of als verweerder, te doen pleiten, verzet te doen, Ir. beroep 
te gaan en zich in verbreking te voorzien, kennis te nemen van alle titels en 
stukken vonnissen en arresten te bekomen; alle zelfs buitengewone middelen von 
uitvoering aan te wenden zoals herverkoping bij dwaas opbod, verbreking der 
verkoping onroerend beslag, de gerechtelijke rangregeling, enzovoor,; streds verdrag 
te sluiten, dading te treffen en compromis aan te gaan; 

Ingeval één of verschillende der hogervermelde rechtshandelingen bij sterkmaking 
verricht werden, deze goed te keuren en te bekrachtigen; 

Ten voorschreven einde alle rechtshandelingen te sluiten, alle akten en. stukken 
te tekenen, in de plaats te stellen, woonplaats te kiezen en in het algemeen alles 
te doen wat noodzakelijk of nuttig zou zijn, zelfs niet uitdrukkelijk in deze 
vernield; 

Van de kopers, toewijzelingen en anderen alle waarborgen en hyoothek.en te 
aanvaarden tot zekerheid van betaling of uitvoering van verbintenissen; 

Alle gelden voortkomende van de verkoping plaatsen op een or verschillende 
banken of spaarkassen van België op een speciale of gewone notarisrekening en 
dit rot  dé  volledige vereffening. 

Alle wijzigingen aan te brengen aan de basisakte en alle wijzigende of 
verbeterende akten aan de basisakte te ondertekenen, en om de nodige en nuttige 
erfdienstbaarheden te vestigen. 

WAARVAN AKTE. 
Gedaan en verleden te Meulebeke, op mijn kantoor; 
Na. voorlezing tekenden komparante¢r 	notaris; 

BASISAKTE 
RESIDENTIE "TER HULST I en  IP"  

Hoogstraat nummers 90-92-94 
9000 	GENT 

Het jaar negentienhonderd drie en negentig. 
Heden op achtentwintig april. 
Voor mij, Meester Antoon DUSSELIER-DE BRABANDERE, Notaris ter 
standplaats Meulebeke; 
ZIJN VERSCHENEN : 

1° De naamloze vennootschap "VYBO" waarvan de zetel gevestigd is te 8700 
Tielt, Grote Hulststraat nr 47; ingeschreven in het handelsregister te Brugge onder 
nr 58563; opgericht onder vorm van een P.V.B.A. bij akte: voor mijn ambt van acht 
november negentienhonderd drie en tachtig, bekendgemaakt in gezegde Bijlage van 
vierentwintig november erna onder nr 2816-22, waarvan de statuten gewijzigd 
werden bij akten voor mijn ambt van dertig december negentienhonderd 
vijfentachtig, bekendgemaakt in gezegde Bijlage van vijfentwintig januari erna 
onder nr 860125-371, van achttien juni negentienhonderd acht en tachtig, 
bekendgemaakt in zelfde Bijlage van negen juli erna onder nr 880709-116 -waarbij 
de vorm in de huidige werd gewijzigd-, en van achtentwintig april negentienhon-
derd twee en negentig, bekendgemaakt in zelfde Bijlage van vijftien mei erna 
onder nr 920515-302; sindsdien ongewijzigd; handelend door haar raad van bestuur, 
namens welke alhier optreedt, ingevolge artikel 25 der statuten: Heer Jozef VANDE 
VYVERE nagenoemd, benoemd tot bestuurder bij beslissing der buitengewone 
algemene vergadering, en tot gedelegeerde bestuurder bij beslissing der raad van 
bestuur, beide van achttien juni negentienhonderd achtentachtig, dadelijk na de 
omzetting en samen ermede bekendgemaakt als gezegd; 

2° Heër Jozef Maria Clement Jules VANDE VYVERE burgerlijk ingenieur, 
geboren te Ardooie op één maart negentienhonderd vier en veertig, en zijn 
echtgenote: 

3° Mevrouw Annie Roberta Herman  Cornelia  BOEDTS, zonder beroep, geboren 
te Gent op negen en twintig maart negentienhonderd zes en veertig, 
-samenwonend te Knokke-Heist, Zeedijk nr 625; gehuwd onder het stelsel der 
zuivere scheiding van goederen, blijkens huwelijkskontrakt voor Notaris Paul 
LAMBRECHT te Ileule van achtentwintig februari negentienhonderd zeventig, 
ongewijzigd, zo zij verklaren; 

4° De naamloze vennootschap "SAARIMMO", waarvan de zetel gevestigd is te 
8511 Kortrijk (Aalbeke), Zevekotestraat nr 16; ingeschreven in het handelsregister 
te Kortrijk onder nr 101753; opgericht onder de vorm van een B.V.B.A. blijkens 
akte voor Notaris Yves GUILLEMYN te Menen-Lauwe van drie september 
negentienhonderd twee en tachtig, bekendgemaakt in gezegde Bijlage onder nr 
1811-12, waarvan de statuten gewijzigd werden blijkens akten voor zelfde Notaris 
GUILLEMYN van zestien maart negentienhonderd drie en tachtig, bekendgemaakt 
in zelfde Bijlage van twee april erna onder nr 919-5, en voor Notaris VAN 
HAESEBROUCK voornoemd van zevenentwin tig .maart negentienhonderd 
aésentachtig, bekendgemaakt in zelfde Bijlage van vierentwintig april erna onder 
nr 860424-427, van twaalf december negentienhonderd zes en tachtig, bekendge-
maakt in zelfde Bijlage van acht januari erna onder nr 870108-248, en laatst van 
negen december negentienhonderd éénennegentig (waarbij ondermeer de vorm 
gewijzigd werd in de huidige), bekendgemaakt in zelfde Bijlage van vier januari 
erna onder nr 920104-424; handelend door haar raad van bestuur, namens welke 
alhier optreedt, ingevolge artikel 18 der statuten: Heer André VANHERPE, 
bestuurder van vennootschappen, wonend te 8511 Kortrijk (Aalbeke), Zevekote- 
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straat nr 16, benoemd tot bestuurder bij beslissing der buitengewone algemene 
vergadering, en tot voorzitter der raad van bestuur bij beslissing van deze raad, 
beide van negen december negentienhonderd eenennegentig, dadelijk na de 
omzetting en samen ermede bekendgemaakt; 

Welke komparanten mij aanzochten volgende verklaringen authentiek vast te 
stellen : 

VOORAFGAANDE UITEENZETTING 

1. - Komparanten zijn eigenaars van volgend onroerend goed : 
Onder de Stad GENT - Vijftiende Afdeling (GENT): 
a) Een perceel grond gelegen aan de Hoogstraat nrs 90-92, aldaar ten huidig of 

vroeger kadaster bekend in de sektie F nrs 2915/E en 2916/D, met een totale 
oppervlakte volgens huidig of vroeger kadaster van VIJF AREN TACHTIG 
CENTIAREN; 

b) Een perceel grond, gelegen Hoogstraat nr 94, aldaar ten huidig of vroeger 
kadaster bekend in de sektie F nr 2914/D, met een oppervlakte volgens huidig or 
vroeger kadaster van NEGEN AREN ZES EN NEGENTIG CENTIAREN; 
Aanpalers volgens huidig of vroeger kadaster voor alle voorschreven goederen. 
samen één blok vormend: Noord: Vermaele-Rijckaert  Ignace  te Zomergein, 
Wohlmutter Patrick, De Weerdt-Van Belle Joseph, beide te Gent; Oost: Claeys-
Minnebo Marcel, Van Den Abeel Jan en Panneels Inge, Bosteels-Lanssens 
Fernandus weduwe en erfgenamen, Stichting  Pius  X/Hulp aan Katholieke Werken, 
alle te Gent; Zuidoost: Baele-Derey Eric te Gent; Zuidwest: de Hoogstraat; West: 
Vennootschap Gonea te Zelzate, Popyn Stephanus te Gent en konsoorten, Pauwels-
Van de Capelle Josephus te Gent; Noordwest: Bekaert-Boeve Paul te Gent, Vent 
Beversluys-Veldeman Adrien  te De Haan, Van  Loo-Desmedt Jacques, Ilusczak-. 
Demeyer Ramon, beide te Gent; 

