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Expeditie (1copy)  

Het jaar negentienhonderd vier en negentig. 
Heden op dertig juni. 
Voor mij, Meester Antoon DUSSELIER-DE BRABANDERE, Notaris 
ter standplaats Meulebeke; 
ZIJN VERSCHENEN : 
1° A/ 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 P.V.B.A. bij akte voor 
mijn ambt van acht november negentienhonderd drie en 
tachtig, bekendgemaakt in gezegde Bijlage van vierentwin-
tig 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: 
Mevrouw Annie BOEDTS nagenoemd, benoemd tot bestuurder 
bij beslissing der buitengewone algemene vergadering, en 
tot gedelegeerde bestuurder bij beslissing der raad van 
bestuur; 

B/ Heer Jozef Maria Clement Jules VANDE VYVERE, 
burgerlijk ingenieur, geboren te Ardooie op één maart 
negentienhonderd vier en veertig, en zijn echtgenote: 

C/ 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 
Heule van achtentwintig februari negentienhonderd 
zeventig, ongewijzigd, zo zij verklaren; 

D/ De naamloze vennootschap "SAARIMMO", waarvan de 
zetel gevestigd is te 8511 Kortrijk (Aalbeke), Zevekote-
straat 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 negen-
tienhonderd drie en tachtig, bekendgemaakt in zelfde 
Bijlage van twee april erna onder nr 919-5, en voor 
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Notaris VAN HAESEBROUCK voornoemd van zevenentwintig 
maart negentienhonderd zesentachtig, bekendgemaakt in 
zelfde Bijlage van vierentwintig april erna onder nr 
860424-427, van twaalf december negentienhonderd zes en 
tachtig, bekendgemaakt 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), Zevekotestraat 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 éénennegentig, dadelijk na de omzetting 
en samen ermede bekendgemaakt; 
---alle handelend in eigen naam, krachtens het voorbehoud 
in artikel 7 van het Reglement gehecht aan nagemelde 
basisakte; N.V. VYBO en N.V. SAARIMMO, vertegenwoordigd 
als gezegd, tevens voor zoveel als nodig handelend als 
gevolmachtigden, krachtens volmachten bevat in nagemelde 
verkoopakten, en zich tevens sterk en machtig makend 
over: 
2° Heer Daniel-Ludovico COLETTI, beroepsmilitair, 

geboren te Heusden op elf februari negentienhonderd zeven 
en veertig, en zijn echtgenote Mevrouw  Lucienne-Leonie-
Maria POELMANS, tandarts, geboren te Zolder op zes april 
negentienhonderd negenenveertig, samenwonend te 3290 
Diest, Eduard Robeynslaan nr 112; gehuwd onder het 
stelsel der scheiding van goederen, ingevolge huwelijks-
kontrakt voor Notaris José HENDRICKX te Beringen van 
dertig april negentienhonderd drieënzeventig, ongewij-
zigd; 
3° Heer  Guido  Jules Germain BUYSE, tandarts, geboren te 

Leuven op acht november negentienhonderd zeven en 
vijftig, en zijn echtgenote Mevrouw Catherine Yvonne  
Gaston  CREMENT, stomatologe, geboren te Kortrijk op 
twintig maart negentienhonderd éénenzestig, samenwonend 
te 2970 's Gravenwezel, Eikenlei nr 27; gehuwd zonder 
voorafgaand huwelijkskontrakt, ongewijzigd; 
4° Heer Luc Ferdinand Antoine NACHTERGAELE, kinesist, 

geboren te Keulen (Duitsland) op vijf maart negentienhon-
derd zeven en vijftig, en zijn echtgenote Mevrouw Ann  
Andrée  Jozef Wilhelmina DURLET, lerares, geboren te 
Berchem op drie en twintig februari negentienhonderd vijf 
en zestig, samenwonend te 1702 Groot-Bijgaarden, A. 
Gossetlaan nr 12A; gehuwd onder het wettelijk stelsen 
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"I. in de gemene delen van het ganse komplex: 
...B/ in het parkingskomplex: 
- parkings 1 tot en met 21 hebben elk 

éénendertig frakties hetzij 	 21 x 31/10.000en 
- parkings 22 tot en met 33, 35 en 35 

hebben elk vierentwintig frakties.  
hetzij 	 14 x 24/10.000en 

- parking nr 34 heeft twaalf frakties 	12/10.000en 
- parking nr 34bis heeft twee en 
twintig frakties 	 22/10.000en 
TOTAAL: duizendenéénentwintig 
frakties 	 1.021/10.000en  

"II.  in de gemene delen van de afzonderlijke komplexen: 
...B/ in het parkingskomplex: 
- parkings 1 tot en met 21 hebben elk 
driehonderd en tien frakties 
hetzij 	 21 x 310/10.000en 

- parkings 22 tot en met 33 hebben 
elk tweehonderd vijfentwintig 
frakties hetzij 	 14 x 225/10.000en 

- parking 34 heeft honderd zes en 
twintig frakties 	 126/10.000en 

- parking 34bis heeft tweehonderd 
en veertien frakties 	 214/10.000en 
TOTAAL: tienduizend frakties 	 10.000/10.000en" 
Tenslotte wordt voor zoveel als nodig nog verwezen naar 

een schrijven van de Stad Gent aan N.V. VYBO en N.V. 
SAARIMMO, van vijfentwintig juni laatst, met referte 
92529/LL/L.V, luidend als volgt: "In aansluiting met ons 
telefonisch onderhoud de dato éénentwintig juni negen-
tienhonderd drie en negentig laten wij u in bijlage een 
plan geworden van de stadseigendom, grenzend aan uw 
perceel. Gezien de toegang en de afwatering ervan via uw 
eigendom gebeurt vragen wij u om bij de nieuwbouwwerken 
de erfdienstbaarheden (toegang/afwatering) in stand te 
houden." 
WAARVAN AKTE 
Gedaan en verleden te Meulebeke, op mijn kantoor; 
Na voorlezing tekenden partijen met mij, Notaris; 
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tussen parking nr 34 (nieuw) en de achterkoer van het 
heersend erf afbreken over een breedte van minimum vier 
meter, deze scheidingsmuur versterken, het puin wegvoe-
ren, en een poort van vier meter breed leveren en 
plaatsen; deze poort zal bestaan uit twee delen, hetzij 
draaiend of schuivend, in metaal of in hout; deze poort 
zal draaien of schuiven op het heersend erf. Voormeld 
uitgebroken en dichtgemetseld raam zal echter bovenaan 
wel vrijgemaakt worden en voorzien worden van drie of 
vier rijen glasdallen van het gesloten type (zonder 
verluchting), binnen de vier maanden vanaf heden, op 
kosten van verkoper." 
Komparanten in huidige akte verzoeken mij hierbij vast 

te stellen dat voorgaande bepalingen deel zullen uitmaken 
van de basisakte van het komplex alsof ze aldaar waren 
opgenomen. 
2) alle thans nog niet verkochte overdekte parkings 
worden herschikt en hernummerd als volgt: 
-parkings nrs 1 tot en met 7 worden verplaatst van de 
noordkant van de uitsprong naar de zuidkant ervan; 
-de andere parkings worden herschikt, zodanig dat er 
achteraan thans veertien parkings zullen zijn (genummerd 
van 8 tot en met 21) in plaats van twaalf; 
---zoals deze herschikte en hernummerde parkings voorko-
men op een grondplan opgemaakt door komparanten, welk 
plan hieraangehecht zal blijven en mede ter registratie 
zal worden aangeboden, na door komparanten en mij notaris 
"ne  varietur"  te zijn getekend. 
Wegens deze hernummering dienen ook de niet overdekte 

parkings te worden hernummerd als volgt: de niet overdek-
te parking nr 20 wordt nr 35, en de niet overdekte 
parking nr 21 wordt nr 36. 
3) bijgevolg dienen volgende wijzigingen te worden 
aangebracht in het Reglement van mede-eigendom: 
- in artikel 6: 
"sub B. Juridische indeling.  
1/ Het komplex bestaat...uit volgende privatieven:  
...II.  in het parkingskomplex: 
- éénentwintig overdekte parkings; 
- zestien niet overdekte parkings; 
2/ Opsomming der gemene en privatieve delen van het 
komplex en beschrijving der privatieven...:  
II.  in het parkingskomplex: 
a) de prîvatieve delen zijn: éénentwintig overdekte par-
kings, genummerd van 1 tot en met 21, en zestien niet 
overdekte parkings, genummerd van 22 tot en met 34, 
34bis, 35 en 36;" 
2) in artikel 10 dient het aantal der aandelen in de 
gemene delen, als volgt te worden aangepast: 

  

ingevolge huwelijkskontrakt voor Notaris  Johan  VERSTRAETE 
te Sint-Niklaas (Sinaai) van negenentwintig augustus 
negentienhonderd negenentachtig, ongewijzigd; 
5° Heer Jozef Lambertus BOOSTEN, kinesitherapeut, 

geboren te Sluizen op vijf februari negentienhonderd vier 
en vijftig, en zijn echtgenote Mevrouw Marie Colette 
Louisa  Anna  VONKEN, verpleegster, geboren te Tongeren op 
vier en twintig april negentienhonderd acht en vijftig, 
samenwonend te 3700 Tongeren (Sluizen), Viséweg nr 346; 
gehuwd onder het wettelijk stelsel ingevolge huwelijks-
kontrakt voor Notaris Clement WOUTERS te Tongeren van 
éénendertig mei negentienhonderd negenenzeventig, 
ongewijzigd; 
6° Heer  Gilbert Rene  VAN UYTSEL, handelaar, geboren te 

Zichem op één en twintig juli negentienhonderd vijftig, 
en zijn echtgenote Mevrouw Wilfrieda Bertha BEERTEN, 
huisvrouw, geboren te Diest op negen en twintig juni 
negentienhonderd vijftig, samenwonend te 3271 Averbode, 
Vorststraat nr 53; gehuwd zonder voorafgaand huwelijks-
kontrakt, niet gehandhaafd, ongewijzigd; 
7° Heer  Damien  Pierre VANAENRODE, garagehouder, geboren 

te Berbroek op negentien maart negentienhonderd zes en 
vijftig, en zijn echtgenote Mevrouw Marianne  Octavia  
Emilia  STIERS, bediende, geboren te Tienen op vier en 
twintig maart negentienhonderd acht en vijftig, samenwo-
nend te 3470 Kortenaken, Dorpsstraat nr 44; gehuwd onder 
het stelsel der scheiding van goederen, ingevolge 
huwelijkskontrakt voor Notaris Eric TALLON te Geetbets 
van vijf oktober negentienhonderd zeven en tachtig, 
ongewijzigd; 
8° Heer Rik  Roland Gaston  MISSIAEN, bloemist, geboren 

te  Izegem  op elf januari negentienhonderd vijf en zestig, 
en zijn echtgenote Mevrouw Lutgarde Agnes CLOET, medewer-
kende echtgenote, geboren te Kortrijk op twintig juni 
negentienhonderd vijf en zestig, samenwonend te 8870  
Izegem,  Gentsestraat nr 73; gehuwd zonder voorafgaand 
huwelijkskontrakt, ongewijzigd; 
9° Heer Marcel  François  MOSSELMANS, restauranthouder, 

geboren te  Halle  op acht en twintig december negentien-
honderd zeven en vijftig, en zijn echtgenote Mevrouw Anny  
Maria  Doris  LEPEZ, helpster, geboren te Ronse op vier en 
twintig december negentienhonderd zestig, samenwonend te 
1640 Sint Genesius Rode, Dorpstraat nr 15; gehuwd zonder 
voorafgaand huwelijkskontrakt, ongewijzigd; 
10° Heer Zoltàn  François  JANKO, architekt, geboren te  

Niel  op drie en twintig juli negentienhonderd negen en 
vijftig, ongehuwd, wonend te 2620 Hemiksem, Nieuwstraat 
nr 60; 
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tien juni laatst); voor de beschrijving der gemeen-
schappelijke delen verwijzen partijen naar de basisakte. 
WIJZIGINGEN: 
Komparanten, handelend als voormeld, verklaren mij 

thans dat: 
1) N.V. VYBO, Heer Jozef VANDE VYVERE, Mevrouw Annie 
BOEDTS en N.V. SAARIMMO, bij akte voor mijn ambt van tien 
juni laatst, aan N.V. GONEA met zetel te 9060 Zelzate, 
Burgemeester Jos. Chalmetlaan 78, als voormeld volgend 
privatief in voorschreven komplex verkochten: 

In het parkingskomplex: de niet overdekte parking nr 
34 (nieuw), begrijpende: 
I. in privatieve en uitsluitende eigendom: de eigenlijke 
parking;  
II. in medeëigendom en gedwongen onverdeeldheid: 
- twaalf/tienduizendsten in de gemene delen van het ganse 
komplex; 
- honderd zesentwintig/tienduizendsten in de gemene delen 
van het parkingskomplex; 
--welke kavel afgebeeld werd op het grondplan gehecht aan 
bedoelde verkoopakte en dat voorrang zal hebben op de 
plannen gehecht aan nagemelde basisakte. 
Zelfde verkoopakte bevat volgende verduidelijking: 

