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uw bericht van 

13/09/2022 

uw kenmerk ons kenmerk 

Verkoop app. 5B 

Datum 

27/09/2022 

betreft 
	

Residentie L'Hermitage — Zuidstraat 20 - 8400 Oostende. 
Ond.nr. 0832.452.614 
Verkoop app. 5B — Bataille- 14/1000 aandelen 

Geachte 

Hierbij beantwoorden wij uw correspondentie betreffende de verkoop van boven vermeld eigendom 

in residentie L'Hermitage. 

A. In toepassing van artikel 577-11 § 1B.W., zoals gewijzigd door de wet van 2 juni 2010 : 

1. Het bedrag van het werkkapitaal en van het reservekapitaal, zoals bepaald in artikel 577- 

11 § 5,2° en 3° lid B.W. 

Op 31/12/2021 bedraagt het permanent werkkapitaal van de residentie €17.000. Er 
wordt per kwartaal een provisie van €12.500 opgevraagd volgens aandelen. 

Aan de koper wordt gevraagd zijn/haar aandeel in het werkkapitaal te betalen, 
namelijk 238 euro op rekening van de VME L'Hermitage: 8E28737060632420 
Mededeling: permanent werkkapitaal 58 

2. Mij te willen bevestigen of de huidige eigenaar alle door U opgeëiste sommen met 

betrekking tot goed(eren) vereffend heeft; zoniet mij het bedrag te willen mededelen van 

de door de overdrager verschuldigde achterstallen. 

Er is op vandaag een openstaand saldo van €175 dat nog niet vervallen is. 
3. De toestand van de oproepen tot kapitaalinbreng met betrekking tot het reservekapitaal 

en waartoe de algemene vergadering van de mede-eigenaars vóór de vaste datum van 

eigendomsoverdracht heeft besloten. 

Er wordt normaal 1x per jaar €4000 opgevraagd met de provisie van oktober. Gezien er 
van de laatste vergadering geen verslag werd bezorgd door de vorige syndicus hebben wij 
hiervan geen bevestiging en zal dit nog besproken worden tijdens de raad. 

4. In voorkomend geval, het overzicht van de hangende gerechtelijke procedures in verband 

met de mede-eigendom. 

Nihil. 

5. De notulen van de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de mede-

eigenaars van de vorige drie jaar, alsook de periodieke afrekeningen van de lasten van de 
vorige twee jaar; 

Zie bijlage. 
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6. Een afschrift van de meest recente balans die door de algemene vergadering van de 

mede-eigenaars werd goedgekeurd; 

Zie bijlage. 

B. In toepassing van het Bodemdecreet : 

7. Mij te willen bevestigen dat het gebouw, waarvan het overgedragen goed deel uitmaakt, 

geen stookolietank bevat met een capaciteit van méér dan 20.000 liter, en dat er geen 

activiteit uitgeoefend en/of is of was er een inrichting gevestigd, opgenomen in bijlage 1 

bij Vlarebo ? Is dit gebouw door de OVAM opgenomen in het register van de 

verontreinigde gronden ? 

In het gebouw bevindt zich geen stookolietank met een inhoud van méér dan 20.000 liter 

en er is of was geen inrichting of activiteit die opgenomen is op de lijst van inrichtingen en 
activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, zoals bedoeld in artikel 3 
paragraaf 1 van het Bodemsaneringsdecreet. 

1. Het bedrag van de uitgaven voor behoud, onderhoud, herstelling en vernieuwing waartoe de 

algemene vergadering of de syndicus vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht 

heeft besloten, maar waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht; 

Er werd vorige week een offerte goedgekeurd door de raad voor het herstel van het dak 
(veroorzaakt waterinfiltratie in het onderliggende appartement) alsook voor de dakgoot 
(stormschade). Totaalbedrag: €6345 incl. btw. Er werd hiervoor nog geen provisie 

opgevraagd. Dit zal mogelijks gefinancierd worden vanuit het reservefonds. 
Wij stelden bij overname van het dossier vast dat de lift nog niet conform is. Wij hebben een 
risico analyse aangevraagd zodat wij op basis hiervan dan offerte kunnen opvragen bij de 
liftfirma. Op vandaag hebben wij echter nog geen zicht op de kost hiervan. 

2. Een staat van de oproepen tot kapitaalinbreng, die door de algemene vergadering van de 

mede-eigenaars zijn goedgekeurd vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht, alsook 

de kostprijs van de dringende werkzaamheden waarvan de syndicus pas na die datum om 

betaling heeft verzocht; 

Nihil. 

3. Een staat van de kosten verbonden aan het verkrijgen van gemeenschappelijke delen, 

waartoe de algemene vergadering vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht heeft 

besloten, maar waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht; 

Nihil. 

