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REP 2016/1959 

ADW/2151161 

STATUTEN DEELVERENIGING 

“LEVENSLOOPBESTENDIG WONEN 

ROOBEEKPARK Residenties Lijsterbes 

Magnolia en Populier” 

ROG:€ 50,00 RR : € 50,00 

RB: € 100,00 

In het jaar TWEEDUIZEND ZESTIEN. 

Op zes december.         
Ten overstaan van Meester Alex DE WULF, geassocieerde notaris te 

Gent, met standplaats te Oostakker.  

ZIJN VERSCHENEN:  

1) De naamloze vennootschap “DEMSONAR”, met maatschappelijke zetel te 8800 

Roeselare, Ter Reigerie 5, BTW BE0438.672.897, RPR Gent afdeling Kortrijk. 

 Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Christine Bauwens te Tielt op 11 oktober 

1989, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 november daarna 

onder nummer 891110-309. 

 Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd, voor het laatst ingevolge akte 

verleden voor notaris Anthony Wittesaele te Tielt op 29 juni 2015, gepubliceerd in de 

bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 juli daarna onder nummer 15109940. 

 Vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer Desimpel Christophe, 

wonende te 9070 Destelbergen, Kerkstraat 65, gemachtigd volgens de statuten om alléén 

optredend de vennootschap te verbinden, benoemd tot bestuurder en gedelegeerd 

bestuurder bij voormelde akte de dato 29 juni 2015, gepubliceerd zoals voormeld. 

Hierna genoemd “de grondeigenaar”. 

2) De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CFK PROJECTS”, 

met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Ter Reigerie 5, B.T.W. BE 

0843.673.138, RPR Gent afdeling Kortrijk. 

 Opgericht onder de benaming “ALDEA” blijkens akte verleden voor notaris 

Steven Verbist te Gent (Oostakker) op 27 januari 2012, gepubliceerd in de bijlagen tot 

het Belgisch Staatsblad van 27 februari daarna, onder nummer 12046021 en waarvan de 

statuten en de naam werden gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris 

Alex De Wulf op 16 juni 2015, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad 

van 7 juli daarna onder nummer 15096603.  

 Vertegenwoordigd krachtens artikel 14 van haar statuten door de 

gezamenlijke handtekening van haar A-bestuurders, zijnde: 

-  de naamloze vennootschap IMMO TER POEL, BTW BE0465.446.976, met 

maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Handboogstraat 1, vast vertegenwoordigd door 

de heer Christophe Desimpel, voornoemd en hiertoe benoemd bij beslissing van de 

algemene vergadering van 25 februari 2016, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch 

Staatsblad van 4 mei daarna onder nummer 1602124; 

- de heer Pouders Frederick, wonende te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, 

Madrigalstraat 51 bus 4, hiertoe benoemd bij voormelde akte statutenwijziging de dato 

16 juni 2015; 

- de heer Van Peteghem Koenraad, wonende te 2000 Antwerpen, Admiraal de 

Boisotstraat 17, hiertoe benoemd bij voormelde akte statutenwijziging de dato 16 juni 

2015. 

 Hierna genoemd “de promotor”. 

EERSTE BLAD 



 2

VOORAFGAANDE UITEENZETTING 

De grondeigenaar is eigenaar/opstalgever van de hierna beschreven onroerende 

goederen : 

GEMEENTE ARDOOIE, eerste afdeling, Ardooie 

Een eigendom bestaande uit diverse percelen grond met gebouwen in oprichting, 

gestaan en gelegen aan en nabij de Eekhoutstraat, gekadastreerd volgens titel onder 

sectie B nummers 385/C, 169/P/2, 362/F/3 en 362/B/3 en volgens recent kadastraal 

uittreksel onder sectie B, nummers 362/P/3, 362/R/3, 362/Y/2 en 362/E/3, samen groot 

volgens kadaster 1 hectare 76 aren en 53 centiaren en volgens meting 1 hectare 80 are 

80 centiare. 

Plan – meting 

Zoals deze percelen opgemeten zijn en afgebeeld staan op een afbakeningsplan 

opgemaakt door de heer Dumoulin Jos, beëdigd landmeter te Roeselare. 

Dit plan is opgenomen in de databank van de plannen van afbakening van de 

Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie onder refertenummer 

36001/10430 en werd sindsdien niet meer gewijzigd. 

Dit afbakeningsplan werd aan de akte “Hoofdvereniging Roobeekpark”, verleden 

voor ondergetekende notaris op heden, gehecht, maar niet ter registratie noch ter 

overschrijving op het hypotheekkantoor aangeboden.  Partijen vragen toepassing van 

artikel 26, 3e lid, 2° W.Reg. en van artikel 1, 4e lid Hypotheekwet. 

EIGENDOMSOORSPRONG 

A. Voorschreven onroerend goed gekadastreerd sectie B nummers 0362P3P0000 

en 0362R3P0000 behoort de grondeigenaar toe als volgt: 

Deels ingevolge inbreng in natura van de goederen destijds gekadastreerd sectie B 

nummers 385/C, 169/P/2, 362/F/3 en 362/B/3 door de heer Willy de Mûelenaere, 

blijkens akte verleden voor notaris Christine Bauwens, destijds te Tielt, op 11 oktober 

1989, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Brugge op 25 oktober daarna, 

boek 6719 nummer 15. 

Deze goederen behoorden de heer Willy de Mûelenaere toe als volgt: 

A.1. De goederen met perceelnummers 358/C en 169/P/2, deels ingevolge 

vererving van zijn vader, de heer Eugène de Mûelenaere die overleed te Ardooie op 7 

januari 1964 en deels om de gerechtigheden daarin van zijn medegerechtigden in de 

nalatenschap van zijn vader te hebben overgenomen blijkens een akte verleden voor 

notaris Pieter Vander Heyde destijds te Rumbeke op 17 februari 1964, overgeschreven 

op het tweede hypotheekkantoor te Brugge op 24 februari daarna in boek 498 nummer 

3.  

A.2. De goederen met perceelnummers 362/F/3 en 362/B/3, deels ingevolge 

schenking van zijn ouders, de heer Eugène de Mûelenaere en mevrouw Martha 

Camerlynck, blijkens akte verleden voor notaris Albert Debyser te Ardooie op 3 

september 1952, deels ingevolge aankoop jegens de heer Roger Decavele te Ardooie 

blijkens akte verleden voor voornoemde notaris Debyser op 1 juni 1953 en deels om dit 

verworven te hebben zoals hij de goederen sub A.1. verwierf. 

Deels ingevolge inbreng in natura van de goederen destijds gekadastreerd sectie B 

deel van nummer 362/B/3 en deel van nummer 362/F/3, door de huwgemeenschap 

bestaande tussen de echtgenoten Willy de Mûelenaere en Elaine Sonneville, blijkens 

akte verleden voor notaris Christine Bauwens, destijds te Tielt, op 11 oktober 1989.  
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De huwgemeenschap bestaande tussen de echtgenoten Willy de Mûelenaere en 

Elaine Sonneville werd eigenares van de voorschreven goederen ingevolge aankoop 

ervan jegens de echtgenoten Gustaaf Decavele en Maria Ide te Zulte, blijkens akte 

verleden voor notaris Pieter Vander Heyde voornoemd, op 23 september 1968, 

overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Brugge op 27 september nadien in 

boek 1235 nummer 48. 

B. Voorschreven onroerend goed gekadastreerd sectie B nummers 0362Y2P0000  

en 0362E3P0000 behoort de grondeigenaar toe ingevolge aankoop jegens de heer 

Hendrik de Mûelenaere blijkens akte verleden voor notaris Virginie Daems te Zedelgem 

op 27 september 2013, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Brugge op 2 

oktober daarna onder referte 62-T-02/10/2013-14689.  

Voormeld onroerend goed behoorde toe aan de heer Hendrik de Mûelenaere 

ingevolge aankoop jegens de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “de 

Mûelenare” te Ardooie, blijkens akte verleden voor notaris Paul Lommé te Zedelgem op 

7 september 2009, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Brugge op 2 

oktober daarna onder formaliteit 62/T-02/10/2009-14166.  

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “de Mûelenare” was 

eigenaar van dit goed ingevolge aankoop jegens de heer Willy de Mûelenaere en 

mevrouw Elaine Sonneville, ingevolge akte verleden voor notaris Bernard Boes te 

Kortrijk op 26 april 1996, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Brugge 

op 20 mei 1996, boek 9317 nummer 12.  

Voormelde heer Willy de Mûelenaere en mevrouw Elaine Sonneville waren er 

eigenaar van als volgt: 

- deels blijkens akte verleden voor notaris Pieter Vander Heyde te Rumbeke op 15 

december 1970, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Brugge op 18 

december daarna, boek 1620 nummer 24, ingevolge ruiling tussen voornoemde 

echtgenoten de Mûelenaere – Sonneville, waarbij zij negen are twee en zeventig 

centiaren, zeven en dertig honderdsten grond, verkregen hebben, en de Intercommunale 

Gas- en Elektriciteitsmaatschappij in het kort “INTERCOM”, naamloze vennootschap 

te Brussel.  

- deels blijkens akte verleden voor voornoemde notaris Pieter Vander Heyde op 

23 december 1971, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Brugge op 29 

december daarna, boek 1792, nummer 51, houdende verdeling tussen voornoemde 

echtgenoten de Mûelenaere – Sonneville en de heer André de Muelenaere en zijn 

echtgenote mevrouw Maria Vanden Bussche, met aanbedeling van zeven aren, vijf en 

tachtig centiaren grond.  

RECHT VAN OPSTAL  

De grondeigenaar, de naamloze vennootschap “DEMSONAR”, verleende in de 

akte HOOFDVERENIGING ROOBEEKPARK welke op heden, voorafgaandelijk 

dezer verleden werd, een recht van opstal aan de promotor over de hiervoren beschreven 

grond en ondergrond, voor het optrekken van 3 nieuwbouwen en hun funderingen, zoals 

hierna bepaald, onder de naam “LEVENSLOOPBESTENDIG WONEN 

ROOBEEKPARK RESIDENTIES LIJSTERBES MAGNOLIA EN POPULIER ”. 