"Partijen verduidelijken dat huidige parking nr 34 
(nieuw) een afsplitsing uitmaakt van parking nr 34 (oud), 
waartoe verkoper overgaat krachtens het voorbehoud in 
artikel 7 van het Reglement van mede-eigendom (het 
overschot uitmakend de nieuwe parking nr 34bis, waaraan 
verbonden zijn dertien/tienduizendsten in de gemene delen 
van het ganse komplex, en honderd zevenentwintig/tiendu-
izendsten in de gemene delen van het parkingskomplex)." 
Zelfde verkoopakte bevat tevens volgende bijzondere 

bepalingen: 
"Partijen verklaren ons verder het volgende te zijn 
overeengekomen: ter kompensatie van het wegnemen en 
toemetselen, door verkoper in deze, van het houten raam 
in de doorrijpoort van de eigendom gelegen te Gent, 
Hoogstraat nr 96, verleent verkoper in deze, krachtens 
artikel 7, C. 6/, een eeuwig en onvergeld recht van 
uitweg en overgang in voordeel van de aanpalende eigendom 
van koper in deze, zijnde een herenhuis met afhangen en 
grond, gelegen te GENT, Hoogstraat nr 96, bekend ten 
kadaster Gent, vijftiende afdeling, sektie F nr 2912/F, 
met een oppervlakte volgens kadaster van vierhonderd 
éénendertig vierkante meter, alover de niet overdekte 
manoeuvreerruimte en doorgang der Residentie TER HULST I 
en  II,  van en naar de Hoogstraat, via de alhier verkochte 
parking nr 34 (nieuw). Verkoper zal, binnen de vier 
maanden vanaf heden, op zijn kosten de scheidingsmuur 
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11° Mevrouw Beatrys Julia  Lucienne  TERRYN, mede-ven-
noot, geboren te Roeselare op negen en twintig februari 
negentienhonderd zestig, echtgenote van Heer Stefaan Omer  
Remi  FIEUWS, zaakvoerder, geboren te Kortrijk op vijf 
november negentienhonderd twee en zestig, wonend te 8501 
Kortrijk (Bissegem), Peperleenstraat nr 13; gehuwd onder 
het stelsel der zuivere scheiding van goederen blijkens 
huwelijkskontrakt voor Notaris Philippe  STOCKMAN  te 
Moorslede van veertien juli negentienhonderd zesen-
tachtig, ongewijzigd; 
12° Heer Frank Albert Franciscus VAN VOOREN, bloemist, 

geboren te Knokke op negen mei negentienhonderd vier en 
zestig, en zijn echtgenote Mevrouw Nathalie Omer Laura  
DELHEYE, zonder beroep, geboren te Knokke op drie en 
twintig juli negentienhonderd vijf en zestig, samenwonend 
te 8300 Knokke-Heist, Jan Devischstraat nr 119; gehuwd 
zonder voorafgaand huwelijkskontrakt, ongewijzigd; 
13° Juffrouw Greta Leonarda Maria Josepha SLACHMUYL-

DERS, huisarts, geboren te Londerzeel op zeventien maart 
negentienhonderd vijf en vijftig, ongehuwd, wonend te 
1840 Londerzeel, Geerakker nr 35; 
14° Mevrouw Beatrice Maria Roberta FOSSELLE, verpleeg-

ster, geboren te Zottegem op veertien april negentienhon-
derd zes en veertig, echtgenote van Heer Etienne Frans DE 
SCHUTTER, coupeur, geboren te Wetteren op twaalf april 
negentienhonderd acht en dertig, samenwonend te 9860 
Oosterzele (Balegem), Meerlaanstraat nr 37; gehuwd onder 
het stelsel der zuivere scheiding van goederen, ingevolge 
huwelijkskontrakt voor Notaris Valère VAN WYMERSCH te 
Oordegem van acht maart negentienhonderd drie en zeven-
tig, ongewijzigd; 
15° Heer  Johan  Alain Jozef VAN DER CRUYSSEN, dieren-

arts, geboren te Zottegem op elf juni negentienhonderd 
vier en zestig en zijn echtgenote Mevrouw Greta Maria  
Josepha VAN dE SOMPEL, dierenarts, geboren te Zele op één 
augustus negentienhonderd zes en zestig, samenwonend te 
Oosterzele, Keiberg 58; gehuwd zonder voorafgaand 
huwelijkskontrakt, ongewijzigd; 
16° Mevrouw  Martine  Madeleine  Arsène  VANDERHAEGHEN, 

zonder beroep, geboren te Brugge op één en twintig mei 
negentienhonderd drie en zestig, wonend te Hooglede, 
Amersveldstraat nr 94, echtgenote van Heer Chris Camiel 
VERHAEGHE, beenhouwer, geboren te Roeselare op drie en 
twintig januari negentienhonderd vier en zestig; gehuwd 
onder het stelsel der scheiding van goederen ingevolge 
huwelijkskontrakt voor Notaris Jan VANDENWEGHE te 
Zonnebeke van dertien augustus negentienhonderd twee en 
negentig, ongewijzigd; 
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* in de gemene delen van het ganse komplex: 
-kamer 009: honderdtweeënvijftig/tienduizendsten 
-kamer 010: honderdnegenenzeventig/tienduizendsten 
-kamer 011: honderdéénenveertig/tienduizendsten 
-kamer 012: honderdeenenzestig/tienduizendsten 
-kamer 013: honderdzevenenveertig/tienduizendsten 
-kamer 014: honderdzesendertig/tienduizendsten 
-kamers 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 201, 202, 203, 
204, 205, 206, 207, 301, 303, 304, 305, 306, 307, 108, 
109, 110, 111, 112, 113, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 
308, 309, 310, 311, 312 en 313: honderdvijfentwintig/tie-
nduizendsten; 
-kamers 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 
411, 412 en 413: honderdéénentwintig/tienduizendsten (dit 
tevens ter rechtzetting van voormelde akte voor mijn ambt 
van vijfentwintig mei negentienhonderd drie en negentig, 
houdend verkoop aan de echtgenoten Johan VAN DER CRUYS-
SEN-VAN dE SOMPEL Greta, waar bij materiële misslag 
vermeld was dat kamers 408 en 409 elk 'honderdvijfentwin-
tig'/tienduizendsten in de gemene delen van het ganse 
komplex begrepen); 
-studio's 214, 314 en 414: honderdzevenennegentig/tiendu-
izendsten 
-parking nr 34nieuw: twaalf/tienduizendsten 
* in de gemene delen van blok I: 
-kamer 009: driehonderdzestig/tienduizendsten 
-kamer 010: vierhonderdvijfentwintig/tienduizendsten 
-kamers 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 201, 202, 203, 
204, 205, 206, 207, 301, 303, 304, 305, 306 en 307: 
tweehonderdachtennegentig/tienduizendsten 
-kamers 401, 402, 403, 404, 405, 406 en 407: tweehonderd-
achtentachtig/tienduizendsten 
* in de gemene delen van blok  II:  
-kamer 011: tweehonderdvierennegentig/tienduizendsten 
-kamer 012: driehonderdzevenendertig/tienduizendsten 
-kamer 013: driehonderdenzeven/tienduizendsten 
-kamer 014: tweehonderddrieëntachtig/tienduizendsten 
-kamers 108, 109, 110, 111, 112, 113, 208, 209, 210, 211, 
212, 213, 308, 309, 310, 311, 312 en 313: tweehonderd-
tweeënzestig/tienduizendsten 
-kamers 408, 409, 410, 411, 412 en 413: tweehonderdéénen-
vijftig/tienduizendsten;  
-studios  214, 314 en 414: vierhonderdenelf/tienduizen-
dsten; 
* in de gemene delen van het parkingskomplex: honderd 
zesentwintig/tienduizendsten; 
---voormelde kavels zijn afgebeeld op de plannen gehecht 
aan voormelde basisakte (behalve parking nr 34nieuw, 
waarvoor wordt verwezen naar voormelde aankoopakte van 
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17° Mevrouw Yolande Maria Eduarda VAN DER AA, kinesi-
therapeute, geboren te Sleidinge op dertig mei negentien-
honderd acht en veertig, wettelijk gescheiden, wonend te 
Gent (Drongen), Jean  Baptiste  D'Hanedreef nr 9; 
18° A/ Heer Boudewijn Diederik JONCKHEERE, bediende, 

geboren te Brussel op achttien juni negentienhonderd vijf 
en dertig, en zijn echtgenote: B/ Mevrouw  Marguerite  
Hendrika RENARD, geneesheer, geboren te Gent op tien juli 
negentienhonderd vier en dertig; samenwonend te 9000 
Gent, Patijntjesstraat nr 56; gehuwd onder het stelsel 
der zuivere scheiding van goederen ingevolge huwelijks-
kontrakt voor Notaris René HOSTE te Gent van vier januari 
negentienhonderd één en zestig, ongewijzigd; 
19° Heer Eddy Robert Achiel Florent DECLERCO, kinesist, 

geboren te Oudenaarde op éénendertig oktober negentien-
honderd éénenvijftig, en zijn echtgenote Mevrouw  Andréa  
Irma Monique DEVENYNS, verpleegster, geboren te  Ath  op 
elf augustus negentienhonderd vijftig, samenwonend te 
Maarkedal, Maarkendries nr 14; gehuwd onder het stelsel 
der scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten 
ingevolge huwelijkskontrakt voor Notaris Luc COOLSAET te 
Wannegem-Lede van twintig januari negentienhonderd 
vijfenzeventig, niet gehandhaafd en ongewijzigd; 
20° Heer Marc Pierre  Irène  VERCAMMEN, tandtechnicus in 

dienstverband, geboren te Wilrijk op vier en twintig 
augustus negentienhonderd één en zestig, en zijn echtge-
note Mevrouw Karin Dymphna Henricus VAN LOON, bediende, 
geboren te Antwerpen op zeven en twintig maart negen-
tienhonderd zes en zestig, samenwonend te Antwerpen, 
distrikt Merksem, Wijngaardberg nr 65; gehuwd onder het 
wettelijk stelsel ingevolge huwelijkskontrakt voor 
Notaris Pieter DE CLEENE-VAN DER AVOORT te Antwerpen van 
zeven november negentienhonderd achtentachtig, ongewij-
zigd; 
21° Heer Koenraad Paul Laura DE  NEF,  handelaar, geboren 

te Mechelen op elf mei negentienhonderd drie en zestig, 
en zijn echtgenote Mevrouw Christina Frans Maria Eugène  
Fernand DOCKX, regentes, geboren te Mechelen op twintig 
september negentienhonderd zestig, samenwonend te 2800 
Mechelen, Tuinbouwstraat nr 33; gehuwd onder het wette-
lijk stelsel ingevolge huwelijkskontrakt voor Notaris 
Edmond DE  BACKER  te Mechelen van vierentwintig september 
negentienhonderd zesentachtig, ongewijzigd; 
22° Heer  Johan  Marcel Albert VAN den STEEN, vishande-

laar, geboren te Oostende op één augustus negentienhon-
derd drie en zestig, en zijn echtgenote Mevrouw Katrien  
Andrea Maria Achiel VAN WALLEGHEM, zonder beroep - 
zaakvoerder, geboren te Roeselare op één januari negen-
tienhonderd zes en zestig, samenwonend te 8800 Roeselare, 



Bruggesteenweg nr 552; gehuwd onder het stelsel der 
scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten 
ingevolge huwelijkskontrakt voor Notaris Pierre DE 
MAESSCHALCK te Oostende van elf mei negentienhonderd 
zeven en tachtig, ongewijzigd; 
23° Heer Firmin Arthur Marie Victor VANDAELE, gepensio-

neerd apotheker, geboren te Temse op zes mei negentien-
honderd zeven en twintig, en zijn echtgenote Mevrouw 
Marie-Therese  Esther  Josephine Helene CAUDRON, zonder 
beroep, geboren te Dendermonde op dertig januari negen-
tienhonderd drie en dertig, samenwonend te 9280 Lebbeke, 
Opwijksestraat nr 131; gehuwd onder het wettelijk 
stelsel, ingevolge huwelijkskontrakt voor Notaris 
Achilles CAUDRON, destijds te Erembodegem, van achttien 
april negentienhonderd vijf en vijftig, niet gehandhaafd 
en ongewijzigd; 
24° Heer Marc Arthur Maria Willy VAN DAELE, tandarts, 

geboren te Dendermonde op zeven en twintig april negen-
tienhonderd zes en vijftig, en zijn echtgenote Mevrouw 
Monique Julienne Française Maria SMITS, vroedvrouw, 
geboren te Dilsen op vijf oktober negentienhonderd negen 
en vijftig, samenwonend te 9200 Dendermonde, Hulleken-
straat nr 169; gehuwd onder het stelsel der scheiding van 
goederen, ingevolge huwelijkskontrakt voor Notaris Willem 
BALLAUX te Aalst van elf augustus negentienhonderd drie 
en tachtig, ongewijzigd; 
25° Heer Frank Gabriel Julien Corneel HAUSPIE, direk-

teur, geboren te Poperinge op vier en twintig augustus 
negentienhonderd twee en vijftig, en zijn echtgenote 
Mevrouw Marleen Martha Maria  Cornelia  DOISE, kleuterleid-
ster, geboren te West-Vleteren op twee mei negentienhon-
derd vijftig, samenwonend te 8970 Poperinge, Duinkerke-
straat nr 153; gehuwd onder het wettelijk stelsel, 
ingevolge huwelijkskontrakt voor Notaris Pierre IMPE te 
Poperinge van negenentwintig juni negentienhonderd acht 
en zeventig, ongewijzigd; 
26° De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een 