OORSPRONG VAN EIGENDOM : 
Eigendom van komparanten om liet te hebben verkregen met de er toen 

opstaande -inmiddels afgebroken- gebouwen, als volgt: 
- van N.V. VYBO voor drieënzeventig/honderdsten, Heer Jozef VANDE VYVERE 
voor één/honderdste en Mevrouw Annie BOEDTS voor één/honderdste, alles volle 
eigendom onverdeeld, ingevolge akte voor mijn ambt van vijf november 
negentienhonderd negentig, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Oert 
op zeven december erna, boek 3712 nr 15, houdend aankoop aan A/ N.V. 
ROGGE-INVEST"  te Gent en B/ a)Mevrouw  Laure  Marie  Joséphine  DEWAIDE, 
zonder beroep te Nazareth, weduwe Alphonsus ROGGE, en b)Mevrouw Nicole  
Laure  Juliette ROGGE, industrieel te Sint  Martens  Latere, echtgenote Jacques DE 
BROE; 
- van N.V. SAARIMMO voor vijfentwintig/honderdsten volle eigendom onverdeeld, 
ingevolge akte voor mijn ambt van tien september negentienhonderd twee en 
negentig, overgeschreven alsvoren op vijftien september erna, boek 4184 ar 22, 
houdend aankoop aan N.V. CREATEC te Kortrijk, zelf eigenares ervan ingevolge 
voormelde akte voor mijn ambt van vijf november negentienhonderd negentig. 

Oorspronkelijk hoorden voorschreven goederen namelijk toe als volgt: 
a) Voorschreven perceel grond met vroeger opstaande burelen en magazijn, sektie 
F nrs 2916/D en 2915/E groot samen vijf aren tachtig centiaren behoorden toe in 
onverdeeldheid voor de helft aan de echtgenoten Charles ROGGE-BAERT  Susanna 
en voor de wederhelft aan Heer Alphonsus ROGGE voornoemd om ze te hebben. 
aangekocht ten verzoeke van Heer Ludovicus  VERNIERS,  brouwer te Gent, 
krachtens proces-verbaal van openbare toewijs door Notaris Daniel  MARTENS  te 
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1/ Het statuut van het komplex, houdende de materiële beschrijving van het 
komplex en zijn onderdelen en waarbij geregeld wordt: de juridische verdeling 
van het komplex, het onderhoud, de bewaring, de bestemming en eventueel de 
verandering en heropbouw van geheel of gedeelten der gebouwen. 

Deze beschikkingen en de erfdienstbaarheden die er kunnen uit voortvloeien 
worden als zakelijk statuut opgelegd aan al de mede-eigenaars, tegenwoordige en 
toekomstige. Dit statuut is tegenover allen tegenstelbaar door haar overschrijving 
ten hypotheekkantore. Veranderingen aan deze zakeli ike beschikkingen zullen 
tegenover derden alleen tegenstelbaar zijn na overschrijving der akte op het 
hypotheekkantoor. 

2/ Het reglement van inwendige orde, betreffend het genot van het komplex en 
zijn onderdelen en de bijzonderheden van het leven in gemeenschap. 

Dit reglement behoort niet tot het zakelijk statuut van het komplex, het geldt 
tussen partijen en hun rechtsopvolgers en zal verplichtend worden opgelegd aan 
allen die een zakelijk recht en recht van genot verwerven op gedeelten van het 
komplex. Het reglement kan gewijzigd worden in de voorwaarden die het zelf 
bepaalt. 

In iedere akte houdend overdracht of aanwijzing van eigendoms- of genotsrecht, 
huurovereenkomsten inbegrepen, zal de verkrijger geacht worden in de plaats te 
zijn gesteld van zijn rechtsvoorganger of verschaffer, wat betreft alle rechten en 
verplichtingen voortvloeiende uit de reglementen en de beslissingen genomen door 
de algemene vergadering der eigenaars, evenals de beslissingen der scheidsrechter. 

Hiervorenvermelde dokumenten vormen samen met de bouwplannen de basisakte 
van het komplex; zij vervolledigen elkaar en vormen een geheel. Zij dienen gelezen 
en geïnterpreteerd te worden in onderling verband. Deze dokumenten zullen samen 
met de bouwplannen en de bouwvergunning aan deze gehecht blijven na door 
komparanten en mij notaris "ne  varietur"  te zijn getekend. 

De Heer Hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk ontslagen enige inschrijving 
te nemen naar aanleiding van de overschrijving van deze akte, en dit om welke 
reden ook. De Notaris bevestigt de echtheid der identiteit van komparanten op 
zicht der officiële stukken vereist door de wet. 

En tenslotte hebben N.V. VYBO, Heer Jozef VANDE VYVERE, Mevrouw Annie 
BOEDTS en N.V. SAARIMMO, hierna ook "de lastgevers" genoemd, verklaard als 
hun bijzondere lasthebber aan te stellen: 
1° elk der lastgevers; 
2° Mevrouw Christine DERAMMELAERE, bediende, wonend te 8760 Meulebeke, 
Oude Pittemstraat nr 9; 
3° Mevrouw  Ingrid  VANHEE, bediende, wonend te 8760 Meulebeke, Gentstraat 
nr 289; 
4° Juffrouw Hilde VANDE WALLE, licentiate, wonend te 8760 Meulebeke, 
Astridlaan nr 16; 
5° Heer Christiaan CALLENS, kandidaat notaris, wonend te 8700 Tielt, Lindenlaan 
nr 13; 
- hebbende het recht van substitutie. Aan wie zij gelasten om voor hen en in hun 
naam: 

Te verkopen, het geheel of een deel van de volgende onroerende goederen: 
Hun onverdeelde gerechtigdheden in de in hieraangehecht reglement van 

medeëigendom beschreven privatieven met dezer aandelen in de gemene delen van 
het komplex. 
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nr 74 wordt verkocht; de ingangdeur zal door de eigenaar van nr 76 op zijn kosten 
toegemetst worden zoodra de tegenwoordige pachter van nr 74 dit laatste niet meer 
in huur heeft; dat met nr 76 de achtergang naar nr 74 medeverkocht wordt; -de 
kooper van nr 76 zal in het gebruik van den gang komen mits noodigen opzeg of 
verbod te doen aan den gebruiker van den gang." ' 
- 'Verklaring:  de Heer Philippe Rogge voornoemd verklaart en getuigt hierbij dat 
voor zover hem bekend het verkochte goed,noch geheel  noel,  gedeeltelijk, sedert 
meer dan dertig jaar voor heden niet meer werd gebruikt of betreden via liet 
steegje gelegen tussen de percelen 2905b,2904b en 2806b.' 