In aansluiting met deze toestemming tot bouwen na afbraak van de bestaande 

opstallen, verklaarde de grondeigenaar te verzaken aan zijn recht van natrekking van het 

gebouw op het goed voorwerp dezer, zowel wat betreft de onder- als de bovenbouw, 

TWEEDE BLAD 
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overeenkomstig de artikelen 546, 551 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, ten 

voordele van de promotor.  

LEVENSLOOPBESTENDIG WONEN ROOBEEKPARK RESIDENTIES 

LIJSTERBES MAGNOLIA EN POPULIER  zal opgetrokken worden op kosten en 

risico van de promotor die ook de volle verantwoordelijkheid van het project draagt, en 

in wiens voordeel de beperkte afstand van het recht van natrekking wordt gedaan. 

BODEMDECREET 

1. Partijen verklaren dat er op de grond die het voorwerp is van onderhavige 

akte, bij hun weten geen risico-inrichting gevestigd is of was, zoals bedoeld in 

artikel 2 van het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, 

met uitzondering van :  

- voor perceelnummers 362/E/3, 362/Y/2, 362/P/3 een milieuvergunning de 

dato 18 januari 1996 voor het exploiteren van een houtzagerij; 

- voor perceelnummer 362/P/3 een milieuvergunning de dato 10 juni 1965 

voor het exploiteren van een houtzagerij. 

De Gemeente Ardooie heeft bij zijn inlichtingen bevestigd dat deze 

milieuvergunningen werden afgeleverd. 

 Deze exploitatie werd inmiddels definitief stopgezet en afgebroken.   

2. Partijen verklaren dat zij voldaan hebben aan de verplichtingen opgelegd 

door de artikelen 103 en volgende van voormeld Decreet en wel op volgende 

wijze: 

- een oriënterend bodemonderzoek werd uitgevoerd onder leiding van Terra 

Engineering & Consultancy NV op 20 november 2015. 

- OVAM heeft gemeld dat niet tot een beschrijvend bodemonderzoek dient 

overgegaan te worden. Derhalve kan huidige overdracht plaatsvinden. 

3. Partijen leggen de bodemattesten voor die betrekking hebben op de 

voormelde goederen die door OVAM werden afgeleverd. 

a) Betreffende de percelen 362/E/3 en 362/Y/2 luidt de inhoud van de 

bodemattesten afgeleverd op 8 januari 2015 door de OVAM als volgt:  

"Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister. 

Op basis van beschikbare informatie bij de gemeente is of was er op deze 

grond een risico-inrichting aanwezig. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

Opmerkingen: 

1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een 

oriënterend onderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht. 

2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: 

www.overdracht.ovam.be. 

3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels 

van grondverzet. Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet. 

4. De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte 

gegevens.” 

b) Betreffende het kadastraal perceel 362/R/3 luidt de inhoud van het 

bodemattest afgeleverd op 16 december 2015 door de OVAM als volgt: 
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"De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met 

betrekking tot de bodemkwaliteit. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

Opmerkingen: 

1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een 

oriënterend onderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht. 

2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: 

www.overdracht.ovam.be. 

3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels 

van grondverzet. Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet. 

4. De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte 

gegevens.” 

c) Betreffende het kadastraal perceel 362/P/3 luidt de inhoud van het 

bodemattest afgeleverd op 16 december 2015 door de OVAM als volgt: 

“Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister. 

2.1 Uitspraak over de bodemkwaliteit 

Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond geen verdere maatregelen 

worden uitgevoerd. 

2.1.1. Historische verontreiniging 

Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek 

uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze 

uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van 20.11.2015, en op de 

hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond.  

2.1.2. Gemengd overwegend nieuwe verontreiniging  

Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek 

uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op 

het oriënterend bodemonderzoek van 20.11.2015 en de hierin opgenomen 

bodemkenmerken en functie van de grond.  

2.2 Documenten over de bodemkwaliteit  

2.2.1 Historische verontreiniging  

DATUM: 20.11.2015 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek  

TITEL: Oriënterend bodemonderzoek – De Meulenaere bvba – 

Eeckhoutstraat +11 – Ardooie 

AUTEUR: Terra Engineering & Consultancy NV 

2.2.2. Gemengd overwegend nieuwe verontreiniging 

DATUM: 20.11.2015 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend bodemonderzoek – De Meulenaere BVBA – 

Eeckhoutstraat +11 – Ardooie 

AUTEUR:  Terra Engineering & Consultancy NV   

Dit bodemattest vervangt alle bodemattesten. 

Opmerkingen: 

1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een 

oriënterend onderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht. 

DERDE BLAD 
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2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: 

www.overdracht.ovam.be. 

3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels 

van grondverzet. Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet. 

4. De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte 

gegevens.” 

4. Partijen verklaren met betrekking tot de hierboven beschreven kadastrale 

percelen, buiten hetgeen voorafgaat, geen weet te hebben van verontreiniging die 

schade kan berokkenen aan derden, of die aanleiding kan geven tot een 

saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de 

overheid in dit verband kan opleggen. 

5. Zich steunend op de verklaringen van de partijen en op de gegevens 

hiervoor vermeld, bevestigt de ondergetekende notaris dat de bepalingen van het 

Bodemdecreet in verband met de overdracht van gronden werden toegepast.  

STEDENBOUWKUNDIGE INLICHTINGEN – VLAAMSE CODEX 

RUIMTELIJKE ORDENING 

De instrumenterende notaris bevestigt dat de Gemeente Ardooie reeds 

beschikt over een goedgekeurd vergunningen- en plannenregister. 

De Gemeente Ardooie heeft op       

de stedenbouwkundige uittreksels betreffende voormelde goederen afgeleverd aan 

de instrumenterende notaris.  

1. De notaris vermeldt en informeert, met toepassing van de artikelen 5.2.1. en 

5.2.3. Vlaamse Codex RO:  

A. Voor wat betreft het perceelnummer 362/Y/2: 

dat men geen kennis heeft van een stedenbouwkundige vergunning, met 

uitzondering van de stedenbouwkundige vergunning van 17 juli 2014  voor afbraak 

bestaande bebouwing en bouwen woonzorgcentrum en zorgflats voor levensbestendig 

wonen (ref. gemeente 37020-G-2014/32). 

B. Voor wat betreft het perceelnummer 362/P/3: 

dat men geen kennis heeft van een stedenbouwkundige vergunning, met 

uitzondering van : 

- de stedenbouwkundige vergunning van 31 mei 1978 voor het bouwen van een 

loods: bouwen van een loods (ref. gemeente 4566); 

- de stedenbouwkundige vergunning van 13 maart 1975 voor het bouwen van een 

loods: uitbreiden van loodsen (ref. gemeente 4338); 

- de stedenbouwkundige vergunning van 28 september 1992 voor het bouwen van 

een loods: uitbreiden van een overdekte stapelplaats voor hout (ref. gemeente 92/67); 

- de stedenbouwkundige vergunning van 17 juli 2014  voor afbraak bestaande 

bebouwing en bouwen woonzorgcentrum en zorgflats voor levensbestendig wonen (ref. 

gemeente 37020-G-2014/32). 

C. Voor wat betreft het perceelnummer 362/E/3: 

dat men geen kennis heeft van een stedenbouwkundige vergunning, met 

uitzondering van : 

- de stedenbouwkundige vergunning van 17 juli 2014  voor afbraak bestaande 

bebouwing en bouwen woonzorgcentrum en zorgflats voor levensbestendig wonen (ref. 

gemeente 37020-G-2014/32). 
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D. Voor wat betreft het perceelnummer 362/R/3: 

dat men geen kennis heeft van een stedenbouwkundige vergunning, met uitzondering 

van : 

- de stedenbouwkundige vergunning van 28 september 1992 voor het bouwen van een 

loods: uitbreiden van een overdekte stapelplaats voor hout (ref. gemeente 92/67); 

- de stedenbouwkundige vergunning van 19 juni 2000 voor het oprichten van een 

serre,  tuinhuis en tuinmuur bij bestaande woning (ref. gemeente 2000/37); 

- de stedenbouwkundige vergunning van 13 maart 1995 voor het bouwen van een 

hobbyruimte bij een bestaande woning (ref. gemeente: 95/18); 

- de stedenbouwkundige vergunning van 17 juli 2014  voor de afbraak van bestaande 

bebouwing en bouwen woonzorgcentrum en zorgflats voor levensbestendig wonen (ref. 

gemeente 37020-G-2014/32); 

E. 1) dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van de hoger 

beschreven onroerende goederen, volgens het gewestplan Roeselare – Tielt (KB 17 

december 1979) woongebied en woonuitbreidingsgebied is; 

 2) dat er voor de hoger beschreven onroerende goederen geen dagvaarding werd 

uitgebracht overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, noch dat er enige 

beslissing in dat verband werd gewezen; 

 3) dat er op de hoger beschreven onroerende goederen geen voorkooprecht rust 

zoals bedoeld in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 

 4) dat de hoger beschreven onroerende goederen geen deel uitmaken van een 

verkaveling; 

 5) dat er geen as-builtattest is uitgereikt en gevalideerd, vermits de 

desbetreffende bepalingen nog niet in werking zijn getreden; 

 6) dat de hoger beschreven onroerende goederen geen voorwerp uitmaakt van 

een voorkeursbesluit of een projectbesluit, vermits deze bepaling nog niet in werking is 

getreden. 

 7) dat de uittreksels uit het plannen- en vergunningenregister door de 

Gemeente Ardooie hen afgeleverd werden bij schrijven vanwege de gemeente de 

dato 2 december 2016 en dat zij daarvan een kopij hebben ontvangen. 

De instrumenterende notaris verwijst partijen naar artikel 4.2.1 Vlaamse 

Codex RO. Deze bepaling omschrijft de vergunningsplichtige handelingen. 

2. Planbatenheffing 

De partijen, vertegenwoordigd als gezegd, verklaren geen kennis te hebben 

van enige planbatenheffing. 

3. Voorkooprecht 

Het goed is niet gelegen in een zone die in een definitief vastgesteld uitvoeringsplan zou 

zijn aangeduid als een zone met voorkooprecht. 