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
"T.C.M.", waarvan de zetel gevestigd is te 8552 Zwevegem  
(Moen),  Sint-Hubertusstraat nr 8; ingeschreven in het 
register der burgerlijke vennootschappen te Kortrijk 
onder nr 419; opgericht bij akte voor Notaris Bob 
BULTEREYS te Avelgem van dertig april negentienhonderd 
twee en negentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het 
Belgisch Staatsblad van zestien mei erna onder nr 920516-
315, sindsdien ongewijzigd; 
27° Heer Guido René Maria Jozef DE TROYER, geneesheer, 

geboren te Kortrijk op elf februari negentienhonderd twee 
en vijftig, en zijn echtgenote Mevrouw Marleen Mathilde 
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33° de echtgenoten Alain DE CLAREMONT-VERHOEVEN Marie 
Thérèse: in blok  II:  kamer nr 111; hun eigendom ingevolge 
akte van twaalf augustus negentienhonderd drie en 
negentig; 
34° de echtgenoten Franciscus VANGRONSVELD-DAYSE 

Monique: in blok I: kamers nrs 201, 202 en 205; hun 
eigendom ingevolge akte van drie en twintig augustus 
negentienhonderd drie en negentig; 
35° de echtgenoten Marc DE COSTER-MARTENS Diane: in 

blok I: kamer nr 204; hun eigendom ingevolge akte van 
drie en twintig augustus laatst; 
36° de echtgenoten  Lucas  VAN dEN BRANDEN-CLAES Monique: 

in blok  II:  kamer nr 110; hun eigendom ingevolge akte van 
drie en twintig augustus laatst; 
37° de echtgenoten Jacques KERKHOFS-LOWETTE Maria: in 

blok I: kamer nr 106; hun eigendom ingevolge akte van 
vierentwintig augustus laatst; 
38° Heer Daniël DE CONINCK en Juffrouw  Pascale  LUCQ: in 

blok  II:  kamer nr 313; hun eigendom, elk voor de helft 
onverdeeld, ingevolge akte van zesentwintig augustus 
laatst; 
39° N.V. VOET  CONSULTING  voor de blote eigendom en de 

echtgenoten Leo VOET-DUBAERE Maria voor het levenslang 
vruchtgebruik, met beding van terugvalling ervan aan de 
langstlevende van hen beiden: kamer nr 102; hun eigendom 
ingevolge akte van negen september laatst; 
40° de echtgenoten Patrick VAN BOUCHAUTE-TALLIEU  

Nadine:  in blok  II:  kamer nr 108; hun eigendom ingevolge 
akte van achtentwintig september laatst; 
41° de echtgenoten Marc VAN PETEGHEM-VAN GANSBEKE 

Marleen: in blok  II:  kamer nr 311; hun eigendom ingevolge 
akte van negenentwintig september laatst; 
42° N.V. LABOTOXICO: in blok  II:  kamer nr 213; haar 

eigendom ingevolge akte van negenentwintig september 
laatst; 
43° de echtgenoten  Hubert  WILLEMS-DE SMET Gaby: in blok  

II:  studio nr 014; hun eigendom ingevolge akte van dertig 
september laatst; 
44° de echtgenoten Patrick DEWANDEL-LIEVENS Machteld: 

in blok  II:  de studio nr 314; hun eigendom ingevolge akte 
van dertig september laatst; 
45° de echtgenoten Victor REYNAERTS-DIDDENS Sidonia: in 

blok I: kamers 009 en 010; hun eigendom ingevolge akte 
van dertig september laatst; 
46° N.V. GONEA: in het parkingskomplex: de niet over-

dekte parking nr 34 (nieuw); haar eigendom ingevolge akte 
van tien juni laatst; 
---elk voorschreven privatief begrijpend in mede-eigendom 
en gedwongen onverdeeldheid respektievelijk: 

15 



* hun eigendom ingevolge akte van zeven juni negentien-
honderd drie en negentig; 
19° de echtgenoten Eddy DECLERCQ-DEVENYNS  Andréa:  in 

blok  II:  kamers nrs 112 en 113; hun eigendom ingevolge 
akte van elf juni negentienhonderd drie en negentig; 
20° de echtgenoten Marc VERCAMMEN-VAN LOON Karin: in 

blok  I:  kamer nr 402; hun eigendom ingevolge akte van 
zeventien juni negentienhonderd drie en negentig; 
21° de echtgenoten Koenraad DE NEF-DOCKX Christina: in 

blok  II:  kamer nr 309; hun eigendom ingevolge akte van 
drie en twintig juni negentienhonderd drie en negentig; 
22° de echtgenoten  Johan  VAN dEN STEEN-VAN WALLEGHEM 

Katrien: in blok  II:  studio nr 414; hun eigendom ingevol-
ge akte van achtentwintig juni negentienhonderd drie en 
negentig; 
23° de echtgenoten Firmin VANDAELE-CAUDRON Marie-

Therese: in blok  II:  kamers nrs 012 en 013; hun eigendom 
ingevolge akte van één juli negentienhonderd drie en 
negentig; 
24° de echtgenoten Marc VAN DAELE-SMITS Monique: in 

blok  II:  kamer nr 011; hun eigendom ingevolge zelfde sub 
23° hiervoor gemelde akte van één juli negentienhonderd 
drie en negentig; 
25° de echtgenoten Frank HAUSPIE-DOISE Marleen: in blok  

II:  kamer nr 208; hun eigendom ingevolge akte van twee 
juli negentienhonderd drie en negentig; 
26° de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een 

B.V.B.A. "T.C.M.": in blok  II:  kamers nrs 210, 211 en 
411; haar eigendom ingevolge akte van acht juli negen-
tienhonderd drie en negentig; 
27° de echtgenoten  Guido  DE TROYER-VANDYCK Marleen: in 

blok  II:  kamer nr 212; hun eigendom ingevolge akte van 
twee en twintig juli negentienhonderd drie en negentig; 
28° de echtgenoten  Guido  NAESEN-DEPOTTER Magda: in blok  

II:  kamer nr 412; hun eigendom ingevolge akte van 
zesentwintig juli negentienhonderd drie en negentig; 
29° Mevrouw Marie Christine DE LEYN: in blok  II:  kamers 

nrs 109 en 310; haar eigendom ingevolge akte van negenen-
twintig juli negentienhonderd drie en negentig; 
30° de echtgenoten Jean Marie DEPREZ-GHESQUIERE: in 

blok  I:  kamer nr 103; hun eigendom ingevolge akte van 
twee augustus negentienhonderd drie en negentig; 
31° de echtgenoten Geert PEETERS-VANVOOREN Karina: in 

blok  I:  kamers nrs 105 en 104; hun eigendom ingevolge 
akte van vijf augustus negentienhonderd drie en negentig; 
32° de echtgenoten Jean CASTRO-LEESEN Maria: in blok  

II:  studio nr 214; hun eigendom ingevolge akte van twaalf 
augustus negentienhonderd drie en negentig; 

 

Renée VANDYCK, tandarts, geboren te Leuven op vijftien 
maart negentienhonderd acht en vijftig, samenwonend te 
3500 Hasselt, Roermondlaan nr 26; gehuwd onder het 
wettelijk stelsel ingevolge huwelijkskontrakt voor 
Notaris Luc TALLOEN te Leuven van negentien februari 
negentienhonderd éénentachtig, ongewijzigd; 
28° Heer Guido Louis Michel Cornelius Isidoor NAESEN, 

tuinbouwtechnicus, geboren te Kortrijk op tien januari 
negentienhonderd twee en vijftig, en zijn echtgenote 
Mevrouw Magda  Elisa  Maria  Cornelia  DEPOTTER, zonder 
beroep, geboren te Nieuwpoort op zestien december 
negentienhonderd zes en vijftig, samenwonend te 8400 
Oostende, Zandvoordestraat nr 26; gehuwd onder het 
wettelijk stelsel blijkens huwelijkskontrakt voor Notaris 
Michel VILEYN te Nieuwpoort van dertien april negentien-
honderd zevenenzeventig, ongewijzigd; 
29° Mevrouw Marie Christine  Georgette  Ginette DE LEYN, 

tandarts, geboren te Brugge op veertien april negentien-
honderd zeven en veertig, wettelijk gescheiden, wonend te 
8300 Knokke-Heist, Paul Parmentierlaan 45; 
30° Heer Jean Marie Georges Emile Louis DEPREZ, tand-

arts, geboren te Kortrijk op twintig februari negentien-
honderd negen en veertig, en zijn echtgenote Mevrouw 
Lutgardis Maria GHESQUIERE, logopediste, geboren te 
Oostende op twintig mei negentienhonderd één en vijftig, 
samenwonend te 8560 Wevelgem, Oleanderstraat nr 22; 
gehuwd onder het stelsel van gemeenschap van aanwinsten 
ingevolge huwelijkskontrakt voor Notaris Karel VANDEN 
BUSSCHE te Koksijde van zeven mei negentienhonderd 
vijfenzeventig, niet gehandhaafd en ongewijzigd; 
31° Heer Geert Maria Felix PEETERS, meubelmaker, 

geboren te Etterbeek op éénendertig januari negentien-
honderd vierenvijftig, en zijn echtgenote Mevrouw Karina  
Renée Jacqueline VANVOOREN, schoolarts, geboren te 
Vilvoorde op elf oktober negentienhonderd negenenvijftig, 
samenwonend te 1850 Grimbergen, Brusselsesteenweg nr 92; 
gehuwd onder het stelsel der scheiding van goederen inge-
volge huwelijkskontrakt voor Notaris Paul GROOTJANS te 
Grimbergen van veertien juli negentienhonderd twee en 
tachtig, ongewijzigd; 
32° Heer Jean Pierre Paul  Hubert  CASTRO, drukker, 

geboren te Zichen-Zussen-Bolder op twee december negen-
tienhonderd acht en veertig, en zijn echtgenote Mevrouw 
Maria  Anna  Catharina LEESEN, regentes, geboren te Zichen-
Zussen-Bolder op zestien augustus negentienhonderd 
vijftig, samenwonend te 3770 Riemst, Sint Servaasstraat 
nr 39; gehuwd zonder voorafgaand huwelijkskontrakt, niet 
gehandhaafd en ongewijzigd; 
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4° de echtgenoten Luc NACHTERGAELE-DURLET Ann: in blok 
I: kamer nr 401; hun eigendom ingevolge akte van negenen-
twintig april negentienhonderd drie en negentig; 
5° de echtgenoten Jozef BOOSTEN-VONKEN Marie: in blok 

I: kamer nr 405; hun eigendom ingevolge akte van negenen-
twintig april negentienhonderd drie en negentig; 
6° de echtgenoten  Gilbert  VAN UYTSEL-BEERTEN Wilfrieda: 

in blok I: kamer nr 306; in blok  II:  kamer nr 308; hun 
eigendom ingevolge akte van negenentwintig april negen-
tienhonderd drie en negentig; 
7° de echtgenoten  Damien  VANAENRODE-STIERS Marianne: in 

blok I: kamer nr 107; hun eigendom ingevolge akte van 
negenentwintig april negentienhonderd drie en negentig; 
8° de echtgenoten Rik MISSIAEN-CLOET Lutgarde: in blok 

I: kamer nr 406; hun eigendom ingevolge akte van negenen-
twintig april negentienhonderd drie en negentig; 
9° de echtgenoten Marcel MOSSELMANS-LEPEZ Anny: in blok 

I: kamer nr 203; hun eigendom ingevolge akte van dertig 
april negentienhonderd drie en negentig; 
10° Heer Zoltàn JANKO: in blok  II:  kamer nr 209; zijn 

eigendom ingevolge akte van dertig april negentienhonderd 
drie en negentig; 
11° Mevrouw Beatrys TERRYN: in blok I: kamers nrs 303 

en 307; haar eigendom ingevolge akte van dertig april 
negentienhonderd drie en negentig; 
12° de echtgenoten Frank VAN VOOREN-DELHEYE Nathalie: 

in blok I: kamer nr 407; hun eigendom ingevolge akte van 
negentien mei negentienhonderd drie en negentig; 
13° Juffrouw Greta SLACHMUYLDERS: in blok I: kamer nr 

101; haar eigendom ingevolge akte van negentien mei 
negentienhonderd drie en negentig; 
14° Mevrouw Beatrice FOSSELLE: in blok I: kamer nr 301; 

haar eigendom ingevolge akte van vijfentwintig mei 
negentienhonderd drie en negentig; 
15° de echtgenoten Johan VAN DER CRUYSSEN-VAN dE SOMPEL 

Greta: in blok I: kamers nrs 304 en 305; in blok  II:  
kamers nrs 408 en 409; hun eigendom ingevolge akte van 
vijfentwintig mei negentienhonderd drie en negentig; 
16° Mevrouw  Martine  VANDERHAEGHEN: in blok I: kamer nr 

403; haar eigendom ingevolge akte van zevenentwintig mei 
negentienhonderd drie en negentig; 
17° Mevrouw Yolande VAN DER AA: in blok I: kamer nr 

404; haar eigendom ingevolge akte van zevenentwintig mei 
negentienhonderd drie en negentig; 
18° de echtgenoten Boudewijn JONCKHEERE-RENARD  Margue- 

rite:  in blok  II:  
A/ Heer Boudewijn JONCKHEERE: kamer nr 410, 
B/ Mevrouw  Marguerite  RENARD: kamer nr 413; 