7. - BOUWVERGUNNINGEN - PLANNEN  
Na voorgaande uiteenzetting overhandigen komparanten mij navolgende 

bescheiden en plannen om te worden gehecht aan huidige akte, om samen met 
deze geregistreerd te worden na "ne  varietur"  door komparanten en mij notaris te 
zijn getekend geworden: 
- een afschrift-van- de bouwvergunning afgeleverd door liet Kollege van Burge-
meester en Schepenen der Stad Gent op achtentwintig januari negentienhonderd 
twee en negentig, onder dossier nr Stad: 91/160, kenmerk 5D/BA/VP, niet als 
bijlage het advies van de brandweerdienst van Gent van negenentwintig augustus 
negentienhonderd eenennegentig; niet vervallen zo komparanten verklaren; 
- alsmede de goedgekeurde plannen van het komplex voorwerp dezer, opgemaakt 
door Heer X. DONCK & Partners, architekten te 9800 Deinze, Witte Kaproenen- 
straat nr 20. Deze plannen zijn de volgende 
PLAN 1/6: bestaande toestand (inplanting, grondplan, profielen) en nieuwe 
toestand (inplanting, grondplan, kadasterplan, liggingsplan) 
PLAN 2/6: gelijkvloers 
PLAN 3/6: verdieping 1-2-3-4 
PLAN 4/6: funderingsplan, kelderplan, rioleringsplan 
PLAN 5/6: doorsneden A-A', B-B' en C-C' 
PLAN 6/6: gevels 
- evenals de wijzigende plannen niet zelfde nummers, opgemaakt door zelfde 
architekten;  welke op de eerste plannen voorrang zullen hebben in zover ze er van 
afwijken, en die slechts een andere indeling van privatieven en een volumewijzi-
ging achteraan het appartementengebouw inhouden, waarvoor een wijzigende 
bouwvergunning werd afgeleverd door voormeld Kollege op zevenentwintig---
april laatst, zoals blijkt uit het attest op zelfde datum afgele-
verd door de Schepen van Openbare Werken der Stad Gent, dat hier-
aangehecht blijft. 

komparanten verklaren en erkennen dat werkende notaris hun aandacht hebben 
gevestigd op de beschikkingen der wet van negenentwintig maart negentienhonderd 
twee en zestig, houdend organisatie van de Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, 
gewijzigd door de wet van twee en twintig december negentienhonderd zeventig, 
evenals op de Koninklijke Besluiten ter uitvoering ervan, en dat zij alle nodige 
toelatingen hebben bekomen, en ontslaan werkende notaris van alle verantwoorde-
lijkheid terzake zowel morele als professionele. 

BASISAKTE 

Na deie uiteenzetting hebben komparanten mij volgende dokumenten overhan-
digd, welke hieraan zullen gehecht blijven samen uitmakend ook niet voormelde 
plannen, de basisakte of reglement van mede-eigendom :  

Gent van zevenentwintig maart negentienhonderd zesenveertig, overgeschreven op 
het eerste hypotheekkantoor te Gent op vijftien april erna, boek 446 nr 10; 
b) Voorschreven perceel grond met vroeger opstaand magazijn, sektie F nr 2914/D 
groot negen aren zesennegentigcentiaren, behoorde in onverdeeldheid toe voor de 
helft aan Heer Charles ROGGE voornoemd en voor de wederhelft aan Heer 
Alphonsus ROGGE voornoemd, om het voor de blote eigendom onder voorbehoud 
van vruchtgebruik verkregen te hebben krachtens akte gifte onder levenden door 
hun ouders de echtgenoten Julianus ROGGE-CORNELIS Emma voor Notaris 
Fernand SOINNE te Gent van één september negentienhonderd vierenveertig, 
overgeschreven alsvoren op twaalf oktober erna, boek 396 nr 11. De echtgenoten 
Julianus ROGGE-CORNELIS Emma overleden respektievelijk te Gent hij op 
achttien februari negentienhonderd éénenvijftig en zij op twee augustus negentien-
honderd vierenzestig, zodat het vruchtgebruik is komen te vervallen. 

De onverdeelde helft van voorschreven goederen, welke toebehoorde aan de 
echtgenoten Charles ROGGE-BAERT  Susanna en aan Heer Charles ROGGE alleen, 
werd door hen ingebracht in voormelde N.V. "C.S. ROGGE-INVEST"  bij voormelde 
oprichtingsakte voor Notaris Yves TYTGAT voornoemd van zesentwintig maart 
negentienhonderd vijfentachtig, overgeschreven alsvoren op vier april erna, boek 
2557 nr 1. Heer Alphonsus ROGGE overleed te Gent op zeventien december 
negentienhonderd negenentachtig. Ingevolge zijn openbaar testament ontvangen door 
Notaris Michèle HOSTE te Gent van eenendertig augustus negentienhonderd 
achtentachtig, geregistreerd, verviel zijn nalatenschap voor de helft in vruchtge-
bruik aan zijn echtgenote Mevrouw  Laure  DEWAIDE en voor het overige aan zijn 
dochter Mevrouw Nicole ROGGE, beide voornoemd. 

2. - Heer Jozef VANDE VYVERE en Mevrouw Annie BOEDTS verklaren bij 
deze toestemming te geven aan N.V. VYBO, die aanvaardt, handelend door haar 
raad van bestuur, vertegenwoordigd door Fleer Jozef VANDE VYVERE voor wat 
betreft de toestemming verleend door Mevrouw Annie BOEDTS, en vertegen-
woordigd door Mevrouw Annie BOEDTS (benoemd tot bestuurder bij beslissing 
der buitengewone algemene vergadering en tot gedelegeerde bestuurder bij 
beslissing der raad van bestuur, beide van achttien juni negentienhonderd acht en 
tachtig, dadelijk na voormelde omzetting en bekendgemaakt als voormeld) voor wat 
betreft de toestemming verleend door Heer Jozef VANDE VYVERE: 
- om, voor wat betreft hun voormelde aandelen erin, op voorschreven percelen 
grond een onroerend komplex op te richten, zoals hierna bepaald, onder de naam 
"RESIDENTIE TER FIULST I &  II".  In aansluiting met deze toestemming tot 
bouwen verklaren komparanten sub 2° en 3° bij deze te verzaken in voordeel van 
komparante sub 1°, die aanvaardt, vertegenwoordigd als gezegd, aan het recht van 
natrekking van het onroerend komplex op voormelde percelen grond, voor wat 
betreft hun aandelen erin, dat hen toekomt overeenkomstig de artikelen 546, 551 
en volgende van het Burgerlijk Wetboek, en dit zonder enige tegenprestatie of enige 
prijs, op de konstrukties, beplantingen en alle hoegenaamde werken, welke 
komparante sub 1° zinnens is uit te voeren op zelfde grond, en zij verklaren haar 
machtiging te verlenen, er alle door haar goedgevonden gebouwen op te richten en 
ondermeer een appartementenkomplex, onderworpen aan het regime van medeëi-
gendom en hetwelk eigendom zal zijn of blijven van de oprichter N.V. VYBO, of 
van derde personen die hij wil aanduiden. 

Heer Jozef VANDE VYVERE en Mevrouw Annie BOEDTS geven toelating aan 
de oprichter N.V. VYBO, die aanvaardt, handelend als voormeld, om geheel of ten 
dele, aan het gehele of gedeeltelijke genot der rechten hem hier verleend, te 
verzaken ten voordele van welkdanige personen zijne r keus en namelijk ten 
voordele van de toekomstige bouwers of kopers van privatieve lokalen in het 
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komplex, waarvan sprake; er wordt bepaald dat de bedingen, speciale voorwaarden 
en erfdienstbaarheden, die de grond waarvan sprake bezwaren, alsook alle 
wettelijke beschikkingen of reglementen, reeds uitgevaardigd of nog uit te 
vaardigen terzake, zullen geëerbiedigd worden. Alle belastingen, taksen en aanslagen 
van welke aard ook, waartoe de gezegde bouwwerken aanleiding zullen geven., 
zullen uitsluitend ten laste zijn van de eigenaar of de eigenaars dezer bouwwerken, 

De hier gegeven toelating tot bouwen verbindt geenszins de verantwoordelijkheid 
van Heer Jozef VANDE VYVERE en Mevrouw Annie BOEDTS, eigenaars der 
aandelen in de grond, wat de voorgenomen bouwwerken betreft; deze verantwoor-
delijkheid blijft voor risiko en gevaar van de oprichter N.V. VYBO, die alle 
betwistingen die zouden kunnen ontspruiten naar aanleiding van deze bouwwerken 
zal moeten beslechten, zonder hun tussenkomst. De oprichter N.V. VYBO zal ook 
alle veroordelingen moeten ondergaan die zouden kunnen uitgesproken worden, 
zelfs wanneer deze veroordelingen zouden uitgesproken worden ten laste van Heer 
Jozef VANDE VYVERE en Mevrouw Annie BOEDTS, eigenaars van voormelde 
aandelen in de grond, en om reden van deze hoedanigheid. 