4. Erfdienstbaarheid openbaar nut  

De Gemeente Ardooie heeft in haar stedenbouwkundige uittreksels bevestigd 

dat ten laste van de percelen 362/E/3 en 362/P/3 een erfdienstbaarheid van 

openbaar nut “erfdienstbare strook langs waterlopen van 2e en 3de categorie tbv 

ruimingswerken” bestaat. 

VIERDE BLAD 
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I. NEERLEGGING PLANNEN EN STEDENBOUWKUNDIGE 

VERGUNNING 

De partijen, vertegenwoordigd als gezegd verklaren dat volgende documenten 

en plannen aan onderhavige akte gehecht worden : 

- De stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door het College van 

Burgemeester en Schepenen van de Gemeente Ardooie op 17 juli 2014 met 

gemeentelijk dossiernummer 37020_G_2014/32 voor het totaal van project 

ROOBEEKPARK; 

- De stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door de Deputatie van de 

provincie West-Vlaanderen op 4 december 2014 met dossiernummer 

37020/220/B/2014/325. 

- plan nummer 1/16  inplantingsplannen 

- plan nummer 2/16 Niveau -01 deel 1 

- plan nummer 3/16 Niveau -01 deel 2 

- plan nummer 4/16 Niveau +00 deel 1 

- plan nummer 5/16 Niveau +00 deel 2 

- plan nummer 6/16 Niveau +01 deel 1 

- plan nummer 7/16 Niveau +01 deel 2 

- plan nummer 8/16 Niveau +02 deel 1 

- plan nummer 9/16 Niveau +02 deel 2 

- plan 10/16 Dakenplan deel 1 

- plan 11/16 Dakenplan deel 2 

- plan 12/16 Gevels 

- plan 13/16 Doorsnedes A-A, B-B, C-C 

- plan 14/16 Doorsnedes D-D, E-E, F-F 

- plan 15/16 Zorgflats levensloopbestendig wonen Gevels en Doorsnedes 

- plan 16/16 Landschapsplan  

- Plan met erfdienstbaarheden; 

- Plan met zonering AW, WZC en parking binnen deelvereniging 

Woonzorgcomplex en LW1, LW2 en LW3; 

- Opmetingsplan site; 

-  Uitvoeringsplannen; 

- het verslag met betrekking tot de verdeling van de quotiteiten opgesteld 

door de heer Christophe Desimpel op 21 november 2016 

Deze plannen en de uitvoeringsplannen, alsook de stedenbouwkundige 

vergunning werden reeds gehecht aan de basisakte hoofdvereniging ROOBEEKPARK 

en vormen met huidige akte één geheel en alles dient uitgelegd en gelezen te worden, 

het één in functie van het andere. 

In geval van tegenstelling tussen deze plannen en de uitvoeringsplannen dient 

voorrang gegeven te worden aan de uitvoeringsplannen, in zoverre deze in 

overeenstemming zijn met de verleende vergunning of geregulariseerd kunnen worden. 

Iedere nieuwe eigenaar zal gesubrogeerd zijn in alle rechten en verplichtingen die 

eruit voortspruiten, alsook uit de voorschriften vervat in hogervermelde 

stedenbouwkundige vergunning. 
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II. STATUTEN VAN DE DEELVERENIGING LEVENSLOOPBESTENDIG 

WONEN ROOBEEKPARK RESIDENTIES LIJSTERBES MAGNOLIA EN 

POPULIER 

HOOFDSTUK I. VOORAFGAANDELIJKE UITEENZETTINGEN 

Afdeling 1. ALGEMEEN  

A./ Beschrijving van het goed 

  Drie gebouwen in oprichting, op en met grond en aanhorigheden, gestaan en 

gelegen te Ardooie, aan en nabij de Eeckhoutstraat, zoals hiervoor vermeld, met 

inbegrip van een volume in de ondergrond, dat dienstig is voor funderingen, trappen, 

traphall en sas, doorgangen, liften en andere gemeenschappelijke voorzieningen 

verbonden aan de deelverenigingen LEVENSLOOPBESTENDIG WONEN 

ROOBEEKPARK RESIDENTIES LIJSTERBES MAGNOLIA EN POPULIER. Dit 

volume bevindt zich onmiddellijk onder het desbetreffende gebouw RESIDENTIES 

LIJSTERBES MAGNOLIA EN POPULIER en staat aangeduid in groen omlijnde kleur 

op voormeld Plan met zonering AW, WZC en parking binnen deelvereniging 

Woonzorgcomplex en LW1, LW2 en LW3, opgemaakt door genoemde architecten 

BURO II & Archi +I, gehecht aan de basisakte HOOFDVERENIGING PARK 

ROOBEEKPARK. 

B./ De promotor zal op voorschreven grond drie nieuwbouw appartementsgebouwen 

oprichten, waarvan RESIDENTIE LIJSTERBES 10 appartementen en 16 bergingen 

omvat, RESIDENTIE MAGNOLIA 15 appartementen en 8 bergingen omvat en 

RESIDENTIE POPULIER 14 appartementen en 10 bergingen omvat, genaamd 

“LEVENSLOOPBESTENDIG WONEN ROOBEEKPARK RESIDENTIE 

LIJSTERBES (LBW1)”, “LEVENSLOOPBESTENDIG WONEN 

ROOBEEKPARK RESIDENTIE MAGNOLIA (LBW2)” en 

“LEVENSLOOPBESTENDIG WONEN ROOBEEKPARK RESIDENTIE 

POPULIER (LBW3)” met het oog op de verkoop van de appartementen. 

Teneinde de horizontale verdeling van het goed te kunnen doorvoeren verzoekt de 

promotor, met akkoord van de grondeigenaar, over te gaan tot het opmaken van de 

statuten die de juridische verdeling van het gebouw tot stand brengen. 

De verschillende delen van onderhavige akte vullen elkaar aan en vormen één 

geheel; zij moeten gelezen en verstaan worden de ene in functie van de andere en dit als 

deelvereniging in samenlezing met de statuten van de hoofdvereniging 

ROOBEEKPARK en de deelvereniging WOONZORGCOMPLEX ROOBEEKPARK. 

C./ Thans verklaren de comparanten dat zij voornemens zijn de verschillende 

privatieven waaruit het goed is samengesteld te verkopen. 

De comparanten verklaren de basisakte en het reglement van mede-eigendom van 

elk van die residenties, die de statuten van het gebouw vormen, authentiek te willen 

vastleggen zoals hierna vermeld. 

Deze statuten krijgen na overschrijving op het hypotheekkantoor uitwerking zodra 

minstens één privatieve kavel wordt overgedragen. 

Elk gebouw krijgt de benaming “LEVENSLOOPBESTENDIG WONEN 

VIJFDE BLAD 
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ROOBEEKPARK” gevolgd door de respectievelijke RESIDENTIE LIJSTERBES, 

MAGNOLIA EN POPULIER vermelding. 

Overeenkomstig de wet verkrijgt de vereniging van mede-eigenaars 

rechtspersoonlijkheid na de overschrijving van de statuten van het gebouw op het 

hypotheekkantoor, en vanaf de overdracht of de toekenning van ten minste één kavel. 

De vereniging draagt de benaming : 

“Vereniging van mede-eigenaars van LEVENSLOOPBESTENDIG WONEN 

ROOBEEKPARK RESIDENTIES LIJSTERBES, MAGNOLIA EN POPULIER 

te Ardooie”. Zij heeft haar zetel in het gebouw te Ardooie, Eekhoutstraat 13 B. Zolang 

de voorlopige oplevering van de voormelde gebouwen niet heeft plaatsgevonden zal de 

zetel van de vereniging van mede-eigenaars gevestigd zijn in de maatschappelijk zetel van 

de voornoemde promotor “CFK PROJECTS”. 

Alle documenten uitgaande van de vereniging van mede-eigenaars vermelden het 

ondernemingsnummer van die vereniging. 

De vereniging kan geen ander vermogen hebben dan de roerende goederen nodig 

voor de verwezenlijking van haar doel, dat uitsluitend bestaat in het behoud en het 

beheer van het gebouw.  

Beslissingen waarbij de vereniging van mede-eigenaars wordt veroordeeld, 

worden uitgevoerd op het vermogen van iedere mede-eigenaar naar evenredigheid van 

zijn aandeel in de gemeenschappelijke gedeelten.  

Weigert de algemene vergadering om met name dringende en noodzakelijke 

werken uit te voeren, dan is de mede-eigenaar die een vordering heeft ingesteld tot 

bijeenroeping van de algemene vergadering of om toestemming te bekomen om zelf die 

werken uit te voeren, evenwel, voor zover zijn eis niet wordt afgewezen, bevrijd van 

iedere aansprakelijkheid voor alle schade die zou kunnen voortvloeien uit het ontbreken 

van de gevraagde beslissing. 

Niettegenstaande artikel 577-5, § 3 van het Burgerlijk Wetboek, heeft de 

vereniging van mede-eigenaars het recht om, al dan niet samen met een of meer mede-

eigenaars, op te treden ter vrijwaring van alle rechten tot uitoefening, erkenning of 

ontkenning van zakelijke of persoonlijke rechten op de particulier gemeenschappelijke 

delen, of met betrekking tot het beheer ervan. Zij wordt geacht de hoedanigheid en het 

vereiste belang te hebben om deze rechten te verdedigen. 

D./ Interpretatieregel 

Het wijzigen van de binneninrichting van een privatieve kavel, het afsluiten van 

een privatieve kavel op een andere wijze als oorspronkelijk voorzien, en in het 

algemeen elke aanpassing die niet leidt tot een wijziging van het genot, gebruik of 

beheer  van de particulier gemeenschappelijke delen, noch tot een wijziging van de 

mede-eigendom, noch tot een herverdeling van de aandelen van de mede-eigendom, 

worden niet als wijzigingen van de statuten beschouwd. 
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Afdeling 2. ONROEREND STATUUT VAN STELSEL VAN MEDE-

EIGENDOM 

Deze statuten leggen de zakenrechtelijke regeling van de gebouwen die deel 

uitmaken van de deelverenging LEVENSLOOPBESTENDIG WONEN 

ROOBEEKPARK RESIDENTIES LIJSTERBES MAGNOLIA EN POPULIER 

vast.   