33° Heer Alain Paul Marie DE CLAREMONT, tuinaannemer, 
geboren te Schaarbeek op negen december negentienhonderd 
twee en vijftig, en zijn echtgenote Mevrouw Marie Thérèse  
Paulette  VERHOEVEN, bediende, geboren te Brussel op zeven 
en twintig augustus negentienhonderd vier en vijftig, 
samenwonend te 1850 Grimbergen, Leeuwerikenstraat nr 13; 
gehuwd zonder voorafgaand huwelijkskontrakt, ongewijzigd; 
34° Heer Franciscus Hermanus Lambertus VANGRONSVELD, 

geneesheer, geboren te Hasselt op één juli negentienhon-
derd zevenendertig, en zijn echtgenote Mevrouw Monique  
Cathérine  Raymonde  Ghislaine DAYSE, zonder beroep, 
geboren te Lanaken op dertig december negentienhonderd 
achtendertig, samenwonend te 3770 Riemst, Maastrich-
tersteenweg nr 14; gehuwd zonder voorafgaand huwelijks- 
kontrakt, ongewijzigd; 
35° Heer Marc Bernardus Julien DE COSTER, banketbakker, 

geboren te Kapellen op negentien juli negentienhonderd 
zeven en vijftig, en zijn echtgenote Mevrouw Diane Maria  
MARTENS,  winkelbediende, geboren te Brasschaat op vijf en 
twintig februari negentienhonderd één en zestig, samenwo-
nend te 2950 Kapellen, Essenhoutstraat nr 81; gehuwd 
zonder voorafgaand huwelijkskontrakt, ongewijzigd; 
36° Heer  Lucas  Jan Germain Juliaan VAN dEN BRANDEN, 

optometrist, geboren te Sint-Niklaas op acht en twintig 
februari negentienhonderd vijf en veertig, en zijn 
echtgenote Mevrouw Monique Marie Agnes CLAES, opticien, 
geboren te Diepenbeek op zeven april negentienhonderd 
zeven en veertig, samenwonend te 9100 Sint-Niklaas, 
Jagersdreef nr 41; gehuwd der scheiding van goederen met 
gemeenschap van aanwinsten ingevolge huwelijkskontrakt 
voor Notaris Robert JAGENEAU, destijds te Diepenbeek, van 
vijfentwintig april negentienhonderd éénenzeventig, niet 
gehandhaafd en ongewijzigd; 
37° Heer Jacques Ghislain KERKHOFS, bedrijfsleider, 

geboren te Hasselt op twee oktober negentienhonderdéén 
en vijftig, en zijn echtgenote Mevrouw Maria Constantia  
Andrée  LOWETTE, lerares, geboren te Sint-Truiden op twee 
oktober negentienhonderd vijftig, samenwonend te 3840 
Borgloon, Bommershovenstraat nr 18; gehuwd onder het 
stelsel der gemeenschap van aanwinsten ingevolge de 
bepalingen van hun huwelijkskontrakt voor Notaris Frans 
VANHERPE te Sint-Jans-Molenbeek van zestien april 
negentienhonderd vijfenzeventig, niet gehandhaafd en 
ongewijzigd; 
38° Heer Daniel  Lucas  Liliane DE CONINCK, zaakvoerder, 

geboren te Mortsel op éénentwintig juni negentienhonderd 
drie en zestig, en Juffrouw  Pascale  Marthe  Andrée  LUCQ, 
bediende, geboren te Ukkel op drie oktober negentienhon- 
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vijftien niet overdekte parkings, genummerd van 20 tot en 
met 33 en nr 34bis;  
II.  in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 
- samen duizend en negen/tienduizendsten in de gemene 
delen van het ganse komplex; 
- negenduizend achthonderd vierenzeventig/tienduizendsten 
in de gemene delen van het parkingskomplex; 
* hun eigendom als volgt: 
--- de gebouwen van N.V. VYBO en N.V. SAARIMMO om ze zelf 
te laten oprichten; 
--- de grond van N.V. VYBO, N.V. SAARIMMO, Heer Jozef 
VANDE VYVERE en Mevrouw Annie BOEDTS, om ze te hebben 
verkregen met de er toen opstaande -inmiddels afgebroken-
gebouwen, als volgt: 
- 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 negen-
tienhonderd negentig, overgeschreven alsvoren op zeven 
december erna, boek 3712 nr 15, houdend aankoop aan A/ 
N.V.  "C.S. 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  Latem, 
echtgenote Jacques DE BROE; 
- 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 nr 22, houdend aankoop aan N.V. CREATEC te Kortrijk, 
zelf eigenares ervan ingevolge voormelde akte voor mijn 
ambt van vijf november negentienhonderd negentig. 
Bij voormelde basisakte voor mijn ambt van achten-

twintig april negentienhonderd drie en negentig verzaak-
ten de echtgenoten Jozef VANDE VYVERE-BOEDTS Annie aan 
het recht van natrekking betrekkelijk hun voormelde 
onverdeelde delen in zelfde grond, in voordeel van N.V. 
VYBO. 
2° de echtgenoten Daniel COLETTI-POELMANS  Lucienne:  in 

blok  I:  kamers nrs 206 en 207; hun eigendom ingevolge 
akte (voor mijn ambt, net zoals alle hierna gemelde 
aankoopakten, alle behoorlijk ter overschrijving aangebo-
den op het eerste hypotheekkantoor te Gent, en houdend 
aankoop aan komparanten in deze sub 1°) van achtentwintig 
april negentienhonderd drie en negentig; 
3° de echtgenoten  Guido  BUYSE-CREMENT Catherine: in 

blok  II:  kamer nr 312; hun eigendom ingevolge akte van 
negenentwintig april negentienhonderd drie en negentig; 

derd drie en zestig, beide ongehuwd, wonend te 2610 
Wilrijk, Heistraat nr 224; 
39° A/ De naamloze vennootschap "VOET  CONSULTING",  

waarvan de zetel gevestigd is te 8647 Lo-Reninge, 
Lostraat nr 6; ingeschreven in het handelsregister te 
Ieper onder nr 32.246; B.T.W. nr 437.518.993; opgericht 
als een B.V.B.A. bij akte voor Notaris Patrick DONCK te 
Reninge (Lo-Reninge) van twaalf mei negentienhonderd 
negenentachtig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het 
Belgisch Staatsblad van veertien juni erna onder nr 
890614-299, waarvan het kapitaal werd verhoogd en de 
vennootschap werd omgezet in N.V. blijkens akte voor 
zelfde Notaris DONCK van zevenentwintig december negen-
tienhonderd negentig, bekendgemaakt in zelfde Bijlage van 
vierentwintig januari erna onder nr 910124-232, sindsdien 
ongewijzigd; 

B/ Heer Leo Renaat Maria Eduard VOET, bestuurder van 
vennootschap, geboren te Leuven op drie maart negentien-
honderd achtendertig, en zijn echtgenote Mevrouw Maria  
Magdalena Julia DUBAERE, apothekeres, geboren te Menen op 
dertig april negentienhonderd achtenveertig, samenwonend 
te 8647 Lo-Reninge, Lostraat nr 6; gehuwd onder het 
stelsel der scheiding van goederen met gemeenschap van 
aanwinsten, ingevolge huwelijkskontrakt voor Notaris Jean 
PIETERS te Reninge van elf juli negentienhonderd zesenze-
ventig, niet gehandhaafd en ongewijzigd; 
40° Heer Patrick Petrus Zulma VAN BOUCHAUTE, genees-

heer-specialist, geboren te Sint-Amandsberg op zes april 
negentienhonderd achtenvijftig, en zijn echtgenote 
Mevrouw  Nadine Germaine  Henriette Nicole TALLIEU, 
stadsbediende, geboren te Sint-Amandsberg op negenentwin-
tig juni negentienhonderd negenenvijftig, samenwonend te 
Lochristi, Oudstrijderslaan nr 9; gehuwd zonder vooraf-
gaand huwelijkskontrakt, ongewijzigd; 
41° Heer Marc Jozef Alice Cornelis VAN PETEGHEM, 

apotheker-algemeen direkteur tariferingsdiensten,geboren 
te Gent op vierentwintig mei negentienhonderd zesenvijf-
tig, en zijn echtgenote Mevrouw Marleen VAN GANSBEKE, 
apotheker, geboren te Gent op veertien april negentien-
honderd vijfenvijftig, samenwonend te 8650  Houthulst,  
Jonkershovestraat nr 276b; gehuwd onder het wettelijk 
stelsel ingevolge huwelijkskontrakt voor Notaris Bernard 
MAETERLINCK te Gent van dertien juli negentienhonderd 
negenenzeventig, ongewijzigd; 
42° De naamloze vennootschap "LABOTOXICO" met zetel te 

Sijsele, Dorpstraat nr 106; ingeschreven in het handels-
register te Brugge onder nr 66.295, niet BTW-plichtige; 
opgericht bij onderhandse akte onder de vorm van een C.V. 
op twintig november negentienhonderd zevenentachtig, 

12 



I en  II",  in oprichting op een perceel grond, gelegen 
Hoogstraat nrs 90-92-94, aldaar ten huidig kadaster 
bekend in de sektie F nrs 2915/E, 2916/D en 2914/D, met 
een totale oppervlakte volgens huidig of vroeger kadaster 
van VIJFTIEN AREN ZES EN ZEVENTIG CENTIAREN; 
-welk onroerend komplex en zijn privatieven juridisch tot 
stand werd gebracht door de grond en de op te richten 
bouwwerken te onderwerpen aan het stelsel der horizontale 
verdeling van het eigendomsrecht bij akte voor mijn ambt 
van achtentwintig april negentienhonderd drie en negen-
tig, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te 
Gent op drie en twintig juni erna, boek 4424 nr 2: 
-volgende privatieven (nader beschreven in voormelde 
basisakte), elk begrijpend in mede-eigendom en gedwongen 
onverdeeldheid het nageweld aantal tienduizendsten in de 
gemene delen, -respektievelijk eigendom van: 
1° N.V. VYBO, N.V. SAARIMMO, Heer Jozef VANDE VYVERE en 

Mevrouw Annie BOEDTS: alle thans nog niet bij notariële 
akte verkochte privatieven, te weten: 
A/ In blok I van het appartementenkomplex (RESIDENTIE 

TER HULST I, met als adresaanduiding: Hoogstraat nr 94): 
• op de gelijkvloerse verdieping: (winkel-)pand 002; 
• op de derde verdieping: kamer 302; 
B/ In blok  II  van het appartementenkomplex (RESIDENTIE 

TER HULST  II,  met als adresaanduiding: Hoogstraat nr 90-
92) : 
• op de gelijkvloerse verdieping: (winkel-)pand 001; 
= op de eerste verdieping: studio 114; 

---elk begrijpend in mede-eigendom en gedwongen onver- 
deeldheid: 
* in de gemene delen van het ganse komplex: 
-(winkel-)pand 002: driehonderd drie en negentig/tiendu 
izendsten 
-(winkel-)pand 001: vierhonderd vierendertig/tienduizend-
-sten 
-kamer 302: honderdvijfentwintig/tienduizendsten 
-studio 114: honderdzevenennegentig/tienduizendsten 
* in de gemene delen van blok I: 
-(winkel-)pand 002: negenhonderd éénenveertig/tiendui -
zendsten 
-kamer 302: tweehonderd achtennegentig/tienduizendsten 
* in de gemene delen van blok  II:  
-(winkel-)pand 001: negenhonderd en dertien/tienduizen 
dsten 
-studio 114: vierhonderdenelf/tienduizendsten; 
C/ In het parkingkomplex: vierendertig parkings, 

genummerd van 1 tot en met 33, en nr 34bis begrijpend: 
I. in privatieve en uitsluitende eigendom: negentien 
overdekte parkings, genummerd van 1 tot en met 19, en 
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behoorlijk bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch 
Staatsblad, omgezet in een N.V. bij proces-verbaal der 
buitengewone algemene vergadering voor Notaris Louis 
VANDE PUTTE te Brugge op achtentwintig september negen-
tienhonderd drie en negentig, nog bekend te maken in 
gezegde Bijlage; 
43° Heer  Hubert  Leo WILLEMS, dierenarts, geboren te 

Dendermonde op vijf september negentienhonderd drie en 
vijftig, en zijn echtgenote Mevrouw Gaby Denise DE SMET, 
huisvrouw, geboren te Schoonaarde op zeven en twintig 
april negentienhonderd drie en vijftig, samenwonend te 
9200 Schoonaarde, Heerlijkheidstraat nr 22; gehuwd onder 
het wettelijk stelsel ingevolge huwelijkskontrakt voor 
Notaris  Guibert  CAUDRON te Erembodegem van vijf september 
negentienhonderd vierenzeventig, niet gehandhaafd en 
ongewijzigd; 
44° Heer Patrick Daniël Arthur Maria DEWANDEL, kinesi-

therapeut, geboren te Knokke op éénendertig juli negen-
tienhonderd twee en vijftig, en zijn echtgenote Mevrouw 
Machteld Maria LIEVENS, pedicure, geboren te Brugge op 
zesentwintig oktober negentienhonderd éénenvijftig, 
samenwonend te Knokke-Heist, Dorpsstraat nr 41A; gehuwd 
zonder voorafgaand huwelijkskontrakt, ongewijzigd; 
45° Heer Victor Josephina Hendrika Jozef REYNAERTS, 

zelfstandige, geboren te Mechelen op drie en twintig 
september negentienhonderd twee en veertig, en zijn 
echtgenote Mevrouw Sidonia Louisa DIDDENS, perster, 
geboren te Mechelen op elf december negentienhonderd 
veertig, samenwonend te 2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef 
nr 1; gehuwd onder het stelsel der gemeenschap van 
aanwinsten ingevolge huwelijkskontrakt voor Notaris 
Gomaar VAN OOSTERWIJCK te Antwerpen van acht april 
negentienhonderd vierenzestig, niet gehandhaafd en 
ongewijzigd; 
46° De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een 

naamloze vennootschap "GONEA", met maatschappelijke zetel 
te 9060 Zelzate, Burgemeester Jos. Chalmetlaan nr 78; 
opgericht bij akte voor Notaris  Roland  VANDAELE te Gent 
(Sint-Amandsberg) op negentien mei negentienhonderd 
negenentachtig, gepubliceerd in gezegde Bijlage van 
zeventien juni erna onder nr 890617-363, sindsdien 
ongewijzigd; 
VOORAFGAANDE UITEENZETTING : 
Komparanten, handelend als gezegd, zetten mij Notaris 

vooraf het volgende uiteen: zij zijn respektievelijk 
eigenaars van volgende onroerende goederen: 
Onder de Stad GENT - Vijftiende Afdeling (GENT): 
In een onroerend komplex onderworpen aan het statuut 

van horizontale eigendom, genaamd "RESIDENTIE TER HULST 
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I en  II",  in oprichting op een perceel grond, gelegen 
Hoogstraat nrs 90-92-94, aldaar ten huidig kadaster 
bekend in de sektie F nrs 2915/E, 2916/D en 2914/D, met 
een totale oppervlakte volgens huidig of vroeger kadaster 
van VIJFTIEN AREN ZES EN ZEVENTIG CENTIAREN; 
-welk onroerend komplex en zijn privatieven juridisch tot 
stand werd gebracht door de grond en de op te richten 
bouwwerken te onderwerpen aan het stelsel der horizontale 
verdeling van het eigendomsrecht bij akte voor mijn ambt 
van achtentwintig april negentienhonderd drie en negen-
tig, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te 
Gent op drie en twintig juni erna, boek 4424 nr 2: 
-volgende privatieven (nader beschreven in voormelde 
basisakte), elk begrijpend in mede-eigendom en gedwongen 
onverdeeldheid het nageweld aantal tienduizendsten in de 
gemene delen, -respektievelijk eigendom van: 
1° N.V. VYBO, N.V. SAARIMMO, Heer Jozef VANDE VYVERE en 