Het feit dat de oprichter N.V. VYBO voor zijn persoonlijke rekening of voor 
rekening van derden handelt, of dat hij al dan niet verzaakt, zoals hij ertoe 
hierboven werd gemachtigd, ten voordele van wie dan ook, aan het geheel of een 
gedeelte van de rechten, die hem toegestaan zijn, zal geen sclmldvernieuwieg 
uitmaken en de oprichter niet ontslaan van zijn verplichtingen tegenover I-leer 
Jozef VANDE VYVERE en Mevrouw Annie BOEDTS.  Dc  oprichter N.V. VYBO 
zal solidair en onverdeelbaar gehouden zijn niet de derde persoon waarvan sprake. 

Deze overeenkomst is door de partijen niet bedoeld als een oppervlaktepacht e: i 
kan bijgevolg niet beschouwd worden als een gewone tijdelijke vergunning. 

3. - Komparanten sub I° en 4° (samen hierna aangeduid als "de oprichter") richten 
op voorschreven gronden een onroerend komplex op dal: nader beschreven wordt 
in hieraangehecht reglement van mede-eigendom. Komparanten hebben het inzicht 
dit komplex te plaatsen onder het regime der eigendomsverdeling en de verplichte 
onverdeeldheid overeenkomstig artikel 577bis van het Burgerlijk Wetboek. Omdat 
het komplex onder dit regime geplaatst wordt, zal het vanaf de eerste verkoop of 
overdracht gesplitst worden in enerzijds privatieve delen, waarop de eigenaar een 
privatief en uitsluitend eigendomsrecht zal bezitten en anderzijds gemene delen of 
zaken, welke uitsluitend zullen toebehoren in mede-eigendom en verplichte 
onverdeeldheid, dit alles voor de frakties en in de verhoudingen nader bepaald 
het Reglement van mede-eigendom. 

Heer Jozef VANDE VYVERE en Mevrouw Annie BOEDTS verklaren voor de 
respektieve kwotiteiten in de grond die verbonden zijn aan een privatieve kavel, 
afstand te doen van hun recht van natrekking op de gebouwen van de kavels zodat 
iedere kavel een eigen afzonderlijk juridisch bestaan zal hebben met als accessorium 
bepaalde kwotiteiten in de grond zoals die kwotiteiten hierna zullen zijn bepaald 
en in de overige gemene delen van het komplex. 

4. - De oprichter is voornemens al of een deel van de privatieven te verkopea in 
de loop of na de beëindiging der bouwwerken; doch de verkoopsovereenkomsten 
zullen behoudens andersluidende overeenkomst steeds als voorwerp hebben liet 
privatief volledig afgewerkt. Anderzijds verbinden Heer Jozef VANDE VYVERE 
en Mevrouw Annie BOEDTS zich hierbij uitdrukkelijk te zullen tussenkomen in 
de notariële akten, telkens als de oprichter een privatief in opbouw of volledig 
afgewerkt zal verkopen, en verbinden zich dan ook, voor wat betreft hun aandeel, 
telkens zoveel aandelen in de grond, welke ieder verkocht privatief zal omvatten, 
te verkopen en over te dragen. Omwille van de noodzakelijkheid van de eenheid  

in de opvatting en uitvoering zal alleen de ,oprichter liet recht hebben al de 
privatieve evenals alle gemene delen te bouwen of laten bouwen door de personen 
door hen aan te duiden en dit volgens de hieraangehechte bouwplannen. Deze 
werken zullen gedaan worden ofwel voor rekening van de oprichter zelf, ofwel 
voor rekeningvan de verkrijgers van een onverdeeld aandeel "in de grond van een 
te bouwen df_ en in aanbouw zijnd privatief. Iedere vérkrijger zal, voor zoveel als 
nodig, geacht worden deze onherroepelijke volmacht aan de oprichter te lëbben 
gegeven. 

5. - Verzaking aan natrekking - Erfdienstbaarheden : 
Teneinde een onbetwistbare wettelijke basis te geven aan deze verdeling in 

privatieve en gemene delen zullen alle verkrijgers en eigenaars van quotiteiten in 
de grond, door het feit zelf van de ondertekening der akte van verkrijging, -welke 
ipso facto aanvaarding meebrengt van de geheelheid van de beschikkingen der 
basisakte- geacht worden te hebben verzaakt de enen ten voordele van de anderen, 
aan het recht van natrekking dat ze bezitten blijkens artikels 552 en 553 van het 
Burgerlijk Wetboek, in de mate dat het recht van natrekking de door hen 
aangeworven privatieven en gemene accessoria niet betreft. 

In dezelfde voorwaarden vestigen de eigenaars van privatieven ten laste van deze 
laatsten en ten voordele van de andere eigenaars alle erf dienstbaarheden nodig of 
nuttig tot de nauwkeurige uitvoering van onderhavige basisakte. 

Deze erfdienstbaarheden kunnen ondermeer betreffen : 
- zichten die niet op de wettelijke afstand zouden bestaan ten opzichte 	van 
andere privatieven of gemene delen; 
- gemene aflopen en leidingen van alle aard; 
- en in algemene regel alle erfdienstbaarheden lastens privatieven welke zouden 
blijken uit de bouwplannen en hun uitvoering. 

6. - Biizondere bepalingen : 
1) In de akte voor mijn ambt van vijf juni negentienhonderd één en negentig, 

overgeschreven op liet eerste hypotheekkantoor te Gent op drie juli erna, boek 
3903 nr 5, houdend verkoop door verkoper in deze, N.V. VYBO te Tielt, heer 
Jozef VANDE VYVERE en diens echtgenote Mevrouw Annie BOEDTS, samen te 
Knokke-Heist, aan de echtgenoten  Ignace  VERMAELE-RIJCKAERT Hilde te 
Zomergem, van het aanpalend gebouw op en met grond, te Gent, Begijnengracht 
nr 41, gekadastreerd sektie F nr 2858/b, groot volgens meting aldaar één are elf 
centiaren, is letterlijk het volgende bepaald bij de beschrijving van het goed: 
"scheidend met het overblijvende eigendom van verkopers met de bestaande muren 
welke deelmuren zullen blijven." 

2) Voormelde aankoopakte voor mijn ambt van vijf november negentienhonderd 
negentig bevat letterlijk volgende bijzondere bepalingen, waarvan koper verklaart 
volkomen op de hoogte te zijn: 
- 'In voormeld proces-verbaal van Notaris  MARTENS  is letterlijk het volgende 
vernield: 
"Betreffende voorschreven goederen wordt verder nog opgemerkt: dat het poortje 
op de straat gevende, alsmede den gang er naar toe leidende medeverkocht wordt 
als eigendom zijnde van liet huis nr 76; dat het huis nr 74 enkel recht van 
doorgang heeft langs dien gang en gemeld poortje tot op de straat en recht van 
de bestaande lucht- en lichtgaten te behouden, zonder cle vermogen dien uitgang 
tot iets anders te doen dienen en er niets in den weg te leggen; dat dit poortje 
niet slot en sleutel zal moeten sluiten, ten gemeene kosten te plaatsen en niet met 
ijzeren  barren  zooals nu: dat de buffetten, linoleum en badkamer niet medever-
kocht worden; dat het pomphuis nu door nr 76 gebruikt en staande op nr 74 niet 



komplex, waarvan sprake; er wordt bepaald dat de bedingen, speciale voorwaarden 
en erfdienstbaarheden, die de grond waarvan sprake bezwaren, alsook alle 
wettelijke beschikkingen of reglementen, reeds uitgevaardigd of nog uit te 
vaardigen terzake, zullen geëerbiedigd worden. Alle belastingen, taksen en aanslagen 
van welke aard ook, waartoe de gezegde bouwwerken aanleiding zullen geven., 
zullen uitsluitend ten laste zijn van de eigenaar of de eigenaars dezer bouwwerken, 

De hier gegeven toelating tot bouwen verbindt geenszins de verantwoordelijkheid 
van Heer Jozef VANDE VYVERE en Mevrouw Annie BOEDTS, eigenaars der 
aandelen in de grond, wat de voorgenomen bouwwerken betreft; deze verantwoor-
delijkheid blijft voor risiko en gevaar van de oprichter N.V. VYBO, die alle 
betwistingen die zouden kunnen ontspruiten naar aanleiding van deze bouwwerken 
zal moeten beslechten, zonder hun tussenkomst. De oprichter N.V. VYBO zal ook 
alle veroordelingen moeten ondergaan die zouden kunnen uitgesproken worden, 
zelfs wanneer deze veroordelingen zouden uitgesproken worden ten laste van Heer 
Jozef VANDE VYVERE en Mevrouw Annie BOEDTS, eigenaars van voormelde 
aandelen in de grond, en om reden van deze hoedanigheid. 