Deze statuten, zowel basisakte als het reglement van mede-eigendom, 

krijgen na overschrijving op het hypotheekkantoor uitwerking van zodra minstens 

één privatieve kavel van de hoofdvereniging of van één van de deelverenigingen 

wordt overgedragen. Op dat moment verkrijgt de deelverenging van mede-

eigenaars van LEVENSLOOPBESTENDIG WONEN ROOBEEKPARK 

RESIDENTIES LIJSTERBES MAGNOLIA EN POPULIER 

rechtspersoonlijkheid. 

Daaruit volgt dat vanaf de eerste verkoop of eigendomsoverdracht, de grond 

en gebouwen en aanhorigheden, deel uitmakend van de deelvereniging 

LEVENSLOOPBESTENDIG WONEN ROOBEEKPARK RESIDENTIES 

LIJSTERBES MAGNOLIA EN POPULIER opgesplitst worden in: 

a) privatieve gedeelten en,   

b) particulier gemeenschappelijke gedeelten. 

Op het privatieve gedeelte oefent de titularis het exclusieve eigendomsrecht 

uit behoudens eventueel bepaalde beperkingen. 

Op de particulier gemeenschappelijke gedeelten oefent de titularis de rechten 

uit als mede-eigenaar, zoals voorzien in artikel 577-2 en volgende van het 

Burgerlijk Wetboek, en volgens de bepalingen van onderhavige statuten van de 

hoofdvereniging en de toepasselijke statuten van de deelvereniging waarvan het 

privatief deel van uitmaakt. 

De beschikkingen van onderhavige statuten behoren tot het zakenrechtelijke 

statuut. Zij verbinden al de eigenaars van onverdeelde quotiteiten in voorschreven 

onroerend goed evenals hun erfgenamen en rechtverkrijgenden te welken titel ook. 

Zij zijn tegenstelbaar aan derden door overschrijving op het hypotheekkantoor. 

HOOFDSTUK II.  BESCHRIJVING VAN HET GEBOUW – 

PARTICULIER GEMEENSCHAPPELIJKE EN PRIVATIEVE DELEN 

Afdeling 1. BESCHRIJVING VAN DE PARTICULIER 

GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN 

Artikel 1. Omschrijving begrip aandelen. 
Overeenkomstig de wet worden aan ieder van de privatieve kavels zoals eerder 

vermeld aandelen verbonden in de onverdeelde onroerende goederen die bestemd zijn 

tot het particulier gemeenschappelijk gebruik van twee of meer onderscheiden delen 

ervan. Het totaal van de aandelen verbonden aan de privatieve kavels bedraagt 

dertienduizend vijfhonderd (13.500). 

Deze onverdeelde aandelen zijn niet vatbaar voor verdeling. De aandelen daarin 

kunnen niet overgedragen worden, met zakelijke rechten bezwaard of in beslag 

genomen worden dan samen met de privatieve kavel waarvan ze onafscheidbaar zijn. 

Artikel 2. Beschrijving van de particulier gemeenschappelijke delen 

van het gebouw. 

De hierna volgende zaken behoren in onverdeeldheid toe aan alle mede-eigenaars 

ZESDE BLAD 
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van de respectieve entiteit in verhouding tot hun aandelen in de particulier 

gemeenschappelijke delen en voor zover ze aanwezig zijn in het gebouw of in de onder 

het desbetreffende gebouw gelegen constructies: 

- de   fundering en steunmuren van en onder elk gebouw met zijn kanalen, het 

betonnen geraamte, het metselwerk, de gewelven en eventuele voorzetwanden in functie 

van EPB en/of akoestiek; 

- het algemeen net van riolen, leidingen, buizen, kanalisaties en putten dienend 

voor elk gebouw; 

- de leidingen voor water, elektriciteit, telefoon, teledistributie, internet, 

verwarming en afvoer voor zover deze voor gemeenschappelijk gebruik bestemd zijn 

van de desbetreffende deelvereniging; 

- de schouwlijven en –koppen van de desbetreffende deelvereniging;  

- de technische ruimten, ruimten voor tellers, ruimten voor bergingen, toiletten en 

voor het plaatsen van vuilnis (afval), stockageruimten alsook de gemeenschappelijke 

stookplaats, in het gebouw van de desbetreffende deelvereniging; 

- de bekleding en de versiering van de gevels van de desbetreffende 

deelvereniging; 

- de rook- en warmteafvoer-installatie (RWA) van de desbetreffende 

deelvereniging; 

- het dak, de dakbekleding en afvoerbuizen van de desbetreffende deelvereniging; 

- de verluchtingskanalen van de desbetreffende deelvereniging; 

- de ruwbouw van het terras afsluitingen en aanhorigheden van de desbetreffende 

deelvereniging; 

- de inkomportalen van de inkom op de gelijkvloerse verdieping van het gebouw, 

de gangen en de doorgang naar de liften en de trappen en traphallen van de 

desbetreffende deelvereniging, voor zover deze niet binnen een privatieve entiteit 

vallen; 

- de trappen, de gangen en traphal op elke verdieping van de desbetreffende 

deelvereniging , voor zover deze niet binnen een privatieve entiteit vallen;  

- de technische kokers ook al bevinden die zich volledig binnen de privatieve 

kavels van de desbetreffende deelvereniging; 

- de gemeenschappelijke delen van de installatie van de videofoon/parlofoon, van 

het bord van de elektriciteitsleiding en de brievenbussen van de desbetreffende 

deelvereniging; 

- het kozijnwerk van de vensters aan de appartementen van de desbetreffende 

deelvereniging; 

- de liften en de liftinstallaties van de desbetreffende deelvereniging, voor zover 

deze niet binnen een privatieve entiteit vallen;  

- de liftputten. 

- de video- en/of parlofooninstallatie in de inkom, het eventuele oproepsysteem 

Levensbestendig Wonen, het systeem van deuropening en de belinstallatie dienend tot 

gemeenschappelijk gebruik. 

- de tellerlokalen en afvalbergingen; 

- de fietsenbergingen; 

En in het algemeen al de delen van het gebouw van een deelvereniging die dienen 

tot het algemeen gebruik van die desbetreffende deelvereniging en ook deze die niet tot 
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het uitsluitend gebruik van een privatief gedeelte bestemd zijn of deze die 

gemeenschappelijk zijn ingevolge artikel 577-2 en volgende van het Burgerlijk 

Wetboek of ingevolge het gebruik, met uitzondering van de delen die hierboven werden 

aangeduid onder de algemeen gemeenschappelijke delen. 

Artikel 3. Particulier gemeenschappelijke zaken. 

De kosten van deze particulier gemeenschappelijke delen van de diverse 

privatieven zullen gedragen worden door de eigenaars van deze privatieven tot beloop 

van hun aandeel in de gemene delen van het complex, met betrekking tot hun 

respectieve entiteit.  

Niettegenstaande ze gemeenschappelijk zijn, kunnen sommige hiervoor vermelde 

zaken tot het uitsluitend genot en gebruik van sommige mede-eigenaars dienen. De 

lasten ervan zullen dan enkel tussen hen verdeeld worden. 

Afdeling 3. VERDELING VAN DE GEMENE AANDELEN. 

Elke privatieve kavel heeft een aandeel in de particulier gemeenschappelijke delen, 

en een aandeel in de algemeen gemeenschappelijke delen van de hoofdvereniging 

ROOBEEKPARK, waaronder de grond. 

Het totaal bedraagt: 

1) Voor de particulier gemeenschappelijke delen: dertienduizend vijfhonderd 

(13.500) eenheden. 

2) Voor de algemeen gemeenschappelijke delen: vijftigduizend (50.000) 

eenheden.  

Deze worden toebedeeld als volgt, overeenkomstig het verslag dat in toepassing 

van artikel 577-4 van het Burgerlijk Wetboek werd opgesteld door de heer Desimpel 

Christophe, in samenspraak met ondergetekende notaris, waarbij rekening wordt 

gehouden met de respectieve waarde van deze delen, die wordt bepaald in functie van 

de netto-vloeroppervlakte, de bestemming en de ligging van het privatieve deel: 

ZEVENDE BLAD 
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APPARTEMENTEN LEVENSBESTENDIG WONEN 

ROOBEEKPARK  

Particulier Algemeen 

Berging 1.1 5 5 

Berging 1.2 5 5 

Berging 1.3 5 5 

Berging 1.4 5 5 

Berging 1.5 5 5 

Berging 1.6 5 5 

Berging 1.7 5 5 

Berging 1.8 5 5 

Berging 1.9 5 5 

Berging 1.10 5 5 

Berging 1.11 5 5 

Berging 1.12 5 5 

Berging 1.13 5 5 

Berging 1.14 5 5 

Berging 1.15 5 5 

Berging 1.16 5 5 

Appartement 1.0.1.  270 270 

Appartement 1.0.2. 349 349 

Appartement 1.0.3. 350 350 

Appartement 1.0.4. 344 344 

Appartement 1.0.5. 345 345 

Appartement 1.1.1. 333 333 

Appartement 1.1.2. 336 336 

Appartement 1.1.3. 337 337 

Appartement 1.1.4. 330 330 

Appartement 1.1.5. 329 329 

Totaal RESIDENTIE LIJSTERBES 3.403 3.403 

Berging 2.1 5 5 

Berging 2.2 5 5 

Berging 2.3 5 5 

Berging 2.4 5 5 

Berging 2.5 5 5 

Berging 2.6 5 5 

Berging 2.7 5 5 

Berging 2.8 5 5 

Appartement 2.0.1. 270 270 

Appartement 2.0.2. 343 343 

Appartement 2.0.3. 350 350 

Appartement 2.0.4. 350 350 

Appartement 2.0.5. 343 343 

Appartement 2.1.1. 333 333 

Appartement 2.1.2. 330 330 
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Afdeling 2. PRIVATIEVE KAVELS 

Artikel 1. Omschrijving begrip kavels. 

De hierna beschreven gedeelten van het gebouw zijn bestemd om het voorwerp te 

worden van een exclusief of privatief eigendomsrecht. Elk onderdeel met een dergelijke 

bestemming wordt privatief gedeelte of kavel genoemd. 