4. Een staat van de door de vereniging van mede-eigenaars vaststaande verschuldigde 

bedragen, ten gevolge van geschillen ontstaan vóór de vaste datum van de 

eigendomsoverdracht, maar waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft 

verzocht; 

Nihil. 
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De kosten van huidig lopend boekjaar (01/01/2021-31/12/2022) zullen pro-rata verdeeld worden 

over oude en nieuwe eigenaar. Indien gewenst kan er een tussenopname gebeuren voor wat betreft 

de verwarming. Contactgegevens: Ista —tel. 02-523.40.60. Mocht er een andere regeling worden 

getroffen tussen koper en verkoper, gelieve mij daarvan op de hoogte te brengen aub. 

Aan deze syndicusinlichtingen is een kostprijs van 200,00 euro verbonden die verrekend wordt in 

de individuele afrekening van het huidige boekjaar voor de periode dat de verkoper nog eigenaar 

was. 

Gelieve mij ook de datum van verkoop en de gegevens van de koper mede te delen. Dank bij 
voorbaat. 

Met de meeste hoogachting 

Silke Vercouillie 

Beheerder res. L'Hermitage 

Sea'ndicus BVBA 





AGEM VASTGOEDBEHEERDERS BV 
Puienbroeklaan 6 
8310 Brugge 
Tel: 059 31 20 31 Fax: 059 30 29 05 
Email: syndicus@agem.be  
Ondernemingsnummer: 0425.282.345 
Jan Jassogne, erkend vastgoedmakelaar BIV 201.732 

Brugge, 25 février 2021 

VME L'HERMITAGE, Zuidstraat 20, 8400 OOSTENDE 
KBO 0832452614 

Message 

Cher/Chère Dhr 

Meilleures salutations, 

Votre syndic 

AGEM VASTGOEDBEHEERDERS BV 
Puienbroeklaan 6 
8310 Brugge 





ONKOSTENAFREKENING Datum 	18/01/2021 
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PERIODE 	 01/09/2019 - 31/08/2020 

Gebouw 32-840-0031 

0000015596 
VME HERMITAGE - SYN100376 

Hoek Vindictivelaan-Zuidstr., 20 
8400 OOSTENDE 

Appartement 	 0041 / 5B 039 

Eigenaar 

Bewoner 

REF 

P/A AGEM Vastgoedbeh. bvBA 

Kosten type 

Gebouw 

Eenh. prijs 

Appartement 

Bedrag Eenheden Eenheden Bedrag 

Koud water 

Afrek.koudwaterteller radio AMM in huur 

Diverse kosten ista 

4.423,99 

1.185,32 

120,03 

1.102,75 

62 

62 

0,00000 

19,11800 

1,93600 

0,00 

1,00 

1,00 

0,00 

19,12 

1,94 

Totaal kosten 	 21,06 

Totaal voorschot 	 0,00 

SALDO 	 21,06 

% 0,00 21,00 Totalen 

BASIS 0,00 17,40 17,40 

BTW 0,00 3,66 3,66 

Teller 

Ruimte Sch. 

Opp/ 

Cal.Wde 

INDEX 

Verbruik Opmerk. Type Nr Oude Opname 

EF/KW 542803268 Andere 0,48 0,48 0,00 

Koud water(m3) 0,00 





Cela signifie que toutes vos questions et remarques concernant la gestion de votre 

Association des Copropriétaires à partir du 19 avril 2021  peuvent être signalées comme 

suit 

- par téléphone  au numéro 059 30 00 00 entre 9h. -12.30 h. et 13h. - 17h. 

(sauf : fermé les dimanches et les jours fériés) 

- numéro d'urgence (en cas d'urgence en dehors des heures de bureau)  : 0471 70 73 74 

- e-mail  : info@vdsyndic.be  

- site web : www.vdsyndic.be  

- WhatsApp  : 0471 70 73 74 

- bureau  : Zeedijk 293 à 8430 Middelkerke 

luL 
VD Syndic 

Chers propriétaires, 

Vous utilisez les services d'Agem en tant que syndic de votre Association des Copropriétaires 

depuis une longue ou plus courte période. 

Agem a près de 40 ans d'expérience en tant que syndic en Flandre occidentale. Mais comme 

vous le savez : qui s'arrête recule. Et nous voulons éviter cela à tout prix. 

Au cours des derniers mois, il a été travaillé dur en coulisses pour construire un nouvel avenir. 

Nous sommes très heureux de vous informer par cette lettre du nouveau projet de 

rajeunissement. 

Depuis le 19 avril 2021, le service syndic d'Agem est physiquement séparé du service des 

ventes et de la location. Le service syndic continue sous le nom VD Syndic. 

Ce relancement marque un changement décisif dans notre gestion immobilière. Avec cette 

modernisation et optimisation, nous vous offrirons des services professionnels et spécialisés 

dans les années à venir. 

Avec nos meilleures salutations, 

Jan Jassogne, Jonas Van Dael, Eline Jassogne 
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