Het feit dat de oprichter N.V. VYBO voor zijn persoonlijke rekening of voor 
rekening van derden handelt, of dat hij al dan niet verzaakt, zoals hij ertoe 
hierboven werd gemachtigd, ten voordele van wie dan ook, aan het geheel of een 
gedeelte van de rechten, die hem toegestaan zijn, zal geen sclmldvernieuwieg 
uitmaken en de oprichter niet ontslaan van zijn verplichtingen tegenover I-leer 
Jozef VANDE VYVERE en Mevrouw Annie BOEDTS.  Dc  oprichter N.V. VYBO 
zal solidair en onverdeelbaar gehouden zijn niet de derde persoon waarvan sprake. 

Deze overeenkomst is door de partijen niet bedoeld als een oppervlaktepacht e: i 
kan bijgevolg niet beschouwd worden als een gewone tijdelijke vergunning. 

3. - Komparanten sub I° en 4° (samen hierna aangeduid als "de oprichter") richten 
op voorschreven gronden een onroerend komplex op dal: nader beschreven wordt 
in hieraangehecht reglement van mede-eigendom. Komparanten hebben het inzicht 
dit komplex te plaatsen onder het regime der eigendomsverdeling en de verplichte 
onverdeeldheid overeenkomstig artikel 577bis van het Burgerlijk Wetboek. Omdat 
het komplex onder dit regime geplaatst wordt, zal het vanaf de eerste verkoop of 
overdracht gesplitst worden in enerzijds privatieve delen, waarop de eigenaar een 
privatief en uitsluitend eigendomsrecht zal bezitten en anderzijds gemene delen of 
zaken, welke uitsluitend zullen toebehoren in mede-eigendom en verplichte 
onverdeeldheid, dit alles voor de frakties en in de verhoudingen nader bepaald 
het Reglement van mede-eigendom. 

Heer Jozef VANDE VYVERE en Mevrouw Annie BOEDTS verklaren voor de 
respektieve kwotiteiten in de grond die verbonden zijn aan een privatieve kavel, 
afstand te doen van hun recht van natrekking op de gebouwen van de kavels zodat 
iedere kavel een eigen afzonderlijk juridisch bestaan zal hebben met als accessorium 
bepaalde kwotiteiten in de grond zoals die kwotiteiten hierna zullen zijn bepaald 
en in de overige gemene delen van het komplex. 

4. - De oprichter is voornemens al of een deel van de privatieven te verkopea in 
de loop of na de beëindiging der bouwwerken; doch de verkoopsovereenkomsten 
zullen behoudens andersluidende overeenkomst steeds als voorwerp hebben liet 
privatief volledig afgewerkt. Anderzijds verbinden Heer Jozef VANDE VYVERE 
en Mevrouw Annie BOEDTS zich hierbij uitdrukkelijk te zullen tussenkomen in 
de notariële akten, telkens als de oprichter een privatief in opbouw of volledig 
afgewerkt zal verkopen, en verbinden zich dan ook, voor wat betreft hun aandeel, 
telkens zoveel aandelen in de grond, welke ieder verkocht privatief zal omvatten, 
te verkopen en over te dragen. Omwille van de noodzakelijkheid van de eenheid  

in de opvatting en uitvoering zal alleen de ,oprichter liet recht hebben al de 
privatieve evenals alle gemene delen te bouwen of laten bouwen door de personen 
door hen aan te duiden en dit volgens de hieraangehechte bouwplannen. Deze 
werken zullen gedaan worden ofwel voor rekening van de oprichter zelf, ofwel 
voor rekeningvan de verkrijgers van een onverdeeld aandeel "in de grond van een 
te bouwen df_ en in aanbouw zijnd privatief. Iedere vérkrijger zal, voor zoveel als 
nodig, geacht worden deze onherroepelijke volmacht aan de oprichter te lëbben 
gegeven. 

5. - Verzaking aan natrekking - Erfdienstbaarheden : 
Teneinde een onbetwistbare wettelijke basis te geven aan deze verdeling in 

privatieve en gemene delen zullen alle verkrijgers en eigenaars van quotiteiten in 
de grond, door het feit zelf van de ondertekening der akte van verkrijging, -welke 
ipso facto aanvaarding meebrengt van de geheelheid van de beschikkingen der 
basisakte- geacht worden te hebben verzaakt de enen ten voordele van de anderen, 
aan het recht van natrekking dat ze bezitten blijkens artikels 552 en 553 van het 
Burgerlijk Wetboek, in de mate dat het recht van natrekking de door hen 
aangeworven privatieven en gemene accessoria niet betreft. 

In dezelfde voorwaarden vestigen de eigenaars van privatieven ten laste van deze 
laatsten en ten voordele van de andere eigenaars alle erf dienstbaarheden nodig of 
nuttig tot de nauwkeurige uitvoering van onderhavige basisakte. 

Deze erfdienstbaarheden kunnen ondermeer betreffen : 
- zichten die niet op de wettelijke afstand zouden bestaan ten opzichte 	van 
andere privatieven of gemene delen; 
- gemene aflopen en leidingen van alle aard; 
- en in algemene regel alle erfdienstbaarheden lastens privatieven welke zouden 
blijken uit de bouwplannen en hun uitvoering. 

6. - Biizondere bepalingen : 
1) In de akte voor mijn ambt van vijf juni negentienhonderd één en negentig, 

overgeschreven op liet eerste hypotheekkantoor te Gent op drie juli erna, boek 
3903 nr 5, houdend verkoop door verkoper in deze, N.V. VYBO te Tielt, heer 
Jozef VANDE VYVERE en diens echtgenote Mevrouw Annie BOEDTS, samen te 
Knokke-Heist, aan de echtgenoten  Ignace  VERMAELE-RIJCKAERT Hilde te 
Zomergem, van het aanpalend gebouw op en met grond, te Gent, Begijnengracht 
nr 41, gekadastreerd sektie F nr 2858/b, groot volgens meting aldaar één are elf 
centiaren, is letterlijk het volgende bepaald bij de beschrijving van het goed: 
"scheidend met het overblijvende eigendom van verkopers met de bestaande muren 
welke deelmuren zullen blijven." 

2) Voormelde aankoopakte voor mijn ambt van vijf november negentienhonderd 
negentig bevat letterlijk volgende bijzondere bepalingen, waarvan koper verklaart 
volkomen op de hoogte te zijn: 
- 'In voormeld proces-verbaal van Notaris  MARTENS  is letterlijk het volgende 
vernield: 
"Betreffende voorschreven goederen wordt verder nog opgemerkt: dat het poortje 
op de straat gevende, alsmede den gang er naar toe leidende medeverkocht wordt 
als eigendom zijnde van liet huis nr 76; dat het huis nr 74 enkel recht van 
doorgang heeft langs dien gang en gemeld poortje tot op de straat en recht van 
de bestaande lucht- en lichtgaten te behouden, zonder cle vermogen dien uitgang 
tot iets anders te doen dienen en er niets in den weg te leggen; dat dit poortje 
niet slot en sleutel zal moeten sluiten, ten gemeene kosten te plaatsen en niet met 
ijzeren  barren  zooals nu: dat de buffetten, linoleum en badkamer niet medever-
kocht worden; dat het pomphuis nu door nr 76 gebruikt en staande op nr 74 niet 



nr 74 wordt verkocht; de ingangdeur zal door de eigenaar van nr 76 op zijn kosten 
toegemetst worden zoodra de tegenwoordige pachter van nr 74 dit laatste niet meer 
in huur heeft; dat met nr 76 de achtergang naar nr 74 medeverkocht wordt; -de 
kooper van nr 76 zal in het gebruik van den gang komen mits noodigen opzeg of 
verbod te doen aan den gebruiker van den gang." ' 
- 'Verklaring:  de Heer Philippe Rogge voornoemd verklaart en getuigt hierbij dat 
voor zover hem bekend het verkochte goed,noch geheel  noel,  gedeeltelijk, sedert 
meer dan dertig jaar voor heden niet meer werd gebruikt of betreden via liet 
steegje gelegen tussen de percelen 2905b,2904b en 2806b.' 