Mevrouw Annie BOEDTS: alle thans nog niet bij notariële 
akte verkochte privatieven, te weten: 
A/ In blok I van het appartementenkomplex (RESIDENTIE 

TER HULST I, met als adresaanduiding: Hoogstraat nr 94): 
• op de gelijkvloerse verdieping: (winkel-)pand 002; 
• op de derde verdieping: kamer 302; 
B/ In blok  II  van het appartementenkomplex (RESIDENTIE 

TER HULST  II,  met als adresaanduiding: Hoogstraat nr 90-
92) : 
• op de gelijkvloerse verdieping: (winkel-)pand 001; 
= op de eerste verdieping: studio 114; 

---elk begrijpend in mede-eigendom en gedwongen onver- 
deeldheid: 
* in de gemene delen van het ganse komplex: 
-(winkel-)pand 002: driehonderd drie en negentig/tiendu 
izendsten 
-(winkel-)pand 001: vierhonderd vierendertig/tienduizend-
-sten 
-kamer 302: honderdvijfentwintig/tienduizendsten 
-studio 114: honderdzevenennegentig/tienduizendsten 
* in de gemene delen van blok I: 
-(winkel-)pand 002: negenhonderd éénenveertig/tiendui -
zendsten 
-kamer 302: tweehonderd achtennegentig/tienduizendsten 
* in de gemene delen van blok  II:  
-(winkel-)pand 001: negenhonderd en dertien/tienduizen 
dsten 
-studio 114: vierhonderdenelf/tienduizendsten; 
C/ In het parkingkomplex: vierendertig parkings, 

genummerd van 1 tot en met 33, en nr 34bis begrijpend: 
I. in privatieve en uitsluitende eigendom: negentien 
overdekte parkings, genummerd van 1 tot en met 19, en 
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behoorlijk bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch 
Staatsblad, omgezet in een N.V. bij proces-verbaal der 
buitengewone algemene vergadering voor Notaris Louis 
VANDE PUTTE te Brugge op achtentwintig september negen-
tienhonderd drie en negentig, nog bekend te maken in 
gezegde Bijlage; 
43° Heer  Hubert  Leo WILLEMS, dierenarts, geboren te 

Dendermonde op vijf september negentienhonderd drie en 
vijftig, en zijn echtgenote Mevrouw Gaby Denise DE SMET, 
huisvrouw, geboren te Schoonaarde op zeven en twintig 
april negentienhonderd drie en vijftig, samenwonend te 
9200 Schoonaarde, Heerlijkheidstraat nr 22; gehuwd onder 
het wettelijk stelsel ingevolge huwelijkskontrakt voor 
Notaris  Guibert  CAUDRON te Erembodegem van vijf september 
negentienhonderd vierenzeventig, niet gehandhaafd en 
ongewijzigd; 
44° Heer Patrick Daniël Arthur Maria DEWANDEL, kinesi-

therapeut, geboren te Knokke op éénendertig juli negen-
tienhonderd twee en vijftig, en zijn echtgenote Mevrouw 
Machteld Maria LIEVENS, pedicure, geboren te Brugge op 
zesentwintig oktober negentienhonderd éénenvijftig, 
samenwonend te Knokke-Heist, Dorpsstraat nr 41A; gehuwd 
zonder voorafgaand huwelijkskontrakt, ongewijzigd; 
45° Heer Victor Josephina Hendrika Jozef REYNAERTS, 

zelfstandige, geboren te Mechelen op drie en twintig 
september negentienhonderd twee en veertig, en zijn 
echtgenote Mevrouw Sidonia Louisa DIDDENS, perster, 
geboren te Mechelen op elf december negentienhonderd 
veertig, samenwonend te 2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef 
nr 1; gehuwd onder het stelsel der gemeenschap van 
aanwinsten ingevolge huwelijkskontrakt voor Notaris 
Gomaar VAN OOSTERWIJCK te Antwerpen van acht april 
negentienhonderd vierenzestig, niet gehandhaafd en 
ongewijzigd; 
46° De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een 

naamloze vennootschap "GONEA", met maatschappelijke zetel 
te 9060 Zelzate, Burgemeester Jos. Chalmetlaan nr 78; 
opgericht bij akte voor Notaris  Roland  VANDAELE te Gent 
(Sint-Amandsberg) op negentien mei negentienhonderd 
negenentachtig, gepubliceerd in gezegde Bijlage van 
zeventien juni erna onder nr 890617-363, sindsdien 
ongewijzigd; 
VOORAFGAANDE UITEENZETTING : 
Komparanten, handelend als gezegd, zetten mij Notaris 

vooraf het volgende uiteen: zij zijn respektievelijk 
eigenaars van volgende onroerende goederen: 
Onder de Stad GENT - Vijftiende Afdeling (GENT): 
In een onroerend komplex onderworpen aan het statuut 

van horizontale eigendom, genaamd "RESIDENTIE TER HULST 
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vijftien niet overdekte parkings, genummerd van 20 tot en 
met 33 en nr 34bis;  
II.  in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 
- samen duizend en negen/tienduizendsten in de gemene 
delen van het ganse komplex; 
- negenduizend achthonderd vierenzeventig/tienduizendsten 
in de gemene delen van het parkingskomplex; 
* hun eigendom als volgt: 
--- de gebouwen van N.V. VYBO en N.V. SAARIMMO om ze zelf 
te laten oprichten; 
--- de grond van N.V. VYBO, N.V. SAARIMMO, Heer Jozef 
VANDE VYVERE en Mevrouw Annie BOEDTS, om ze te hebben 
verkregen met de er toen opstaande -inmiddels afgebroken-
gebouwen, als volgt: 
- 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 negen-
tienhonderd negentig, overgeschreven alsvoren op zeven 
december erna, boek 3712 nr 15, houdend aankoop aan A/ 
N.V.  "C.S. 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  Latem, 
echtgenote Jacques DE BROE; 
- 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 nr 22, houdend aankoop aan N.V. CREATEC te Kortrijk, 
zelf eigenares ervan ingevolge voormelde akte voor mijn 
ambt van vijf november negentienhonderd negentig. 
Bij voormelde basisakte voor mijn ambt van achten-

twintig april negentienhonderd drie en negentig verzaak-
ten de echtgenoten Jozef VANDE VYVERE-BOEDTS Annie aan 
het recht van natrekking betrekkelijk hun voormelde 
onverdeelde delen in zelfde grond, in voordeel van N.V. 
VYBO. 
2° de echtgenoten Daniel COLETTI-POELMANS  Lucienne:  in 

blok  I:  kamers nrs 206 en 207; hun eigendom ingevolge 
akte (voor mijn ambt, net zoals alle hierna gemelde 
aankoopakten, alle behoorlijk ter overschrijving aangebo-
den op het eerste hypotheekkantoor te Gent, en houdend 
aankoop aan komparanten in deze sub 1°) van achtentwintig 
april negentienhonderd drie en negentig; 
3° de echtgenoten  Guido  BUYSE-CREMENT Catherine: in 

blok  II:  kamer nr 312; hun eigendom ingevolge akte van 
negenentwintig april negentienhonderd drie en negentig; 

derd drie en zestig, beide ongehuwd, wonend te 2610 
Wilrijk, Heistraat nr 224; 
39° A/ De naamloze vennootschap "VOET  CONSULTING",  

waarvan de zetel gevestigd is te 8647 Lo-Reninge, 
Lostraat nr 6; ingeschreven in het handelsregister te 
Ieper onder nr 32.246; B.T.W. nr 437.518.993; opgericht 
als een B.V.B.A. bij akte voor Notaris Patrick DONCK te 
Reninge (Lo-Reninge) van twaalf mei negentienhonderd 
negenentachtig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het 
Belgisch Staatsblad van veertien juni erna onder nr 
890614-299, waarvan het kapitaal werd verhoogd en de 
vennootschap werd omgezet in N.V. blijkens akte voor 
zelfde Notaris DONCK van zevenentwintig december negen-
tienhonderd negentig, bekendgemaakt in zelfde Bijlage van 
vierentwintig januari erna onder nr 910124-232, sindsdien 
ongewijzigd; 

B/ Heer Leo Renaat Maria Eduard VOET, bestuurder van 
vennootschap, geboren te Leuven op drie maart negentien-
honderd achtendertig, en zijn echtgenote Mevrouw Maria  
Magdalena Julia DUBAERE, apothekeres, geboren te Menen op 
dertig april negentienhonderd achtenveertig, samenwonend 
te 8647 Lo-Reninge, Lostraat nr 6; gehuwd onder het 
stelsel der scheiding van goederen met gemeenschap van 
aanwinsten, ingevolge huwelijkskontrakt voor Notaris Jean 
PIETERS te Reninge van elf juli negentienhonderd zesenze-
ventig, niet gehandhaafd en ongewijzigd; 
40° Heer Patrick Petrus Zulma VAN BOUCHAUTE, genees-

heer-specialist, geboren te Sint-Amandsberg op zes april 
negentienhonderd achtenvijftig, en zijn echtgenote 
Mevrouw  Nadine Germaine  Henriette Nicole TALLIEU, 
stadsbediende, geboren te Sint-Amandsberg op negenentwin-
tig juni negentienhonderd negenenvijftig, samenwonend te 
Lochristi, Oudstrijderslaan nr 9; gehuwd zonder vooraf-
gaand huwelijkskontrakt, ongewijzigd; 
41° Heer Marc Jozef Alice Cornelis VAN PETEGHEM, 

apotheker-algemeen direkteur tariferingsdiensten,geboren 
te Gent op vierentwintig mei negentienhonderd zesenvijf-
tig, en zijn echtgenote Mevrouw Marleen VAN GANSBEKE, 
apotheker, geboren te Gent op veertien april negentien-
honderd vijfenvijftig, samenwonend te 8650  Houthulst,  
Jonkershovestraat nr 276b; gehuwd onder het wettelijk 
stelsel ingevolge huwelijkskontrakt voor Notaris Bernard 
MAETERLINCK te Gent van dertien juli negentienhonderd 
negenenzeventig, ongewijzigd; 
42° De naamloze vennootschap "LABOTOXICO" met zetel te 

Sijsele, Dorpstraat nr 106; ingeschreven in het handels-
register te Brugge onder nr 66.295, niet BTW-plichtige; 
opgericht bij onderhandse akte onder de vorm van een C.V. 
op twintig november negentienhonderd zevenentachtig, 
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4° de echtgenoten Luc NACHTERGAELE-DURLET Ann: in blok 
I: kamer nr 401; hun eigendom ingevolge akte van negenen-
twintig april negentienhonderd drie en negentig; 
5° de echtgenoten Jozef BOOSTEN-VONKEN Marie: in blok 

I: kamer nr 405; hun eigendom ingevolge akte van negenen-
twintig april negentienhonderd drie en negentig; 
6° de echtgenoten  Gilbert  VAN UYTSEL-BEERTEN Wilfrieda: 

in blok I: kamer nr 306; in blok  II:  kamer nr 308; hun 
eigendom ingevolge akte van negenentwintig april negen-
tienhonderd drie en negentig; 
7° de echtgenoten  Damien  VANAENRODE-STIERS Marianne: in 

blok I: kamer nr 107; hun eigendom ingevolge akte van 
negenentwintig april negentienhonderd drie en negentig; 
8° de echtgenoten Rik MISSIAEN-CLOET Lutgarde: in blok 

I: kamer nr 406; hun eigendom ingevolge akte van negenen-
twintig april negentienhonderd drie en negentig; 
9° de echtgenoten Marcel MOSSELMANS-LEPEZ Anny: in blok 