Appartement 2.1.3. 337 337 

Appartement 2.1.4. 337 337 

Appartement 2.1.5. 329 329 

Appartement 2.2.1. 333 333 

Appartement 2.2.2. 336 336 

Appartement 2.2.3. 343 343 

Appartement 2.2.4. 337 337 

Appartement 2.2.5. 330 330 

Totaal RESIDENTIE MAGNOLIA 5.041 5.041 

Berging 3.1 5 5 

Berging 3.2 5 5 

Berging 3.3 5 5 

Berging 3.4 5 5 

Berging 3.5 5 5 

Berging 3.6 5 5 

Berging 3.7 5 5 

Berging 3.8 5 5 

Berging 3.9 5 5 

Berging 3.10 5 5 

Appartement 3.0.1. 270 270 

Appartement 3.0.2. 349 349 

Appartement 3.0.3. 336 336 

Appartement 3.0.4. 344 344 

Appartement 3.0.5 343 343 

Appartement 3.1.1. 333 333 

Appartement 3.1.2. 336 336 

Appartement 3.1.3. 337 337 

Appartement 3.1.4. 337 337 

Appartement 3.1.5. 329 329 

Appartement 3.2.1. 333 333 

Appartement 3.2.2. 524 524 

Appartement 3.2.3. 505 505 

Appartement 3.2.4. 330 330 

Totaal RESIDENTIE POPULIER 5.056 5.056 

Totaal LEVENSLOOPBESTENDIG WONEN ROOBEEKPARK 

RESDIENTIES LIJSTERBES, MAGNOLIA EN POPULIER:

13.500/13.500 13.500/50.000 

ACHTSTE BLAD 
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A. In het appartementsgebouw LEVENSLOOPBESTENDIG WONEN 

ROOBEEKPARK RESIDENTIE LIJSTERBES 

A. 1. Kelderverdieping 

De berging genummerd 1.1 gelegen op de kelderverdieping, omvattende: 

In privatieve en uitsluitende eigendom: de inkomdeur en eigenlijk berging ruimte. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/dertienduizend 

vijfhonderdste (5/13.500ste) in de particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/vijftigduizendsten 

(5/50.000sten) in de algemeen gemene delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, 

waaronder de grond.  

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0058 

De berging genummerd 1.2 gelegen op de kelderverdieping, omvattende: 

In privatieve en uitsluitende eigendom: de inkomdeur en eigenlijk berging ruimte. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/dertienduizend 

vijfhonderdste (5/13.500ste) in de particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/vijftigduizendsten 

(5/50.000sten) in de algemeen gemene delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, 

waaronder de grond.  

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0059 

De berging genummerd 1.3 gelegen op de kelderverdieping, omvattende: 

In privatieve en uitsluitende eigendom: de inkomdeur en eigenlijk berging ruimte. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/dertienduizend 

vijfhonderdste (5/13.500ste) in de particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/vijftigduizendsten 

(5/50.000sten) in de algemeen gemene delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, 

waaronder de grond.  

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0060 

De berging genummerd 1.4 gelegen op de kelderverdieping, omvattende: 

In privatieve en uitsluitende eigendom: de inkomdeur en eigenlijk berging ruimte. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/dertienduizend 

vijfhonderdste (5/13.500ste) in de particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/vijftigduizendsten 

(5/50.000sten) in de algemeen gemene delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, 

waaronder de grond.  

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0061 

De berging genummerd 1.5 gelegen op de kelderverdieping, omvattende: 

In privatieve en uitsluitende eigendom: de inkomdeur en eigenlijk berging ruimte. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/dertienduizend 

vijfhonderdste (5/13.500ste) in de particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/vijftigduizendsten 

(5/50.000sten) in de algemeen gemene delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, 

waaronder de grond.  

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0062 

De berging genummerd 1.6 gelegen op de kelderverdieping, omvattende: 

In privatieve en uitsluitende eigendom: de inkomdeur en eigenlijk berging ruimte. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/dertienduizend 
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vijfhonderdste (5/13.500ste) in de particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/vijftigduizendsten 

(5/50.000sten) in de algemeen gemene delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, 

waaronder de grond.  

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0063 

De berging genummerd 1.7 gelegen op de kelderverdieping, omvattende: 

In privatieve en uitsluitende eigendom: de inkomdeur en eigenlijk berging ruimte. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/dertienduizend 

vijfhonderdste (5/13.500ste) in de particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/vijftigduizendsten 

(5/50.000sten) in de algemeen gemene delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, 

waaronder de grond.  

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0064 

De berging genummerd 1.8 gelegen op de kelderverdieping, omvattende: 

In privatieve en uitsluitende eigendom: de inkomdeur en eigenlijk berging ruimte. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/dertienduizend 

vijfhonderdste (5/13.500ste) in de particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/vijftigduizendsten 

(5/50.000sten) in de algemeen gemene delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, 

waaronder de grond.  

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0065 

De berging genummerd 1.9 gelegen op de kelderverdieping, omvattende: 

In privatieve en uitsluitende eigendom: de inkomdeur en eigenlijk berging ruimte. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/dertienduizend 

vijfhonderdste (5/13.500ste) in de particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/vijftigduizendsten 

(5/50.000sten) in de algemeen gemene delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, 

waaronder de grond.  

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0066 

De berging genummerd 1.10 gelegen op de kelderverdieping, omvattende: 

In privatieve en uitsluitende eigendom: de inkomdeur en eigenlijk berging ruimte. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/dertienduizend 

vijfhonderdste (5/13.500ste) in de particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/vijftigduizendsten 

(5/50.000sten) in de algemeen gemene delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, 

waaronder de grond.  

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0051 

De berging genummerd 1.11 gelegen op de kelderverdieping, omvattende: 

In privatieve en uitsluitende eigendom: de inkomdeur en eigenlijk berging ruimte. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/dertienduizend 

vijfhonderdste (5/13.500ste) in de particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/vijftigduizendsten 

(5/50.000sten) in de algemeen gemene delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, 

waaronder de grond.  

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0052 

De berging genummerd 1.12 gelegen op de kelderverdieping, omvattende: 

NEGENDE BLAD 



 18

In privatieve en uitsluitende eigendom: de inkomdeur en eigenlijk berging ruimte. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/dertienduizend 

vijfhonderdste (5/13.500ste) in de particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/vijftigduizendsten 

(5/50.000sten) in de algemeen gemene delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, 

waaronder de grond.  

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0053 

De berging genummerd 1.13 gelegen op de kelderverdieping, omvattende: 

In privatieve en uitsluitende eigendom: de inkomdeur en eigenlijk berging ruimte. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/dertienduizend 

vijfhonderdste (5/13.500ste) in de particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/vijftigduizendsten 

(5/50.000sten) in de algemeen gemene delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, 

waaronder de grond.  

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0054 

De berging genummerd 1.14 gelegen op de kelderverdieping, omvattende: 

In privatieve en uitsluitende eigendom: de inkomdeur en eigenlijk berging ruimte. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/dertienduizend 

vijfhonderdste (5/13.500ste) in de particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/vijftigduizendsten 

(5/50.000sten) in de algemeen gemene delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, 

waaronder de grond.  

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0055 

De berging genummerd 1.15 gelegen op de kelderverdieping, omvattende: 

In privatieve en uitsluitende eigendom: de inkomdeur en eigenlijk berging ruimte. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/dertienduizend 

vijfhonderdste (5/13.500ste) in de particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/vijftigduizendsten 

(5/50.000sten) in de algemeen gemene delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, 

waaronder de grond.  

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0056 

De berging genummerd 1.16 gelegen op de kelderverdieping, omvattende: 

In privatieve en uitsluitende eigendom: de inkomdeur en eigenlijk berging ruimte. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/dertienduizend 

vijfhonderdste (5/13.500ste) in de particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/vijftigduizendsten 

(5/50.000sten) in de algemeen gemene delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, 

waaronder de grond.  

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0057 

A.2. Gelijkvloers 

Het appartement nummer LW 1.0.1, op de gelijkvloerse verdieping, omvattende: 

In privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, leefruimte met keukenhoek, berging, 

apart toilet, slaapkamer en badkamer met toilet.  

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

tweehonderdzeventig/dertienduizend vijfhonderdste (270/13.500ste) in de particulier 

gemene delen van het gebouwencomplex. 
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In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

tweehonderdzeventig/vijftigduizendsten (270/50.000sten) in de algemeen gemene 

delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, waaronder de grond.  

Het privatief genot van het terras gelegen aan de buitenkant van het appartement. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0110 

Het appartement nummer LW 1.0.2, op de gelijkvloerse verdieping, omvattende: 

in privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, leefruimte met keukenhoek, 

vrijetijdsruimte, berging, apart toilet, slaapkamer en badkamer met toilet.  

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

driehonderdnegenenveertig/dertienduizend vijfhonderdste (349/13.500ste) in de 

particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

driehonderdnegenenveertig /vijftigduizendsten (349/50.000sten) in de algemeen 

gemene delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, waaronder de grond.  

Het privatief genot van het terras gelegen aan de buitenkant van het appartement. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0111 

Het appartement nummer LW 1.0.3, op de gelijkvloerse verdieping, omvattende: 

in privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, leefruimte met keukenhoek, 

vrijetijdsruimte, berging, apart toilet, slaapkamer en badkamer met toilet.  

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:  

driehonderdvijftig/dertienduizend vijfhonderdste (350/13.500ste) in de particulier 

gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

driehonderdvijftig/vijftigduizendsten (350/50.000sten) in de algemeen gemene delen 

van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, waaronder de grond.  

Het privatief genot van het terras gelegen aan de buitenkant van het appartement. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0112 

Het appartement nummer LW 1.0.4, op de gelijkvloerse verdieping, omvattende: 

in privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, leefruimte met keukenhoek, 

vrijetijdsruimte, berging, apart toilet, slaapkamer en badkamer met toilet.  

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

driehonderdvierenveertig/dertienduizend vijfhonderdste (344/13.500ste) in de 

particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

driehonderdvierenveertig/vijftigduizendsten (344/50.000sten) in de algemeen 

gemene delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, waaronder de grond.  