7. - BOUWVERGUNNINGEN - PLANNEN  
Na voorgaande uiteenzetting overhandigen komparanten mij navolgende 

bescheiden en plannen om te worden gehecht aan huidige akte, om samen met 
deze geregistreerd te worden na "ne  varietur"  door komparanten en mij notaris te 
zijn getekend geworden: 
- een afschrift-van- de bouwvergunning afgeleverd door liet Kollege van Burge-
meester en Schepenen der Stad Gent op achtentwintig januari negentienhonderd 
twee en negentig, onder dossier nr Stad: 91/160, kenmerk 5D/BA/VP, niet als 
bijlage het advies van de brandweerdienst van Gent van negenentwintig augustus 
negentienhonderd eenennegentig; niet vervallen zo komparanten verklaren; 
- alsmede de goedgekeurde plannen van het komplex voorwerp dezer, opgemaakt 
door Heer X. DONCK & Partners, architekten te 9800 Deinze, Witte Kaproenen- 
straat nr 20. Deze plannen zijn de volgende 
PLAN 1/6: bestaande toestand (inplanting, grondplan, profielen) en nieuwe 
toestand (inplanting, grondplan, kadasterplan, liggingsplan) 
PLAN 2/6: gelijkvloers 
PLAN 3/6: verdieping 1-2-3-4 
PLAN 4/6: funderingsplan, kelderplan, rioleringsplan 
PLAN 5/6: doorsneden A-A', B-B' en C-C' 
PLAN 6/6: gevels 
- evenals de wijzigende plannen niet zelfde nummers, opgemaakt door zelfde 
architekten;  welke op de eerste plannen voorrang zullen hebben in zover ze er van 
afwijken, en die slechts een andere indeling van privatieven en een volumewijzi-
ging achteraan het appartementengebouw inhouden, waarvoor een wijzigende 
bouwvergunning werd afgeleverd door voormeld Kollege op zevenentwintig---
april laatst, zoals blijkt uit het attest op zelfde datum afgele-
verd door de Schepen van Openbare Werken der Stad Gent, dat hier-
aangehecht blijft. 

komparanten verklaren en erkennen dat werkende notaris hun aandacht hebben 
gevestigd op de beschikkingen der wet van negenentwintig maart negentienhonderd 
twee en zestig, houdend organisatie van de Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, 
gewijzigd door de wet van twee en twintig december negentienhonderd zeventig, 
evenals op de Koninklijke Besluiten ter uitvoering ervan, en dat zij alle nodige 
toelatingen hebben bekomen, en ontslaan werkende notaris van alle verantwoorde-
lijkheid terzake zowel morele als professionele. 

BASISAKTE 

Na deie uiteenzetting hebben komparanten mij volgende dokumenten overhan-
digd, welke hieraan zullen gehecht blijven samen uitmakend ook niet voormelde 
plannen, de basisakte of reglement van mede-eigendom :  

Gent van zevenentwintig maart negentienhonderd zesenveertig, overgeschreven op 
het eerste hypotheekkantoor te Gent op vijftien april erna, boek 446 nr 10; 
b) Voorschreven perceel grond met vroeger opstaand magazijn, sektie F nr 2914/D 
groot negen aren zesennegentigcentiaren, behoorde in onverdeeldheid toe voor de 
helft aan Heer Charles ROGGE voornoemd en voor de wederhelft aan Heer 
Alphonsus ROGGE voornoemd, om het voor de blote eigendom onder voorbehoud 
van vruchtgebruik verkregen te hebben krachtens akte gifte onder levenden door 
hun ouders de echtgenoten Julianus ROGGE-CORNELIS Emma voor Notaris 
Fernand SOINNE te Gent van één september negentienhonderd vierenveertig, 
overgeschreven alsvoren op twaalf oktober erna, boek 396 nr 11. De echtgenoten 
Julianus ROGGE-CORNELIS Emma overleden respektievelijk te Gent hij op 
achttien februari negentienhonderd éénenvijftig en zij op twee augustus negentien-
honderd vierenzestig, zodat het vruchtgebruik is komen te vervallen. 

De onverdeelde helft van voorschreven goederen, welke toebehoorde aan de 
echtgenoten Charles ROGGE-BAERT  Susanna en aan Heer Charles ROGGE alleen, 
werd door hen ingebracht in voormelde N.V. "C.S. ROGGE-INVEST"  bij voormelde 
oprichtingsakte voor Notaris Yves TYTGAT voornoemd van zesentwintig maart 
negentienhonderd vijfentachtig, overgeschreven alsvoren op vier april erna, boek 
2557 nr 1. Heer Alphonsus ROGGE overleed te Gent op zeventien december 
negentienhonderd negenentachtig. Ingevolge zijn openbaar testament ontvangen door 
Notaris Michèle HOSTE te Gent van eenendertig augustus negentienhonderd 
achtentachtig, geregistreerd, verviel zijn nalatenschap voor de helft in vruchtge-
bruik aan zijn echtgenote Mevrouw  Laure  DEWAIDE en voor het overige aan zijn 
dochter Mevrouw Nicole ROGGE, beide voornoemd. 

2. - Heer Jozef VANDE VYVERE en Mevrouw Annie BOEDTS verklaren bij 
deze toestemming te geven aan N.V. VYBO, die aanvaardt, handelend door haar 
raad van bestuur, vertegenwoordigd door Fleer Jozef VANDE VYVERE voor wat 
betreft de toestemming verleend door Mevrouw Annie BOEDTS, en vertegen-
woordigd door Mevrouw Annie BOEDTS (benoemd tot bestuurder bij beslissing 
der buitengewone algemene vergadering en tot gedelegeerde bestuurder bij 
beslissing der raad van bestuur, beide van achttien juni negentienhonderd acht en 
tachtig, dadelijk na voormelde omzetting en bekendgemaakt als voormeld) voor wat 
betreft de toestemming verleend door Heer Jozef VANDE VYVERE: 
- om, voor wat betreft hun voormelde aandelen erin, op voorschreven percelen 
grond een onroerend komplex op te richten, zoals hierna bepaald, onder de naam 
"RESIDENTIE TER FIULST I &  II".  In aansluiting met deze toestemming tot 
bouwen verklaren komparanten sub 2° en 3° bij deze te verzaken in voordeel van 
komparante sub 1°, die aanvaardt, vertegenwoordigd als gezegd, aan het recht van 
natrekking van het onroerend komplex op voormelde percelen grond, voor wat 
betreft hun aandelen erin, dat hen toekomt overeenkomstig de artikelen 546, 551 
en volgende van het Burgerlijk Wetboek, en dit zonder enige tegenprestatie of enige 
prijs, op de konstrukties, beplantingen en alle hoegenaamde werken, welke 
komparante sub 1° zinnens is uit te voeren op zelfde grond, en zij verklaren haar 
machtiging te verlenen, er alle door haar goedgevonden gebouwen op te richten en 
ondermeer een appartementenkomplex, onderworpen aan het regime van medeëi-
gendom en hetwelk eigendom zal zijn of blijven van de oprichter N.V. VYBO, of 
van derde personen die hij wil aanduiden. 