I: kamer nr 203; hun eigendom ingevolge akte van dertig 
april negentienhonderd drie en negentig; 
10° Heer Zoltàn JANKO: in blok  II:  kamer nr 209; zijn 

eigendom ingevolge akte van dertig april negentienhonderd 
drie en negentig; 
11° Mevrouw Beatrys TERRYN: in blok I: kamers nrs 303 

en 307; haar eigendom ingevolge akte van dertig april 
negentienhonderd drie en negentig; 
12° de echtgenoten Frank VAN VOOREN-DELHEYE Nathalie: 

in blok I: kamer nr 407; hun eigendom ingevolge akte van 
negentien mei negentienhonderd drie en negentig; 
13° Juffrouw Greta SLACHMUYLDERS: in blok I: kamer nr 

101; haar eigendom ingevolge akte van negentien mei 
negentienhonderd drie en negentig; 
14° Mevrouw Beatrice FOSSELLE: in blok I: kamer nr 301; 

haar eigendom ingevolge akte van vijfentwintig mei 
negentienhonderd drie en negentig; 
15° de echtgenoten Johan VAN DER CRUYSSEN-VAN dE SOMPEL 

Greta: in blok I: kamers nrs 304 en 305; in blok  II:  
kamers nrs 408 en 409; hun eigendom ingevolge akte van 
vijfentwintig mei negentienhonderd drie en negentig; 
16° Mevrouw  Martine  VANDERHAEGHEN: in blok I: kamer nr 

403; haar eigendom ingevolge akte van zevenentwintig mei 
negentienhonderd drie en negentig; 
17° Mevrouw Yolande VAN DER AA: in blok I: kamer nr 

404; haar eigendom ingevolge akte van zevenentwintig mei 
negentienhonderd drie en negentig; 
18° de echtgenoten Boudewijn JONCKHEERE-RENARD  Margue- 

rite:  in blok  II:  
A/ Heer Boudewijn JONCKHEERE: kamer nr 410, 
B/ Mevrouw  Marguerite  RENARD: kamer nr 413; 

33° Heer Alain Paul Marie DE CLAREMONT, tuinaannemer, 
geboren te Schaarbeek op negen december negentienhonderd 
twee en vijftig, en zijn echtgenote Mevrouw Marie Thérèse  
Paulette  VERHOEVEN, bediende, geboren te Brussel op zeven 
en twintig augustus negentienhonderd vier en vijftig, 
samenwonend te 1850 Grimbergen, Leeuwerikenstraat nr 13; 
gehuwd zonder voorafgaand huwelijkskontrakt, ongewijzigd; 
34° Heer Franciscus Hermanus Lambertus VANGRONSVELD, 

geneesheer, geboren te Hasselt op één juli negentienhon-
derd zevenendertig, en zijn echtgenote Mevrouw Monique  
Cathérine  Raymonde  Ghislaine DAYSE, zonder beroep, 
geboren te Lanaken op dertig december negentienhonderd 
achtendertig, samenwonend te 3770 Riemst, Maastrich-
tersteenweg nr 14; gehuwd zonder voorafgaand huwelijks- 
kontrakt, ongewijzigd; 
35° Heer Marc Bernardus Julien DE COSTER, banketbakker, 

geboren te Kapellen op negentien juli negentienhonderd 
zeven en vijftig, en zijn echtgenote Mevrouw Diane Maria  
MARTENS,  winkelbediende, geboren te Brasschaat op vijf en 
twintig februari negentienhonderd één en zestig, samenwo-
nend te 2950 Kapellen, Essenhoutstraat nr 81; gehuwd 
zonder voorafgaand huwelijkskontrakt, ongewijzigd; 
36° Heer  Lucas  Jan Germain Juliaan VAN dEN BRANDEN, 

optometrist, geboren te Sint-Niklaas op acht en twintig 
februari negentienhonderd vijf en veertig, en zijn 
echtgenote Mevrouw Monique Marie Agnes CLAES, opticien, 
geboren te Diepenbeek op zeven april negentienhonderd 
zeven en veertig, samenwonend te 9100 Sint-Niklaas, 
Jagersdreef nr 41; gehuwd der scheiding van goederen met 
gemeenschap van aanwinsten ingevolge huwelijkskontrakt 
voor Notaris Robert JAGENEAU, destijds te Diepenbeek, van 
vijfentwintig april negentienhonderd éénenzeventig, niet 
gehandhaafd en ongewijzigd; 
37° Heer Jacques Ghislain KERKHOFS, bedrijfsleider, 

geboren te Hasselt op twee oktober negentienhonderdéén 
en vijftig, en zijn echtgenote Mevrouw Maria Constantia  
Andrée  LOWETTE, lerares, geboren te Sint-Truiden op twee 
oktober negentienhonderd vijftig, samenwonend te 3840 
Borgloon, Bommershovenstraat nr 18; gehuwd onder het 
stelsel der gemeenschap van aanwinsten ingevolge de 
bepalingen van hun huwelijkskontrakt voor Notaris Frans 
VANHERPE te Sint-Jans-Molenbeek van zestien april 
negentienhonderd vijfenzeventig, niet gehandhaafd en 
ongewijzigd; 
38° Heer Daniel  Lucas  Liliane DE CONINCK, zaakvoerder, 

geboren te Mortsel op éénentwintig juni negentienhonderd 
drie en zestig, en Juffrouw  Pascale  Marthe  Andrée  LUCQ, 
bediende, geboren te Ukkel op drie oktober negentienhon- 

8 13 



* hun eigendom ingevolge akte van zeven juni negentien-
honderd drie en negentig; 
19° de echtgenoten Eddy DECLERCQ-DEVENYNS  Andréa:  in 

blok  II:  kamers nrs 112 en 113; hun eigendom ingevolge 
akte van elf juni negentienhonderd drie en negentig; 
20° de echtgenoten Marc VERCAMMEN-VAN LOON Karin: in 

blok  I:  kamer nr 402; hun eigendom ingevolge akte van 
zeventien juni negentienhonderd drie en negentig; 
21° de echtgenoten Koenraad DE NEF-DOCKX Christina: in 

blok  II:  kamer nr 309; hun eigendom ingevolge akte van 
drie en twintig juni negentienhonderd drie en negentig; 
22° de echtgenoten  Johan  VAN dEN STEEN-VAN WALLEGHEM 

Katrien: in blok  II:  studio nr 414; hun eigendom ingevol-
ge akte van achtentwintig juni negentienhonderd drie en 
negentig; 
23° de echtgenoten Firmin VANDAELE-CAUDRON Marie-

Therese: in blok  II:  kamers nrs 012 en 013; hun eigendom 
ingevolge akte van één juli negentienhonderd drie en 
negentig; 
24° de echtgenoten Marc VAN DAELE-SMITS Monique: in 

blok  II:  kamer nr 011; hun eigendom ingevolge zelfde sub 
23° hiervoor gemelde akte van één juli negentienhonderd 
drie en negentig; 
25° de echtgenoten Frank HAUSPIE-DOISE Marleen: in blok  

II:  kamer nr 208; hun eigendom ingevolge akte van twee 
juli negentienhonderd drie en negentig; 
26° de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een 

B.V.B.A. "T.C.M.": in blok  II:  kamers nrs 210, 211 en 
411; haar eigendom ingevolge akte van acht juli negen-
tienhonderd drie en negentig; 
27° de echtgenoten  Guido  DE TROYER-VANDYCK Marleen: in 

blok  II:  kamer nr 212; hun eigendom ingevolge akte van 
twee en twintig juli negentienhonderd drie en negentig; 
28° de echtgenoten  Guido  NAESEN-DEPOTTER Magda: in blok  

II:  kamer nr 412; hun eigendom ingevolge akte van 
zesentwintig juli negentienhonderd drie en negentig; 
29° Mevrouw Marie Christine DE LEYN: in blok  II:  kamers 

nrs 109 en 310; haar eigendom ingevolge akte van negenen-
twintig juli negentienhonderd drie en negentig; 
30° de echtgenoten Jean Marie DEPREZ-GHESQUIERE: in 

blok  I:  kamer nr 103; hun eigendom ingevolge akte van 
twee augustus negentienhonderd drie en negentig; 
31° de echtgenoten Geert PEETERS-VANVOOREN Karina: in 

blok  I:  kamers nrs 105 en 104; hun eigendom ingevolge 
akte van vijf augustus negentienhonderd drie en negentig; 
32° de echtgenoten Jean CASTRO-LEESEN Maria: in blok  

II:  studio nr 214; hun eigendom ingevolge akte van twaalf 
augustus negentienhonderd drie en negentig; 

 

Renée VANDYCK, tandarts, geboren te Leuven op vijftien 
maart negentienhonderd acht en vijftig, samenwonend te 
3500 Hasselt, Roermondlaan nr 26; gehuwd onder het 
wettelijk stelsel ingevolge huwelijkskontrakt voor 
Notaris Luc TALLOEN te Leuven van negentien februari 
negentienhonderd éénentachtig, ongewijzigd; 
28° Heer Guido Louis Michel Cornelius Isidoor NAESEN, 

tuinbouwtechnicus, geboren te Kortrijk op tien januari 
negentienhonderd twee en vijftig, en zijn echtgenote 
Mevrouw Magda  Elisa  Maria  Cornelia  DEPOTTER, zonder 
beroep, geboren te Nieuwpoort op zestien december 
negentienhonderd zes en vijftig, samenwonend te 8400 
Oostende, Zandvoordestraat nr 26; gehuwd onder het 
wettelijk stelsel blijkens huwelijkskontrakt voor Notaris 
Michel VILEYN te Nieuwpoort van dertien april negentien-
honderd zevenenzeventig, ongewijzigd; 
29° Mevrouw Marie Christine  Georgette  Ginette DE LEYN, 

tandarts, geboren te Brugge op veertien april negentien-
honderd zeven en veertig, wettelijk gescheiden, wonend te 
8300 Knokke-Heist, Paul Parmentierlaan 45; 
30° Heer Jean Marie Georges Emile Louis DEPREZ, tand-

arts, geboren te Kortrijk op twintig februari negentien-
honderd negen en veertig, en zijn echtgenote Mevrouw 
Lutgardis Maria GHESQUIERE, logopediste, geboren te 
Oostende op twintig mei negentienhonderd één en vijftig, 
samenwonend te 8560 Wevelgem, Oleanderstraat nr 22; 
gehuwd onder het stelsel van gemeenschap van aanwinsten 
ingevolge huwelijkskontrakt voor Notaris Karel VANDEN 
BUSSCHE te Koksijde van zeven mei negentienhonderd 
vijfenzeventig, niet gehandhaafd en ongewijzigd; 
31° Heer Geert Maria Felix PEETERS, meubelmaker, 

geboren te Etterbeek op éénendertig januari negentien-
honderd vierenvijftig, en zijn echtgenote Mevrouw Karina  
Renée Jacqueline VANVOOREN, schoolarts, geboren te 
Vilvoorde op elf oktober negentienhonderd negenenvijftig, 
samenwonend te 1850 Grimbergen, Brusselsesteenweg nr 92; 
gehuwd onder het stelsel der scheiding van goederen inge-
volge huwelijkskontrakt voor Notaris Paul GROOTJANS te 
Grimbergen van veertien juli negentienhonderd twee en 
tachtig, ongewijzigd; 
32° Heer Jean Pierre Paul  Hubert  CASTRO, drukker, 

geboren te Zichen-Zussen-Bolder op twee december negen-
tienhonderd acht en veertig, en zijn echtgenote Mevrouw 
Maria  Anna  Catharina LEESEN, regentes, geboren te Zichen-
Zussen-Bolder op zestien augustus negentienhonderd 
vijftig, samenwonend te 3770 Riemst, Sint Servaasstraat 
nr 39; gehuwd zonder voorafgaand huwelijkskontrakt, niet 
gehandhaafd en ongewijzigd; 
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Bruggesteenweg nr 552; gehuwd onder het stelsel der 
scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten 
ingevolge huwelijkskontrakt voor Notaris Pierre DE 
MAESSCHALCK te Oostende van elf mei negentienhonderd 
zeven en tachtig, ongewijzigd; 
23° Heer Firmin Arthur Marie Victor VANDAELE, gepensio-

neerd apotheker, geboren te Temse op zes mei negentien-
honderd zeven en twintig, en zijn echtgenote Mevrouw 
Marie-Therese  Esther  Josephine Helene CAUDRON, zonder 
beroep, geboren te Dendermonde op dertig januari negen-
tienhonderd drie en dertig, samenwonend te 9280 Lebbeke, 
Opwijksestraat nr 131; gehuwd onder het wettelijk 
stelsel, ingevolge huwelijkskontrakt voor Notaris 
Achilles CAUDRON, destijds te Erembodegem, van achttien 
april negentienhonderd vijf en vijftig, niet gehandhaafd 
en ongewijzigd; 
24° Heer Marc Arthur Maria Willy VAN DAELE, tandarts, 

geboren te Dendermonde op zeven en twintig april negen-
tienhonderd zes en vijftig, en zijn echtgenote Mevrouw 
Monique Julienne Française Maria SMITS, vroedvrouw, 
geboren te Dilsen op vijf oktober negentienhonderd negen 
en vijftig, samenwonend te 9200 Dendermonde, Hulleken-
straat nr 169; gehuwd onder het stelsel der scheiding van 
goederen, ingevolge huwelijkskontrakt voor Notaris Willem 
BALLAUX te Aalst van elf augustus negentienhonderd drie 
en tachtig, ongewijzigd; 
25° Heer Frank Gabriel Julien Corneel HAUSPIE, direk-

teur, geboren te Poperinge op vier en twintig augustus 
negentienhonderd twee en vijftig, en zijn echtgenote 
Mevrouw Marleen Martha Maria  Cornelia  DOISE, kleuterleid-
ster, geboren te West-Vleteren op twee mei negentienhon-
derd vijftig, samenwonend te 8970 Poperinge, Duinkerke-
straat nr 153; gehuwd onder het wettelijk stelsel, 
ingevolge huwelijkskontrakt voor Notaris Pierre IMPE te 
Poperinge van negenentwintig juni negentienhonderd acht 
en zeventig, ongewijzigd; 
26° De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een 