Het privatief genot van het terras gelegen aan de buitenkant van het appartement. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0113 

Het appartement nummer LW 1.0.5, op de gelijkvloerse verdieping, omvattende: 

in privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, leefruimte met keukenhoek, 

vrijetijdsruimte, berging, apart toilet, slaapkamer en badkamer met toilet.  

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

driehonderdvijfenveertig/dertienduizend vijfhonderdste (345/13.500ste) in de 

particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

driehonderdvijfenveertig/vijftigduizendsten (345/50.000sten) in de algemeen 

TIENDE BLAD 
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gemene delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, waaronder de grond.  

Het privatief genot van het terras gelegen aan de buitenkant van het appartement.  

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0114 

A. 3. Eerste verdieping 

Het appartement nummer LW 1.1.1, op de eerste verdieping, omvattende: 

in privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, leefruimte met keukenhoek, 

vrijetijdsruimte, berging, apart toilet, slaapkamer en badkamer met toilet.  

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

driehonderddrieëndertig/dertienduizend vijfhonderdste (333/13.500ste) in de 

particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

driehonderddrieëndertig/vijftigduizendsten (333/50.000sten) in de algemeen gemene 

delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, waaronder de grond.  

Het privatief genot van het terras gelegen aan de buitenkant van het appartement. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0115  

Het appartement nummer LW 1.1.2, op de eerste verdieping, omvattende: 

in privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, leefruimte met keukenhoek, 

vrijetijdsruimte, berging, apart toilet, slaapkamer en badkamer met toilet.  

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

driehonderdzesendertig/dertienduizend vijfhonderdste (336/13.500ste) in de 

particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

driehonderdzesendertig/vijftigduizendsten (336/50.000sten) in de algemeen gemene 

delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, waaronder de grond.  

Het privatief genot van het terras gelegen aan de buitenkant van het appartement. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0116 

Het appartement nummer  LW 1.1.3, op de eerste verdieping, omvattende: 

in privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, leefruimte met keukenhoek, 

vrijetijdsruimte, berging, apart toilet, slaapkamer en badkamer met toilet.  

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

driehonderdzevenendertig/dertienduizend vijfhonderdste (337/13.500ste) in de 

particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

driehonderdzevenendertig/vijftigduizendsten (337/50.000sten) in de algemeen 

gemene delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, waaronder de grond.  

Het privatief genot van het terras gelegen aan de buitenkant van het appartement. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0117  

Het appartement nummer LW 1.1.4, op de eerste verdieping, omvattende: 

in privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, leefruimte met keukenhoek, 

vrijetijdsruimte, berging, apart toilet, slaapkamer en badkamer met toilet.  

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

driehonderddertig/dertienduizend vijfhonderdste (330/13.500ste) in de particulier 

gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

driehonderddertig/vijftigduizendsten (330/50.000sten) in de algemeen gemene delen 

van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, waaronder de grond.  
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Het privatief genot van het terras gelegen aan de buitenkant van het appartement. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0118  

Het appartement nummer LW 1.1.5, op de eerste verdieping, omvattende: 

in privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, leefruimte met keukenhoek, 

vrijetijdsruimte, berging, apart toilet, slaapkamer en badkamer met toilet.  

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

driehonderdnegentwintig/dertienduizend vijfhonderdste (329/13.500ste) in de 

particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

driehonderdnegenentwintig/vijftigduizendsten (329/50.000sten) in de algemeen 

gemene delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, waaronder de grond.  

Het privatief genot van het terras gelegen aan de buitenkant van het appartement. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0119 

B. In het appartementsgebouw LEVENSLOOPBESTENDIG WONEN 

ROOBEEKPARK RESIDENTIE MAGNOLIA 

B.1. Kelderverdieping 

De berging genummerd 2.1 gelegen op de kelderverdieping, omvattende: 

In privatieve en uitsluitende eigendom: de inkomdeur en eigenlijk berging ruimte. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/dertienduizend 

vijfhonderdste (5/13.500ste) in de particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/vijftigduizendsten 

(5/50.000sten) in de algemeen gemene delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, 

waaronder de grond.  

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0067 

De berging genummerd 2.2 gelegen op de kelderverdieping, omvattende: 

In privatieve en uitsluitende eigendom: de inkomdeur en eigenlijk berging ruimte. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/dertienduizend 

vijfhonderdste (5/13.500ste) in de particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/vijftigduizendsten 

(5/50.000sten) in de algemeen gemene delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, 

waaronder de grond.  

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0068 

De berging genummerd 2.3 gelegen op de kelderverdieping, omvattende: 

In privatieve en uitsluitende eigendom: de inkomdeur en eigenlijk berging ruimte. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/dertienduizend 

vijfhonderdste (5/13.500ste) in de particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/vijftigduizendsten 

(5/50.000sten) in de algemeen gemene delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, 

waaronder de grond.  

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0069 

De berging genummerd 2.4 gelegen op de kelderverdieping, omvattende: 

In privatieve en uitsluitende eigendom: de inkomdeur en eigenlijk berging ruimte. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/dertienduizend 

vijfhonderdste (5/13.500ste) in de particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/vijftigduizendsten 

(5/50.000sten) in de algemeen gemene delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, 
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waaronder de grond.  

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0070 

De berging genummerd 2.5 gelegen op de kelderverdieping, omvattende: 

In privatieve en uitsluitende eigendom: de inkomdeur en eigenlijk berging ruimte. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/dertienduizend 

vijfhonderdste (5/13.500ste) in de particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/vijftigduizendsten 

(5/50.000sten) in de algemeen gemene delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, 

waaronder de grond.  

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0071 

De berging genummerd 2.6 gelegen op de kelderverdieping, omvattende: 

In privatieve en uitsluitende eigendom: de inkomdeur en eigenlijk berging ruimte. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/dertienduizend 

vijfhonderdste (5/13.500ste) in de particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/vijftigduizendsten 

(5/50.000sten) in de algemeen gemene delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, 

waaronder de grond.  

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0072 

De berging genummerd 2.7 gelegen op de kelderverdieping, omvattende: 

In privatieve en uitsluitende eigendom: de inkomdeur en eigenlijk berging ruimte. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/dertienduizend 

vijfhonderdste (5/13.500ste) in de particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/vijftigduizendsten 

(5/50.000sten) in de algemeen gemene delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, 

waaronder de grond.  

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0073 

De berging genummerd 2.8 gelegen op de kelderverdieping, omvattende: 

In privatieve en uitsluitende eigendom: de inkomdeur en eigenlijk berging ruimte. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/dertienduizend 

vijfhonderdste (5/13.500ste) in de particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/vijftigduizendsten 

(5/50.000sten) in de algemeen gemene delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, 

waaronder de grond.  

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0074 

B.2. Gelijkvloers 
Het appartement nummer LW 2.0.1, op de gelijkvloerse verdieping, omvattende: 

in privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, leefruimte met keukenhoek, berging, 

apart toilet, slaapkamer en badkamer met toilet.  

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

tweehonderdzeventig/dertienduizend vijfhonderdste (270/13.500ste) in de particulier 

gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:  

tweehonderdzeventig/vijftigduizendsten (270/50.000sten) in de algemeen gemene 

delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, waaronder de grond.  

Het privatief genot van het terras gelegen aan de buitenkant van het appartement. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0120 
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Het appartement nummer LW 2.0.2, op de gelijkvloerse verdieping, omvattende: 

in privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, leefruimte met keukenhoek, 

vrijetijdsruimte, berging, apart toilet, slaapkamer en badkamer met toilet.  

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

driehonderddrieënveertig/dertienduizend vijfhonderdste (343/13.500ste) in de 

particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

driehonderddrieënveertig /vijftigduizendsten (343/50.000sten) in de algemeen 

gemene delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, waaronder de grond.  

Het privatief genot van het terras gelegen aan de buitenkant van het appartement. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0121 

Het appartement nummer LW 2.0.3, op de gelijkvloerse verdieping, omvattende: 

in privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, leefruimte met keukenhoek, 

vrijetijdsruimte, berging, apart toilet, slaapkamer en badkamer met toilet.  

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

driehonderdvijftig/dertienduizend vijfhonderdste (350/13.500ste) in de particulier 

gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

driehonderdvijftig/vijftigduizendsten (350/50.000sten) in de algemeen gemene delen 

van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, waaronder de grond.  

Het privatief genot van het terras gelegen aan de buitenkant van het appartement. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0122 

Het appartement nummer LW 2.0.4, op de gelijkvloerse verdieping, omvattende: 

in privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, leefruimte met keukenhoek, 

vrijetijdsruimte, berging, apart toilet, slaapkamer en badkamer met toilet.  

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:  

driehonderdvijftig/dertienduizend vijfhonderdste (350/13.500ste) in de particulier 

gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:  

driehonderdvijftig/vijftigduizendsten (350/50.000sten) in de algemeen gemene delen 

van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, waaronder de grond.  

Het privatief genot van het terras gelegen aan de buitenkant van het appartement. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0123 

Het appartement nummer LW 2.0.5, op de gelijkvloerse verdieping, omvattende: 

in privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, leefruimte met keukenhoek, 

vrijetijdsruimte, berging, apart toilet, slaapkamer en badkamer met toilet.  

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

driehonderddrieënveertig/dertienduizend vijfhonderdste (343/13.500ste) in de 

particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

driehonderddrieënveertig/vijftigduizendsten (343/50.000sten) in de algemeen 

gemene delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, waaronder de grond.  

Het privatief genot van het terras gelegen aan de buitenkant van het appartement. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0124 

B.3. Eerste verdieping 

Het appartement nummer LW 2.1.1, op de eerste verdieping, omvattende: 

TWAALFDE BLAD 
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in privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, leefruimte met keukenhoek, 

vrijetijdsruimte, berging, apart toilet, slaapkamer en badkamer met toilet.  

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

driehonderddrieëndertig/dertienduizend vijfhonderdste (333/13.500ste) in de 

particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

driehonderddrieëndertig/vijftigduizendsten (333/50.000sten) in de algemeen gemene 

delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, waaronder de grond.  