Heer Jozef VANDE VYVERE en Mevrouw Annie BOEDTS geven toelating aan 
de oprichter N.V. VYBO, die aanvaardt, handelend als voormeld, om geheel of ten 
dele, aan het gehele of gedeeltelijke genot der rechten hem hier verleend, te 
verzaken ten voordele van welkdanige personen zijne r keus en namelijk ten 
voordele van de toekomstige bouwers of kopers van privatieve lokalen in het 
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straat nr 16, benoemd tot bestuurder bij beslissing der buitengewone algemene 
vergadering, en tot voorzitter der raad van bestuur bij beslissing van deze raad, 
beide van negen december negentienhonderd eenennegentig, dadelijk na de 
omzetting en samen ermede bekendgemaakt; 

Welke komparanten mij aanzochten volgende verklaringen authentiek vast te 
stellen : 

VOORAFGAANDE UITEENZETTING 

1. - Komparanten zijn eigenaars van volgend onroerend goed : 
Onder de Stad GENT - Vijftiende Afdeling (GENT): 
a) Een perceel grond gelegen aan de Hoogstraat nrs 90-92, aldaar ten huidig of 

vroeger kadaster bekend in de sektie F nrs 2915/E en 2916/D, met een totale 
oppervlakte volgens huidig of vroeger kadaster van VIJF AREN TACHTIG 
CENTIAREN; 

b) Een perceel grond, gelegen Hoogstraat nr 94, aldaar ten huidig of vroeger 
kadaster bekend in de sektie F nr 2914/D, met een oppervlakte volgens huidig or 
vroeger kadaster van NEGEN AREN ZES EN NEGENTIG CENTIAREN; 
Aanpalers volgens huidig of vroeger kadaster voor alle voorschreven goederen. 
samen één blok vormend: Noord: Vermaele-Rijckaert  Ignace  te Zomergein, 
Wohlmutter Patrick, De Weerdt-Van Belle Joseph, beide te Gent; Oost: Claeys-
Minnebo Marcel, Van Den Abeel Jan en Panneels Inge, Bosteels-Lanssens 
Fernandus weduwe en erfgenamen, Stichting  Pius  X/Hulp aan Katholieke Werken, 
alle te Gent; Zuidoost: Baele-Derey Eric te Gent; Zuidwest: de Hoogstraat; West: 
Vennootschap Gonea te Zelzate, Popyn Stephanus te Gent en konsoorten, Pauwels-
Van de Capelle Josephus te Gent; Noordwest: Bekaert-Boeve Paul te Gent, Vent 
Beversluys-Veldeman Adrien  te De Haan, Van  Loo-Desmedt Jacques, Ilusczak-. 
Demeyer Ramon, beide te Gent; 

OORSPRONG VAN EIGENDOM : 
Eigendom van komparanten om liet te hebben verkregen met de er toen 

opstaande -inmiddels afgebroken- gebouwen, als volgt: 
- van N.V. VYBO voor drieënzeventig/honderdsten, Heer Jozef VANDE VYVERE 
voor één/honderdste en Mevrouw Annie BOEDTS voor één/honderdste, alles volle 
eigendom onverdeeld, ingevolge akte voor mijn ambt van vijf november 
negentienhonderd negentig, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Oert 
op zeven december erna, boek 3712 nr 15, houdend aankoop aan A/ N.V. 
ROGGE-INVEST"  te Gent en B/ a)Mevrouw  Laure  Marie  Joséphine  DEWAIDE, 
zonder beroep te Nazareth, weduwe Alphonsus ROGGE, en b)Mevrouw Nicole  
Laure  Juliette ROGGE, industrieel te Sint  Martens  Latere, echtgenote Jacques DE 
BROE; 
- van N.V. SAARIMMO voor vijfentwintig/honderdsten volle eigendom onverdeeld, 
ingevolge akte voor mijn ambt van tien september negentienhonderd twee en 
negentig, overgeschreven alsvoren op vijftien september erna, boek 4184 ar 22, 
houdend aankoop aan N.V. CREATEC te Kortrijk, zelf eigenares ervan ingevolge 
voormelde akte voor mijn ambt van vijf november negentienhonderd negentig. 

Oorspronkelijk hoorden voorschreven goederen namelijk toe als volgt: 
a) Voorschreven perceel grond met vroeger opstaande burelen en magazijn, sektie 
F nrs 2916/D en 2915/E groot samen vijf aren tachtig centiaren behoorden toe in 
onverdeeldheid voor de helft aan de echtgenoten Charles ROGGE-BAERT  Susanna 
en voor de wederhelft aan Heer Alphonsus ROGGE voornoemd om ze te hebben. 
aangekocht ten verzoeke van Heer Ludovicus  VERNIERS,  brouwer te Gent, 
krachtens proces-verbaal van openbare toewijs door Notaris Daniel  MARTENS  te 

2 

1/ Het statuut van het komplex, houdende de materiële beschrijving van het 
komplex en zijn onderdelen en waarbij geregeld wordt: de juridische verdeling 
van het komplex, het onderhoud, de bewaring, de bestemming en eventueel de 
verandering en heropbouw van geheel of gedeelten der gebouwen. 

Deze beschikkingen en de erfdienstbaarheden die er kunnen uit voortvloeien 
worden als zakelijk statuut opgelegd aan al de mede-eigenaars, tegenwoordige en 
toekomstige. Dit statuut is tegenover allen tegenstelbaar door haar overschrijving 
ten hypotheekkantore. Veranderingen aan deze zakeli ike beschikkingen zullen 
tegenover derden alleen tegenstelbaar zijn na overschrijving der akte op het 
hypotheekkantoor. 

2/ Het reglement van inwendige orde, betreffend het genot van het komplex en 
zijn onderdelen en de bijzonderheden van het leven in gemeenschap. 

Dit reglement behoort niet tot het zakelijk statuut van het komplex, het geldt 
tussen partijen en hun rechtsopvolgers en zal verplichtend worden opgelegd aan 
allen die een zakelijk recht en recht van genot verwerven op gedeelten van het 
komplex. Het reglement kan gewijzigd worden in de voorwaarden die het zelf 
bepaalt. 

In iedere akte houdend overdracht of aanwijzing van eigendoms- of genotsrecht, 
huurovereenkomsten inbegrepen, zal de verkrijger geacht worden in de plaats te 
zijn gesteld van zijn rechtsvoorganger of verschaffer, wat betreft alle rechten en 
verplichtingen voortvloeiende uit de reglementen en de beslissingen genomen door 
de algemene vergadering der eigenaars, evenals de beslissingen der scheidsrechter. 

Hiervorenvermelde dokumenten vormen samen met de bouwplannen de basisakte 
van het komplex; zij vervolledigen elkaar en vormen een geheel. Zij dienen gelezen 
en geïnterpreteerd te worden in onderling verband. Deze dokumenten zullen samen 
met de bouwplannen en de bouwvergunning aan deze gehecht blijven na door 
komparanten en mij notaris "ne  varietur"  te zijn getekend. 

De Heer Hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk ontslagen enige inschrijving 
te nemen naar aanleiding van de overschrijving van deze akte, en dit om welke 
reden ook. De Notaris bevestigt de echtheid der identiteit van komparanten op 
zicht der officiële stukken vereist door de wet. 