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
"T.C.M.", waarvan de zetel gevestigd is te 8552 Zwevegem  
(Moen),  Sint-Hubertusstraat nr 8; ingeschreven in het 
register der burgerlijke vennootschappen te Kortrijk 
onder nr 419; opgericht bij akte voor Notaris Bob 
BULTEREYS te Avelgem van dertig april negentienhonderd 
twee en negentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het 
Belgisch Staatsblad van zestien mei erna onder nr 920516-
315, sindsdien ongewijzigd; 
27° Heer Guido René Maria Jozef DE TROYER, geneesheer, 

geboren te Kortrijk op elf februari negentienhonderd twee 
en vijftig, en zijn echtgenote Mevrouw Marleen Mathilde 
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33° de echtgenoten Alain DE CLAREMONT-VERHOEVEN Marie 
Thérèse: in blok  II:  kamer nr 111; hun eigendom ingevolge 
akte van twaalf augustus negentienhonderd drie en 
negentig; 
34° de echtgenoten Franciscus VANGRONSVELD-DAYSE 

Monique: in blok I: kamers nrs 201, 202 en 205; hun 
eigendom ingevolge akte van drie en twintig augustus 
negentienhonderd drie en negentig; 
35° de echtgenoten Marc DE COSTER-MARTENS Diane: in 

blok I: kamer nr 204; hun eigendom ingevolge akte van 
drie en twintig augustus laatst; 
36° de echtgenoten  Lucas  VAN dEN BRANDEN-CLAES Monique: 

in blok  II:  kamer nr 110; hun eigendom ingevolge akte van 
drie en twintig augustus laatst; 
37° de echtgenoten Jacques KERKHOFS-LOWETTE Maria: in 

blok I: kamer nr 106; hun eigendom ingevolge akte van 
vierentwintig augustus laatst; 
38° Heer Daniël DE CONINCK en Juffrouw  Pascale  LUCQ: in 

blok  II:  kamer nr 313; hun eigendom, elk voor de helft 
onverdeeld, ingevolge akte van zesentwintig augustus 
laatst; 
39° N.V. VOET  CONSULTING  voor de blote eigendom en de 

echtgenoten Leo VOET-DUBAERE Maria voor het levenslang 
vruchtgebruik, met beding van terugvalling ervan aan de 
langstlevende van hen beiden: kamer nr 102; hun eigendom 
ingevolge akte van negen september laatst; 
40° de echtgenoten Patrick VAN BOUCHAUTE-TALLIEU  

Nadine:  in blok  II:  kamer nr 108; hun eigendom ingevolge 
akte van achtentwintig september laatst; 
41° de echtgenoten Marc VAN PETEGHEM-VAN GANSBEKE 

Marleen: in blok  II:  kamer nr 311; hun eigendom ingevolge 
akte van negenentwintig september laatst; 
42° N.V. LABOTOXICO: in blok  II:  kamer nr 213; haar 

eigendom ingevolge akte van negenentwintig september 
laatst; 
43° de echtgenoten  Hubert  WILLEMS-DE SMET Gaby: in blok  

II:  studio nr 014; hun eigendom ingevolge akte van dertig 
september laatst; 
44° de echtgenoten Patrick DEWANDEL-LIEVENS Machteld: 

in blok  II:  de studio nr 314; hun eigendom ingevolge akte 
van dertig september laatst; 
45° de echtgenoten Victor REYNAERTS-DIDDENS Sidonia: in 

blok I: kamers 009 en 010; hun eigendom ingevolge akte 
van dertig september laatst; 
46° N.V. GONEA: in het parkingskomplex: de niet over-

dekte parking nr 34 (nieuw); haar eigendom ingevolge akte 
van tien juni laatst; 
---elk voorschreven privatief begrijpend in mede-eigendom 
en gedwongen onverdeeldheid respektievelijk: 
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* in de gemene delen van het ganse komplex: 
-kamer 009: honderdtweeënvijftig/tienduizendsten 
-kamer 010: honderdnegenenzeventig/tienduizendsten 
-kamer 011: honderdéénenveertig/tienduizendsten 
-kamer 012: honderdeenenzestig/tienduizendsten 
-kamer 013: honderdzevenenveertig/tienduizendsten 
-kamer 014: honderdzesendertig/tienduizendsten 
-kamers 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 201, 202, 203, 
204, 205, 206, 207, 301, 303, 304, 305, 306, 307, 108, 
109, 110, 111, 112, 113, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 
308, 309, 310, 311, 312 en 313: honderdvijfentwintig/tie-
nduizendsten; 
-kamers 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 
411, 412 en 413: honderdéénentwintig/tienduizendsten (dit 
tevens ter rechtzetting van voormelde akte voor mijn ambt 
van vijfentwintig mei negentienhonderd drie en negentig, 
houdend verkoop aan de echtgenoten Johan VAN DER CRUYS-
SEN-VAN dE SOMPEL Greta, waar bij materiële misslag 
vermeld was dat kamers 408 en 409 elk 'honderdvijfentwin-
tig'/tienduizendsten in de gemene delen van het ganse 
komplex begrepen); 
-studio's 214, 314 en 414: honderdzevenennegentig/tiendu-
izendsten 
-parking nr 34nieuw: twaalf/tienduizendsten 
* in de gemene delen van blok I: 
-kamer 009: driehonderdzestig/tienduizendsten 
-kamer 010: vierhonderdvijfentwintig/tienduizendsten 
-kamers 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 201, 202, 203, 
204, 205, 206, 207, 301, 303, 304, 305, 306 en 307: 
tweehonderdachtennegentig/tienduizendsten 
-kamers 401, 402, 403, 404, 405, 406 en 407: tweehonderd-
achtentachtig/tienduizendsten 
* in de gemene delen van blok  II:  
-kamer 011: tweehonderdvierennegentig/tienduizendsten 
-kamer 012: driehonderdzevenendertig/tienduizendsten 
-kamer 013: driehonderdenzeven/tienduizendsten 
-kamer 014: tweehonderddrieëntachtig/tienduizendsten 
-kamers 108, 109, 110, 111, 112, 113, 208, 209, 210, 211, 
212, 213, 308, 309, 310, 311, 312 en 313: tweehonderd-
tweeënzestig/tienduizendsten 
-kamers 408, 409, 410, 411, 412 en 413: tweehonderdéénen-
vijftig/tienduizendsten;  
-studios  214, 314 en 414: vierhonderdenelf/tienduizen-
dsten; 
* in de gemene delen van het parkingskomplex: honderd 
zesentwintig/tienduizendsten; 
---voormelde kavels zijn afgebeeld op de plannen gehecht 
aan voormelde basisakte (behalve parking nr 34nieuw, 
waarvoor wordt verwezen naar voormelde aankoopakte van 
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17° Mevrouw Yolande Maria Eduarda VAN DER AA, kinesi-
therapeute, geboren te Sleidinge op dertig mei negentien-
honderd acht en veertig, wettelijk gescheiden, wonend te 
Gent (Drongen), Jean  Baptiste  D'Hanedreef nr 9; 
18° A/ Heer Boudewijn Diederik JONCKHEERE, bediende, 

geboren te Brussel op achttien juni negentienhonderd vijf 
en dertig, en zijn echtgenote: B/ Mevrouw  Marguerite  
Hendrika RENARD, geneesheer, geboren te Gent op tien juli 
negentienhonderd vier en dertig; samenwonend te 9000 
Gent, Patijntjesstraat nr 56; gehuwd onder het stelsel 
der zuivere scheiding van goederen ingevolge huwelijks-
kontrakt voor Notaris René HOSTE te Gent van vier januari 
negentienhonderd één en zestig, ongewijzigd; 
19° Heer Eddy Robert Achiel Florent DECLERCO, kinesist, 

geboren te Oudenaarde op éénendertig oktober negentien-
honderd éénenvijftig, en zijn echtgenote Mevrouw  Andréa  
Irma Monique DEVENYNS, verpleegster, geboren te  Ath  op 
elf augustus negentienhonderd vijftig, samenwonend te 
Maarkedal, Maarkendries nr 14; gehuwd onder het stelsel 
der scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten 
ingevolge huwelijkskontrakt voor Notaris Luc COOLSAET te 
Wannegem-Lede van twintig januari negentienhonderd 
vijfenzeventig, niet gehandhaafd en ongewijzigd; 
20° Heer Marc Pierre  Irène  VERCAMMEN, tandtechnicus in 

dienstverband, geboren te Wilrijk op vier en twintig 
augustus negentienhonderd één en zestig, en zijn echtge-
note Mevrouw Karin Dymphna Henricus VAN LOON, bediende, 
geboren te Antwerpen op zeven en twintig maart negen-
tienhonderd zes en zestig, samenwonend te Antwerpen, 
distrikt Merksem, Wijngaardberg nr 65; gehuwd onder het 
wettelijk stelsel ingevolge huwelijkskontrakt voor 
Notaris Pieter DE CLEENE-VAN DER AVOORT te Antwerpen van 
zeven november negentienhonderd achtentachtig, ongewij-
zigd; 
21° Heer Koenraad Paul Laura DE  NEF,  handelaar, geboren 

te Mechelen op elf mei negentienhonderd drie en zestig, 
en zijn echtgenote Mevrouw Christina Frans Maria Eugène  
Fernand DOCKX, regentes, geboren te Mechelen op twintig 
september negentienhonderd zestig, samenwonend te 2800 
Mechelen, Tuinbouwstraat nr 33; gehuwd onder het wette-
lijk stelsel ingevolge huwelijkskontrakt voor Notaris 
Edmond DE  BACKER  te Mechelen van vierentwintig september 
negentienhonderd zesentachtig, ongewijzigd; 
22° Heer  Johan  Marcel Albert VAN den STEEN, vishande-

laar, geboren te Oostende op één augustus negentienhon-
derd drie en zestig, en zijn echtgenote Mevrouw Katrien  
Andrea Maria Achiel VAN WALLEGHEM, zonder beroep - 
zaakvoerder, geboren te Roeselare op één januari negen-
tienhonderd zes en zestig, samenwonend te 8800 Roeselare, 



tien juni laatst); voor de beschrijving der gemeen-
schappelijke delen verwijzen partijen naar de basisakte. 
WIJZIGINGEN: 
Komparanten, handelend als voormeld, verklaren mij 

thans dat: 
1) N.V. VYBO, Heer Jozef VANDE VYVERE, Mevrouw Annie 
BOEDTS en N.V. SAARIMMO, bij akte voor mijn ambt van tien 
juni laatst, aan N.V. GONEA met zetel te 9060 Zelzate, 
Burgemeester Jos. Chalmetlaan 78, als voormeld volgend 
privatief in voorschreven komplex verkochten: 

In het parkingskomplex: de niet overdekte parking nr 
34 (nieuw), begrijpende: 
I. in privatieve en uitsluitende eigendom: de eigenlijke 
parking;  
II. in medeëigendom en gedwongen onverdeeldheid: 
- twaalf/tienduizendsten in de gemene delen van het ganse 
komplex; 
- honderd zesentwintig/tienduizendsten in de gemene delen 
van het parkingskomplex; 
--welke kavel afgebeeld werd op het grondplan gehecht aan 
bedoelde verkoopakte en dat voorrang zal hebben op de 
plannen gehecht aan nagemelde basisakte. 
Zelfde verkoopakte bevat volgende verduidelijking: 

"Partijen verduidelijken dat huidige parking nr 34 
(nieuw) een afsplitsing uitmaakt van parking nr 34 (oud), 
waartoe verkoper overgaat krachtens het voorbehoud in 
artikel 7 van het Reglement van mede-eigendom (het 
overschot uitmakend de nieuwe parking nr 34bis, waaraan 
verbonden zijn dertien/tienduizendsten in de gemene delen 
van het ganse komplex, en honderd zevenentwintig/tiendu-
izendsten in de gemene delen van het parkingskomplex)." 
Zelfde verkoopakte bevat tevens volgende bijzondere 

bepalingen: 
"Partijen verklaren ons verder het volgende te zijn 
overeengekomen: ter kompensatie van het wegnemen en 
toemetselen, door verkoper in deze, van het houten raam 
in de doorrijpoort van de eigendom gelegen te Gent, 
Hoogstraat nr 96, verleent verkoper in deze, krachtens 
artikel 7, C. 6/, een eeuwig en onvergeld recht van 
uitweg en overgang in voordeel van de aanpalende eigendom 
van koper in deze, zijnde een herenhuis met afhangen en 
grond, gelegen te GENT, Hoogstraat nr 96, bekend ten 
kadaster Gent, vijftiende afdeling, sektie F nr 2912/F, 
met een oppervlakte volgens kadaster van vierhonderd 
éénendertig vierkante meter, alover de niet overdekte 
manoeuvreerruimte en doorgang der Residentie TER HULST I 
en  II,  van en naar de Hoogstraat, via de alhier verkochte 
parking nr 34 (nieuw). Verkoper zal, binnen de vier 
maanden vanaf heden, op zijn kosten de scheidingsmuur 
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11° Mevrouw Beatrys Julia  Lucienne  TERRYN, mede-ven-
noot, geboren te Roeselare op negen en twintig februari 
negentienhonderd zestig, echtgenote van Heer Stefaan Omer  
Remi  FIEUWS, zaakvoerder, geboren te Kortrijk op vijf 
november negentienhonderd twee en zestig, wonend te 8501 
Kortrijk (Bissegem), Peperleenstraat nr 13; gehuwd onder 
het stelsel der zuivere scheiding van goederen blijkens 
huwelijkskontrakt voor Notaris Philippe  STOCKMAN  te 
Moorslede van veertien juli negentienhonderd zesen-
tachtig, ongewijzigd; 
12° Heer Frank Albert Franciscus VAN VOOREN, bloemist, 

geboren te Knokke op negen mei negentienhonderd vier en 
zestig, en zijn echtgenote Mevrouw Nathalie Omer Laura  
DELHEYE, zonder beroep, geboren te Knokke op drie en 
twintig juli negentienhonderd vijf en zestig, samenwonend 
te 8300 Knokke-Heist, Jan Devischstraat nr 119; gehuwd 
zonder voorafgaand huwelijkskontrakt, ongewijzigd; 
13° Juffrouw Greta Leonarda Maria Josepha SLACHMUYL-