Het privatief genot van het terras gelegen aan de buitenkant van het appartement. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0125 

Het appartement nummer LW 2.1.2, op de eerste verdieping, omvattende: 

in privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, leefruimte met keukenhoek, 

vrijetijdsruimte, berging, apart toilet, slaapkamer en badkamer met toilet.  

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:  

driehonderddertig/dertienduizend vijfhonderdste (330/13.500ste) in de particulier 

gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

driehonderddertig/vijftigduizendsten (330/50.000sten) in de algemeen gemene delen 

van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, waaronder de grond.  

Het privatief genot van het terras gelegen aan de buitenkant van het appartement. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0126 

Het appartement nummer LW 2.1.3, op de eerste verdieping, omvattende: 

in privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, leefruimte met keukenhoek, 

vrijetijdsruimte, berging, apart toilet, slaapkamer en badkamer met toilet.  

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

driehonderdzevenendertig/dertienduizend vijfhonderdste (337/13.500ste) in de 

particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

driehonderdzevenendertig/vijftigduizendsten (337/50.000sten) in de algemeen 

gemene delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, waaronder de grond.  

Het privatief genot van het terras gelegen aan de buitenkant van het appartement. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0127 

Het appartement nummer LW 2.1.4, op de eerste verdieping, omvattende: 

in privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, leefruimte met keukenhoek, 

vrijetijdsruimte, berging, apart toilet, slaapkamer en badkamer met toilet.  

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

driehonderdzevenendertig/dertienduizend vijfhonderdste (337/13.500ste) in de 

particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

driehonderdzevenendertig/vijftigduizendsten (337/50.000sten) in de algemeen 

gemene delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, waaronder de grond.  

Het privatief genot van het terras gelegen aan de buitenkant van het appartement. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0128 

Het appartement nummer LW 2.1.5, op de eerste verdieping, omvattende: 

in privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, leefruimte met keukenhoek, 

vrijetijdsruimte, berging, apart toilet, slaapkamer en badkamer met toilet.  
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In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

driehonderdnegenentwintig/dertienduizend vijfhonderdste (329/13.500ste) in de 

particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

driehonderdnegenentwintig/vijftigduizendsten (329/50.000sten) in de algemeen 

gemene delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, waaronder de grond.  

Het privatief genot van het terras gelegen aan de buitenkant van het appartement. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0129 

B.4. Tweede verdieping  

Het appartement nummer LW 2.2.1, op de tweede verdieping, omvattende: 

in privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, leefruimte met keukenhoek, 

vrijetijdsruimte, berging, apart toilet, slaapkamer en badkamer met toilet.  

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

driehonderddrieëndertig/dertienduizend vijfhonderdste (333/13.500ste) in de 

particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:  

driehonderddrieëndertig/vijftigduizendsten (333/50.000sten) in de algemeen gemene 

delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, waaronder de grond.  

Het privatief genot van het terras gelegen aan de buitenkant van het appartement. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0130 

Het appartement nummer LW 2.2.2, op de tweede verdieping, omvattende: 

in privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, leefruimte met keukenhoek, 

vrijetijdsruimte, berging, apart toilet, slaapkamer en badkamer met toilet.  

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

driehonderdzesendertig/dertienduizend vijfhonderdste (336/13.500ste) in de 

particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:  

driehonderdzesendertig/vijftigduizendsten (336/50.000sten) in de algemeen gemene 

delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, waaronder de grond.  

Het privatief genot van het terras gelegen aan de buitenkant van het appartement. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0131 

Het appartement nummer LW 2.2.3, op de tweede verdieping, omvattende: 

in privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, leefruimte met keukenhoek, 

vrijetijdsruimte, berging, apart toilet, slaapkamer en badkamer met toilet.  

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

driehonderddrieënveertig/dertienduizend vijfhonderdste (343/13.500ste) in de 

particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

driehonderddrieënveertig/vijftigduizendsten (343/50.000sten) in de algemeen 

gemene delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, waaronder de grond.  

Het privatief genot van het terras gelegen aan de buitenkant van het appartement. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0132 

Het appartement nummer LW 2.2.4, op de tweede verdieping, omvattende: 

in privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, leefruimte met keukenhoek, 

vrijetijdsruimte, berging, apart toilet, slaapkamer en badkamer met toilet.  

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

DERTIENDE BLAD 
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driehonderdzevenendertig/dertienduizend vijfhonderdste (337/13.500ste) in de 

particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:  

driehonderdzevenendertig/vijftigduizendsten (337/50.000sten) in de algemeen 

gemene delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, waaronder de grond.  

Het privatief genot van het terras gelegen aan de buitenkant van het appartement. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0133 

Het appartement nummer LW 2.2.5, op de tweede verdieping, omvattende: 

in privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, leefruimte met keukenhoek, 

vrijetijdsruimte, berging, apart toilet, slaapkamer en badkamer met toilet.  

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

driehonderddertig/dertienduizend vijfhonderdste (330/13.500ste) in de particulier 

gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

driehonderddertig/vijftigduizendsten (330/50.000sten) in de algemeen gemene delen 

van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, waaronder de grond.  

Het privatief genot van het terras gelegen aan de buitenkant van het appartement. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0134 

C. In het appartementsgebouw LEVENSLOOPBESTENDIG WONEN 

ROOBEEKPARK RESIDENTIE POPULIER 

 C.1. Kelderverdieping 

De berging genummerd 3.1 gelegen op de kelderverdieping, omvattende: 

In privatieve en uitsluitende eigendom: de inkomdeur en eigenlijk berging ruimte. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/dertienduizend 

vijfhonderdste (5/13.500ste) in de particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/vijftigduizendsten 

(5/50.000sten) in de algemeen gemene delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, 

waaronder de grond.  

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0075 

De berging genummerd 3.2 gelegen op de kelderverdieping, omvattende: 

In privatieve en uitsluitende eigendom: de inkomdeur en eigenlijk berging ruimte. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/dertienduizend 

vijfhonderdste (5/13.500ste) in de particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/vijftigduizendsten 

(5/50.000sten) in de algemeen gemene delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, 

waaronder de grond.  

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0076 

De berging genummerd 3.3 gelegen op de kelderverdieping, omvattende: 

In privatieve en uitsluitende eigendom: de inkomdeur en eigenlijk berging ruimte. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/dertienduizend 

vijfhonderdste (5/13.500ste) in de particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/vijftigduizendsten 

(5/50.000sten) in de algemeen gemene delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, 

waaronder de grond.  

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0077 

De berging genummerd 3.4 gelegen op de kelderverdieping, omvattende: 



 27

In privatieve en uitsluitende eigendom: de inkomdeur en eigenlijk berging ruimte. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/dertienduizend 

vijfhonderdste (5/13.500ste) in de particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/vijftigduizendsten 

(5/50.000sten) in de algemeen gemene delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, 

waaronder de grond.  

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0078 

De berging genummerd 3.5 gelegen op de kelderverdieping, omvattende: 

In privatieve en uitsluitende eigendom: de inkomdeur en eigenlijk berging ruimte. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/dertienduizend 

vijfhonderdste (5/13.500ste) in de particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/vijftigduizendsten 

(5/50.000sten) in de algemeen gemene delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, 

waaronder de grond.  

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0079 

De berging genummerd 3.6 gelegen op de kelderverdieping, omvattende: 

In privatieve en uitsluitende eigendom: de inkomdeur en eigenlijk berging ruimte. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/dertienduizend 

vijfhonderdste (5/13.500ste) in de particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/vijftigduizendsten 

(5/50.000sten) in de algemeen gemene delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, 

waaronder de grond.  

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0080 

De berging genummerd 3.7 gelegen op de kelderverdieping, omvattende: 

In privatieve en uitsluitende eigendom: de inkomdeur en eigenlijk berging ruimte. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/dertienduizend 

vijfhonderdste (5/13.500ste) in de particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/vijftigduizendsten 

(5/50.000sten) in de algemeen gemene delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, 

waaronder de grond.  

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0081 

De berging genummerd 3.8 gelegen op de kelderverdieping, omvattende: 

In privatieve en uitsluitende eigendom: de inkomdeur en eigenlijk berging ruimte. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/dertienduizend 

vijfhonderdste (5/13.500ste) in de particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/vijftigduizendsten 

(5/50.000sten) in de algemeen gemene delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, 

waaronder de grond.  

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0082 

De berging genummerd 3.9 gelegen op de kelderverdieping, omvattende: 

In privatieve en uitsluitende eigendom: de inkomdeur en eigenlijk berging ruimte. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/dertienduizend 

vijfhonderdste (5/13.500ste) in de particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/vijftigduizendsten 

(5/50.000sten) in de algemeen gemene delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, 

waaronder de grond.  

VEERTIENDE BLAD 
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Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0083 

De berging genummerd 3.10 gelegen op de kelderverdieping, omvattende: 

In privatieve en uitsluitende eigendom: de inkomdeur en eigenlijk berging ruimte. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/dertienduizend 

vijfhonderdste (5/13.500ste) in de particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/vijftigduizendsten 

(5/50.000sten) in de algemeen gemene delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, 

waaronder de grond.  

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0084 

C.2. Gelijkvloers 

Het appartement nummer LW 3.0.1, op de gelijkvloerse verdieping, omvattende: 

in privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, leefruimte met keukenhoek, berging, 

apart toilet, slaapkamer en badkamer met toilet.  

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

tweehonderdzeventig/dertienduizend vijfhonderdste (270/13.500ste) in de particulier 

gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

tweehonderdzeventig/vijftigduizendsten (270/50.000sten) in de algemeen gemene 

delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, waaronder de grond.  

Het privatief genot van het terras gelegen aan de buitenkant van het appartement. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0135 

Het appartement nummer LW 3.0.2, op de gelijkvloerse verdieping, omvattende: 

in privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, leefruimte met keukenhoek, 

vrijetijdsruimte, berging, apart toilet, slaapkamer en badkamer met toilet.  

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

driehonderdnegenenveertig/dertienduizend vijfhonderdste (349/13.500ste) in de 

particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

driehonderdnegenenveertig/vijftigduizendsten (349/50.000sten) in de algemeen 

gemene delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, waaronder de grond.  