En tenslotte hebben N.V. VYBO, Heer Jozef VANDE VYVERE, Mevrouw Annie 
BOEDTS en N.V. SAARIMMO, hierna ook "de lastgevers" genoemd, verklaard als 
hun bijzondere lasthebber aan te stellen: 
1° elk der lastgevers; 
2° Mevrouw Christine DERAMMELAERE, bediende, wonend te 8760 Meulebeke, 
Oude Pittemstraat nr 9; 
3° Mevrouw  Ingrid  VANHEE, bediende, wonend te 8760 Meulebeke, Gentstraat 
nr 289; 
4° Juffrouw Hilde VANDE WALLE, licentiate, wonend te 8760 Meulebeke, 
Astridlaan nr 16; 
5° Heer Christiaan CALLENS, kandidaat notaris, wonend te 8700 Tielt, Lindenlaan 
nr 13; 
- hebbende het recht van substitutie. Aan wie zij gelasten om voor hen en in hun 
naam: 

Te verkopen, het geheel of een deel van de volgende onroerende goederen: 
Hun onverdeelde gerechtigdheden in de in hieraangehecht reglement van 

medeëigendom beschreven privatieven met dezer aandelen in de gemene delen van 
het komplex. 
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En dit in der minne of gerechtelijk, uit de hand, bij openbare toewijzing of 
veiling, in de vormen, voor de prijzen, onder de lasten, bedingen en voorwaarden 
aan zodanige persoon of personen die de lasthebber zal goed vinden; 

Alle lastenkohieren te doen opstellen; alle loten te vormen; de oorsprong van 
eigendom vast te stellen; alle verklaringen te doen; alle bepalingen betreffende 
erfdienstbaarheden en gemeenschappen te bedingen; 

De lastgevers te verplichten tot alle vrijwaring en tot het verlenen van alle 
rechtvaardigingen en opheffingen; Het tijdstip van ingenottreding te bepalen; de 
plaats, wijze en termijn voor betaling van de verkoopprijzen, kosten en alle 
bijhorigheden vast te stellen; alle overdrachten en aanwijzingen van betaling te 
geven; de koopprijzen, kosten en alle bijhorigheden te ontvangen, ervan kwijting 
en ontlasting te geven met of zonder in de plaatsstelling. 

Het ambtshalve nemen van inschrijving te vorderen of daarvan geheel of 
gedeeltelijk te ontslaan om welke reden ook; na of zonder betaling opheffing 
verlenen van verzet, inbeslagnemingen en andere beletselen, opheffing te verlenen 
en in de doorhaling toe te stemmen van alle inschrijvingen hoegenaamd en 
randmeldingen van inpandgeving, met of zonder verzaking aan zakelijke rechten, 
af te zien van alle vervolgingen of dwangmiddelen; 

Bij gebreke aan betaling of uitvoering van voorwaarden lasten. of bedingen, 
alsmede ingeval van welkdanige betwistingen, te dagvaarden en voor het gerecht 
te verschijnen als eiser of als verweerder, te doen pleiten, verzet te doen, Ir. beroep 
te gaan en zich in verbreking te voorzien, kennis te nemen van alle titels en 
stukken vonnissen en arresten te bekomen; alle zelfs buitengewone middelen von 
uitvoering aan te wenden zoals herverkoping bij dwaas opbod, verbreking der 
verkoping onroerend beslag, de gerechtelijke rangregeling, enzovoor,; streds verdrag 
te sluiten, dading te treffen en compromis aan te gaan; 

Ingeval één of verschillende der hogervermelde rechtshandelingen bij sterkmaking 
verricht werden, deze goed te keuren en te bekrachtigen; 

Ten voorschreven einde alle rechtshandelingen te sluiten, alle akten en. stukken 
te tekenen, in de plaats te stellen, woonplaats te kiezen en in het algemeen alles 
te doen wat noodzakelijk of nuttig zou zijn, zelfs niet uitdrukkelijk in deze 
vernield; 

Van de kopers, toewijzelingen en anderen alle waarborgen en hyoothek.en te 
aanvaarden tot zekerheid van betaling of uitvoering van verbintenissen; 

Alle gelden voortkomende van de verkoping plaatsen op een or verschillende 
banken of spaarkassen van België op een speciale of gewone notarisrekening en 
dit rot  dé  volledige vereffening. 

Alle wijzigingen aan te brengen aan de basisakte en alle wijzigende of 
verbeterende akten aan de basisakte te ondertekenen, en om de nodige en nuttige 
erfdienstbaarheden te vestigen. 

WAARVAN AKTE. 
Gedaan en verleden te Meulebeke, op mijn kantoor; 
Na. voorlezing tekenden komparante¢r 	notaris; 

BASISAKTE 
RESIDENTIE "TER HULST I en  IP"  

Hoogstraat nummers 90-92-94 
9000 	GENT 

Het jaar negentienhonderd drie en negentig. 
Heden op achtentwintig april. 
Voor mij, Meester Antoon DUSSELIER-DE BRABANDERE, Notaris ter 
standplaats Meulebeke; 
ZIJN VERSCHENEN : 

1° De naamloze vennootschap "VYBO" waarvan de zetel gevestigd is te 8700 
Tielt, Grote Hulststraat nr 47; ingeschreven in het handelsregister te Brugge onder 
nr 58563; opgericht onder vorm van een P.V.B.A. bij akte: voor mijn ambt van acht 
november negentienhonderd drie en tachtig, bekendgemaakt in gezegde Bijlage van 
vierentwintig november erna onder nr 2816-22, waarvan de statuten gewijzigd 
werden bij akten voor mijn ambt van dertig december negentienhonderd 
vijfentachtig, bekendgemaakt in gezegde Bijlage van vijfentwintig januari erna 
onder nr 860125-371, van achttien juni negentienhonderd acht en tachtig, 
bekendgemaakt in zelfde Bijlage van negen juli erna onder nr 880709-116 -waarbij 
de vorm in de huidige werd gewijzigd-, en van achtentwintig april negentienhon-
derd twee en negentig, bekendgemaakt in zelfde Bijlage van vijftien mei erna 
onder nr 920515-302; sindsdien ongewijzigd; handelend door haar raad van bestuur, 
namens welke alhier optreedt, ingevolge artikel 25 der statuten: Heer Jozef VANDE 
VYVERE nagenoemd, benoemd tot bestuurder bij beslissing der buitengewone 
algemene vergadering, en tot gedelegeerde bestuurder bij beslissing der raad van 
bestuur, beide van achttien juni negentienhonderd achtentachtig, dadelijk na de 
omzetting en samen ermede bekendgemaakt als gezegd; 

2° Heër Jozef Maria Clement Jules VANDE VYVERE burgerlijk ingenieur, 
geboren te Ardooie op één maart negentienhonderd vier en veertig, en zijn 
echtgenote: 

3° Mevrouw Annie Roberta Herman  Cornelia  BOEDTS, zonder beroep, geboren 
te Gent op negen en twintig maart negentienhonderd zes en veertig, 
-samenwonend te Knokke-Heist, Zeedijk nr 625; gehuwd onder het stelsel der 
zuivere scheiding van goederen, blijkens huwelijkskontrakt voor Notaris Paul 
LAMBRECHT te Ileule van achtentwintig februari negentienhonderd zeventig, 
ongewijzigd, zo zij verklaren; 

4° De naamloze vennootschap "SAARIMMO", waarvan de zetel gevestigd is te 
8511 Kortrijk (Aalbeke), Zevekotestraat nr 16; ingeschreven in het handelsregister 
te Kortrijk onder nr 101753; opgericht onder de vorm van een B.V.B.A. blijkens 
akte voor Notaris Yves GUILLEMYN te Menen-Lauwe van drie september 
negentienhonderd twee en tachtig, bekendgemaakt in gezegde Bijlage onder nr 
1811-12, waarvan de statuten gewijzigd werden blijkens akten voor zelfde Notaris 
GUILLEMYN van zestien maart negentienhonderd drie en tachtig, bekendgemaakt 
in zelfde Bijlage van twee april erna onder nr 919-5, en voor Notaris VAN 
HAESEBROUCK voornoemd van zevenentwin tig .maart negentienhonderd 
aésentachtig, bekendgemaakt in zelfde Bijlage van vierentwintig april erna onder 
nr 860424-427, van twaalf december negentienhonderd zes en tachtig, bekendge-
maakt in zelfde Bijlage van acht januari erna onder nr 870108-248, en laatst van 
negen december negentienhonderd éénennegentig (waarbij ondermeer de vorm 
gewijzigd werd in de huidige), bekendgemaakt in zelfde Bijlage van vier januari 
erna onder nr 920104-424; handelend door haar raad van bestuur, namens welke 
alhier optreedt, ingevolge artikel 18 der statuten: Heer André VANHERPE, 
bestuurder van vennootschappen, wonend te 8511 Kortrijk (Aalbeke), Zevekote- 
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