DERS, huisarts, geboren te Londerzeel op zeventien maart 
negentienhonderd vijf en vijftig, ongehuwd, wonend te 
1840 Londerzeel, Geerakker nr 35; 
14° Mevrouw Beatrice Maria Roberta FOSSELLE, verpleeg-

ster, geboren te Zottegem op veertien april negentienhon-
derd zes en veertig, echtgenote van Heer Etienne Frans DE 
SCHUTTER, coupeur, geboren te Wetteren op twaalf april 
negentienhonderd acht en dertig, samenwonend te 9860 
Oosterzele (Balegem), Meerlaanstraat nr 37; gehuwd onder 
het stelsel der zuivere scheiding van goederen, ingevolge 
huwelijkskontrakt voor Notaris Valère VAN WYMERSCH te 
Oordegem van acht maart negentienhonderd drie en zeven-
tig, ongewijzigd; 
15° Heer  Johan  Alain Jozef VAN DER CRUYSSEN, dieren-

arts, geboren te Zottegem op elf juni negentienhonderd 
vier en zestig en zijn echtgenote Mevrouw Greta Maria  
Josepha VAN dE SOMPEL, dierenarts, geboren te Zele op één 
augustus negentienhonderd zes en zestig, samenwonend te 
Oosterzele, Keiberg 58; gehuwd zonder voorafgaand 
huwelijkskontrakt, ongewijzigd; 
16° Mevrouw  Martine  Madeleine  Arsène  VANDERHAEGHEN, 

zonder beroep, geboren te Brugge op één en twintig mei 
negentienhonderd drie en zestig, wonend te Hooglede, 
Amersveldstraat nr 94, echtgenote van Heer Chris Camiel 
VERHAEGHE, beenhouwer, geboren te Roeselare op drie en 
twintig januari negentienhonderd vier en zestig; gehuwd 
onder het stelsel der scheiding van goederen ingevolge 
huwelijkskontrakt voor Notaris Jan VANDENWEGHE te 
Zonnebeke van dertien augustus negentienhonderd twee en 
negentig, ongewijzigd; 
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tussen parking nr 34 (nieuw) en de achterkoer van het 
heersend erf afbreken over een breedte van minimum vier 
meter, deze scheidingsmuur versterken, het puin wegvoe-
ren, en een poort van vier meter breed leveren en 
plaatsen; deze poort zal bestaan uit twee delen, hetzij 
draaiend of schuivend, in metaal of in hout; deze poort 
zal draaien of schuiven op het heersend erf. Voormeld 
uitgebroken en dichtgemetseld raam zal echter bovenaan 
wel vrijgemaakt worden en voorzien worden van drie of 
vier rijen glasdallen van het gesloten type (zonder 
verluchting), binnen de vier maanden vanaf heden, op 
kosten van verkoper." 
Komparanten in huidige akte verzoeken mij hierbij vast 

te stellen dat voorgaande bepalingen deel zullen uitmaken 
van de basisakte van het komplex alsof ze aldaar waren 
opgenomen. 
2) alle thans nog niet verkochte overdekte parkings 
worden herschikt en hernummerd als volgt: 
-parkings nrs 1 tot en met 7 worden verplaatst van de 
noordkant van de uitsprong naar de zuidkant ervan; 
-de andere parkings worden herschikt, zodanig dat er 
achteraan thans veertien parkings zullen zijn (genummerd 
van 8 tot en met 21) in plaats van twaalf; 
---zoals deze herschikte en hernummerde parkings voorko-
men op een grondplan opgemaakt door komparanten, welk 
plan hieraangehecht zal blijven en mede ter registratie 
zal worden aangeboden, na door komparanten en mij notaris 
"ne  varietur"  te zijn getekend. 
Wegens deze hernummering dienen ook de niet overdekte 

parkings te worden hernummerd als volgt: de niet overdek-
te parking nr 20 wordt nr 35, en de niet overdekte 
parking nr 21 wordt nr 36. 
3) bijgevolg dienen volgende wijzigingen te worden 
aangebracht in het Reglement van mede-eigendom: 
- in artikel 6: 
"sub B. Juridische indeling.  
1/ Het komplex bestaat...uit volgende privatieven:  
...II.  in het parkingskomplex: 
- éénentwintig overdekte parkings; 
- zestien niet overdekte parkings; 
2/ Opsomming der gemene en privatieve delen van het 
komplex en beschrijving der privatieven...:  
II.  in het parkingskomplex: 
a) de prîvatieve delen zijn: éénentwintig overdekte par-
kings, genummerd van 1 tot en met 21, en zestien niet 
overdekte parkings, genummerd van 22 tot en met 34, 
34bis, 35 en 36;" 
2) in artikel 10 dient het aantal der aandelen in de 
gemene delen, als volgt te worden aangepast: 

  

ingevolge huwelijkskontrakt voor Notaris  Johan  VERSTRAETE 
te Sint-Niklaas (Sinaai) van negenentwintig augustus 
negentienhonderd negenentachtig, ongewijzigd; 
5° Heer Jozef Lambertus BOOSTEN, kinesitherapeut, 

geboren te Sluizen op vijf februari negentienhonderd vier 
en vijftig, en zijn echtgenote Mevrouw Marie Colette 
Louisa  Anna  VONKEN, verpleegster, geboren te Tongeren op 
vier en twintig april negentienhonderd acht en vijftig, 
samenwonend te 3700 Tongeren (Sluizen), Viséweg nr 346; 
gehuwd onder het wettelijk stelsel ingevolge huwelijks-
kontrakt voor Notaris Clement WOUTERS te Tongeren van 
éénendertig mei negentienhonderd negenenzeventig, 
ongewijzigd; 
6° Heer  Gilbert Rene  VAN UYTSEL, handelaar, geboren te 

Zichem op één en twintig juli negentienhonderd vijftig, 
en zijn echtgenote Mevrouw Wilfrieda Bertha BEERTEN, 
huisvrouw, geboren te Diest op negen en twintig juni 
negentienhonderd vijftig, samenwonend te 3271 Averbode, 
Vorststraat nr 53; gehuwd zonder voorafgaand huwelijks-
kontrakt, niet gehandhaafd, ongewijzigd; 
7° Heer  Damien  Pierre VANAENRODE, garagehouder, geboren 

te Berbroek op negentien maart negentienhonderd zes en 
vijftig, en zijn echtgenote Mevrouw Marianne  Octavia  
Emilia  STIERS, bediende, geboren te Tienen op vier en 
twintig maart negentienhonderd acht en vijftig, samenwo-
nend te 3470 Kortenaken, Dorpsstraat nr 44; gehuwd onder 
het stelsel der scheiding van goederen, ingevolge 
huwelijkskontrakt voor Notaris Eric TALLON te Geetbets 
van vijf oktober negentienhonderd zeven en tachtig, 
ongewijzigd; 
8° Heer Rik  Roland Gaston  MISSIAEN, bloemist, geboren 

te  Izegem  op elf januari negentienhonderd vijf en zestig, 
en zijn echtgenote Mevrouw Lutgarde Agnes CLOET, medewer-
kende echtgenote, geboren te Kortrijk op twintig juni 
negentienhonderd vijf en zestig, samenwonend te 8870  
Izegem,  Gentsestraat nr 73; gehuwd zonder voorafgaand 
huwelijkskontrakt, ongewijzigd; 
9° Heer Marcel  François  MOSSELMANS, restauranthouder, 

geboren te  Halle  op acht en twintig december negentien-
honderd zeven en vijftig, en zijn echtgenote Mevrouw Anny  
Maria  Doris  LEPEZ, helpster, geboren te Ronse op vier en 
twintig december negentienhonderd zestig, samenwonend te 
1640 Sint Genesius Rode, Dorpstraat nr 15; gehuwd zonder 
voorafgaand huwelijkskontrakt, ongewijzigd; 
10° Heer Zoltàn  François  JANKO, architekt, geboren te  

Niel  op drie en twintig juli negentienhonderd negen en 
vijftig, ongehuwd, wonend te 2620 Hemiksem, Nieuwstraat 
nr 60; 
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Notaris VAN HAESEBROUCK voornoemd van zevenentwintig 
maart negentienhonderd zesentachtig, bekendgemaakt in 
zelfde Bijlage van vierentwintig april erna onder nr 
860424-427, van twaalf december negentienhonderd zes en 
tachtig, bekendgemaakt 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), Zevekotestraat 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 éénennegentig, dadelijk na de omzetting 
en samen ermede bekendgemaakt; 
---alle handelend in eigen naam, krachtens het voorbehoud 
in artikel 7 van het Reglement gehecht aan nagemelde 
basisakte; N.V. VYBO en N.V. SAARIMMO, vertegenwoordigd 
als gezegd, tevens voor zoveel als nodig handelend als 
gevolmachtigden, krachtens volmachten bevat in nagemelde 
verkoopakten, en zich tevens sterk en machtig makend 
over: 
2° Heer Daniel-Ludovico COLETTI, beroepsmilitair, 

geboren te Heusden op elf februari negentienhonderd zeven 
en veertig, en zijn echtgenote Mevrouw  Lucienne-Leonie-
Maria POELMANS, tandarts, geboren te Zolder op zes april 
negentienhonderd negenenveertig, samenwonend te 3290 
Diest, Eduard Robeynslaan nr 112; gehuwd onder het 
stelsel der scheiding van goederen, ingevolge huwelijks-
kontrakt voor Notaris José HENDRICKX te Beringen van 
dertig april negentienhonderd drieënzeventig, ongewij-
zigd; 
3° Heer  Guido  Jules Germain BUYSE, tandarts, geboren te 

Leuven op acht november negentienhonderd zeven en 
vijftig, en zijn echtgenote Mevrouw Catherine Yvonne  
Gaston  CREMENT, stomatologe, geboren te Kortrijk op 
twintig maart negentienhonderd éénenzestig, samenwonend 
te 2970 's Gravenwezel, Eikenlei nr 27; gehuwd zonder 
voorafgaand huwelijkskontrakt, ongewijzigd; 
4° Heer Luc Ferdinand Antoine NACHTERGAELE, kinesist, 

geboren te Keulen (Duitsland) op vijf maart negentienhon-
derd zeven en vijftig, en zijn echtgenote Mevrouw Ann  
Andrée  Jozef Wilhelmina DURLET, lerares, geboren te 
Berchem op drie en twintig februari negentienhonderd vijf 
en zestig, samenwonend te 1702 Groot-Bijgaarden, A. 
Gossetlaan nr 12A; gehuwd onder het wettelijk stelsen 
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"I. in de gemene delen van het ganse komplex: 
...B/ in het parkingskomplex: 
- parkings 1 tot en met 21 hebben elk 

éénendertig frakties hetzij 	 21 x 31/10.000en 
- parkings 22 tot en met 33, 35 en 35 

hebben elk vierentwintig frakties.  
hetzij 	 14 x 24/10.000en 

- parking nr 34 heeft twaalf frakties 	12/10.000en 
- parking nr 34bis heeft twee en 
twintig frakties 	 22/10.000en 
TOTAAL: duizendenéénentwintig 
frakties 	 1.021/10.000en  

"II.  in de gemene delen van de afzonderlijke komplexen: 
...B/ in het parkingskomplex: 
- parkings 1 tot en met 21 hebben elk 
driehonderd en tien frakties 
hetzij 	 21 x 310/10.000en 

- parkings 22 tot en met 33 hebben 
elk tweehonderd vijfentwintig 
frakties hetzij 	 14 x 225/10.000en 

- parking 34 heeft honderd zes en 
twintig frakties 	 126/10.000en 

- parking 34bis heeft tweehonderd 
en veertien frakties 	 214/10.000en 
TOTAAL: tienduizend frakties 	 10.000/10.000en" 
Tenslotte wordt voor zoveel als nodig nog verwezen naar 

een schrijven van de Stad Gent aan N.V. VYBO en N.V. 
SAARIMMO, van vijfentwintig juni laatst, met referte 
92529/LL/L.V, luidend als volgt: "In aansluiting met ons 
telefonisch onderhoud de dato éénentwintig juni negen-
tienhonderd drie en negentig laten wij u in bijlage een 
plan geworden van de stadseigendom, grenzend aan uw 
perceel. Gezien de toegang en de afwatering ervan via uw 
eigendom gebeurt vragen wij u om bij de nieuwbouwwerken 
de erfdienstbaarheden (toegang/afwatering) in stand te 
houden." 
WAARVAN AKTE 
Gedaan en verleden te Meulebeke, op mijn kantoor; 
Na voorlezing tekenden partijen met mij, Notaris; 
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