Het privatief genot van het terras gelegen aan de buitenkant van het appartement. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0136 

Het appartement nummer LW 3.0.3, op de gelijkvloerse verdieping, omvattende: 

in privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, leefruimte met keukenhoek, 

vrijetijdsruimte, berging, apart toilet, slaapkamer en badkamer met toilet.  

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

driehonderdzesendertig/dertienduizend vijfhonderdste (336/13.500ste) in de 

particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

driehonderdzesendertig/vijftigduizendsten (336/50.000sten) in de algemeen gemene 

delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, waaronder de grond.  

Het privatief genot van het terras gelegen aan de buitenkant van het appartement. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0137 

Het appartement nummer LW 3.0.4, op de gelijkvloerse verdieping, omvattende: 

in privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, leefruimte met keukenhoek, 

vrijetijdsruimte, berging, apart toilet, slaapkamer en badkamer met toilet.  
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In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

driehonderdvierenveertig/dertienduizend vijfhonderdste (344/13.500ste) in de 

particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

driehonderdvierenveertig/vijftigduizendsten (344/50.000sten) in de algemeen 

gemene delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, waaronder de grond.  

Het privatief genot van het terras gelegen aan de buitenkant van het appartement. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0138 

Het appartement nummer LW 3.0.5, op de gelijkvloerse verdieping, omvattende: 

in privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, leefruimte met keukenhoek, 

vrijetijdsruimte, berging, apart toilet, slaapkamer en badkamer met toilet.  

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

driehonderddrieënveertig/dertienduizend vijfhonderdste (343/13.500ste) in de 

particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

driehonderddrieënveertig /vijftigduizendsten (343/50.000sten) in de algemeen 

gemene delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, waaronder de grond.  

Het privatief genot van het terras gelegen aan de buitenkant van het appartement. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0139 

C.3. Eerste verdieping 

Het appartement nummer LW 3.1.1, op de eerste verdieping, omvattende: 

in privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, leefruimte met keukenhoek, 

vrijetijdsruimte, berging, apart toilet, slaapkamer en badkamer met toilet.  

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:  

driehonderddrieëndertig/dertienduizend vijfhonderdste (333/13.500ste) in de 

particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:  

driehonderddrieëndertig/vijftigduizendsten (333/50.000sten) in de algemeen gemene 

delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, waaronder de grond.  

Het privatief genot van het terras gelegen aan de buitenkant van het appartement. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0140 

Het appartement nummer LW 3.1.2, op de eerste verdieping, omvattende: 

in privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, leefruimte met keukenhoek, 

vrijetijdsruimte, berging, apart toilet, slaapkamer en badkamer met toilet.  

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

 driehonderdzesendertig/dertienduizend vijfhonderdste (336/13.500ste) in de 

particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:  

driehonderdzesendertig/vijftigduizendsten (336/50.000sten) in de algemeen gemene 

delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, waaronder de grond.  

Het privatief genot van het terras gelegen aan de buitenkant van het appartement. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0141 

Het appartement nummer LW 3.1.3, op de eerste verdieping, omvattende: 

in privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, leefruimte met keukenhoek, 

vrijetijdsruimte, berging, apart toilet, slaapkamer en badkamer met toilet.  

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

VIJFTIENDE BLAD 
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 driehonderdzevenendertig/dertienduizend vijfhonderdste (337/13.500ste) in de 

particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:  

driehonderdzevenendertig/vijftigduizendsten (337/50.000sten) in de algemeen 

gemene delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, waaronder de grond.  

Het privatief genot van het terras gelegen aan de buitenkant van het appartement. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0142 

Het appartement nummer LW 3.1.4, op de eerste verdieping, omvattende: 

in privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, leefruimte met keukenhoek, 

vrijetijdsruimte, berging, apart toilet, slaapkamer en badkamer met toilet.  

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:  

driehonderdzevenendertig/dertienduizend vijfhonderdste (337/13.500ste) in de 

particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:  

driehonderdzevenendertig/vijftigduizendsten (337/50.000sten) in de algemeen 

gemene delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, waaronder de grond.  

Het privatief genot van het terras gelegen aan de buitenkant van het appartement. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0143 

Het appartement nummer LW 3.1.5, op de eerste verdieping, omvattende: 

in privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, leefruimte met keukenhoek, 

vrijetijdsruimte, berging, apart toilet, slaapkamer en badkamer met toilet.  

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:  

driehonderdnegenentwintig/dertienduizend vijfhonderdste (329/13.500ste) in de 

particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:  

driehonderdnegenentwintig/vijftigduizendsten (329/50.000sten) in de algemeen 

gemene delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, waaronder de grond.  

Het privatief genot van het terras gelegen aan de buitenkant van het appartement. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0144 

C.3. Tweede verdieping  

Het appartement nummer LW 3.2.1, op de tweede verdieping, omvattende: 

in privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, leefruimte met keukenhoek, 

vrijetijdsruimte, berging, apart toilet, slaapkamer en badkamer met toilet.  

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:  

driehonderddrieëndertig/dertienduizend vijfhonderdste (333/13.500ste) in de 

particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:  

driehonderddrieëndertig/vijftigduizendsten (333/50.000sten) in de algemeen gemene 

delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, waaronder de grond.  

Het privatief genot van het terras gelegen aan de buitenkant van het appartement. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0145 

Het appartement nummer LW 3.2.2, op de tweede verdieping, omvattende: 

in privatieve en uitsluitende eigendom: een appartement, nog verder in te delen in 

ruimten. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:  

vijfhonderdvierentwintig/dertienduizend vijfhonderdste (524/13.500ste) in de 
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particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:  

vijfhonderdvierentwintig/vijftigduizendsten (524/50.000sten) in de algemeen 

gemene delen van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, waaronder de grond.  

Het privatief genot van de terrassen gelegen aan de buitenkant van het appartement. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0146 

Het appartement nummer LW 3.2.3, op de tweede verdieping, omvattende: 

in privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, toilet,  leefruimte, keuken, berging, 

slaapkamer 1 met dressing en badkamer 1, slaapkamer 2, badkamer 2, berging 2. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

vijfhonderdenvijf/dertienduizend vijfhonderdste (505/13.500ste) in de particulier 

gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

vijfhonderdenvijf/vijftigduizendsten (505/50.000sten) in de algemeen gemene delen 

van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, waaronder de grond.  

Het privatief genot van het terras gelegen aan de buitenkant van het appartement. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0147 

Het appartement nummer LW 3.2.4, op de tweede verdieping, omvattende: 

in privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, leefruimte met keukenhoek, 

vrijetijdsruimte, berging, apart toilet, slaapkamer en badkamer met toilet.  

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: driehonderddertig/dertienduizend 

vijfhonderdste (330/13.500ste) in de particulier gemene delen van het gebouwencomplex. 

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

driehonderddertig/vijftigduizendsten (330/50.000sten) in de algemeen gemene delen 

van de hoofdvereniging ROOBEEKPARK, waaronder de grond.  

Het privatief genot van het terras gelegen aan de buitenkant van het appartement. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: 362/V3 P0148 

 Artikel 2. Onderdelen van privatieve kavels. 

Maken deel uit van de eerder beschreven kavels, de elementen waaruit ze zijn 

samengesteld, en de onderdelen ervan die zich binnen de kavel bevinden of daarbuiten 

zoals onder meer hetgeen hierna is beschreven, te weten: 

• de vloeren, de tegelvloeren en andere bekledingen met de elementen waarop 

zij rusten met uitzondering van het betonnen geraamte; 

• de bekleding der muren en de plafonnering met versiering; 

• de vensters begrijpende het kozijnwerk, het raam, het glaswerk en eventueel 

de luiken en balustrades ; 

• de binnenmuren en beschotten met deuren, met uitzondering der steunmuren, 

betonnen pijlers, balken en eventuele voorzetwanden geplaatst in functie van EPB en 

akoestiek; 

• de balustrades, de bevloering en de bekleding van de terrassen; 

• de inkomdeuren van de appartementen en deuren binnen de kavels, de 

deuren van de privatieve afhankelijkheden; 

• de sanitaire installaties, alsook de verwarmingsinstallaties en 

verluchtingsinstallaties binnen het privatief; 

• de schrijnwerkerij; 

ZESTIENDE BLAD 
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• de leidingen dienende tot het uitsluitend gebruik van een kavel voor het deel 

ervan dat zich binnen de kavel bevindt. 

• de drukknopjes en naamplaatjes en de bellen aan de inkomdeur die zich 

buiten de kavel bevinden.  

Behalve de onderdelen van deze elementen die tot gemeenschappelijk gebruik 

dienen. 

HOOFDSTUK III. BIJZONDERE BEPALINGEN 

Afdeling 1. TERRAS - FUNDERINGEN 

Het genot van de terrassen is privatief bij de privatieven waartoe ze behoren, zoals 

hoger omschreven. De balustrades, de bevloering en de bekleding van dit terras zijn 

eveneens privatief.  

De terrassen zijn aangeduid op de plannen. 

De kosten van onderhoud van de  terrasbekleding, de bevloering en de 

balustrades, evenals de eventuele vernieuwing hiervan, zijn ten laste van de eigenaars 

van de privatieven waartoe ze behoren. In geval van herstel en/of vervanging dient dit te 

gebeuren conform de vorm, materialen en kleur van het gebouw.  

Daarentegen zijn alle kosten met betrekking tot de ruwbouw en de onderliggende 

funderingen lastens de gemeenschap en als gemeenschappelijke kosten te dragen door 

iedere mede-eigenaar van de deelvereniging in verhouding tot zijn aandeel in de 

gemeenschappelijke delen, ongeacht de oppervlakte van het desbetreffende privatief 

gezien hiermee rekening gehouden werd bij de berekening van de quotiteiten. 

Bij gebrek aan gevolg, veertien dagen na de ingebrekestelling door de syndicus bij 

aangetekend schrijven, heeft de syndicus het recht om van rechtswege, op kosten van de 

nalatige eigenaar de desbetreffende herstellingen en/of vernieuwingen te laten uitvoeren 

dewelke ingevolge de voorgaande bepalingen ten laste van deze eigenaar vallen. 

De bewoners van gezegde privatieve eenheden dienen toegang te geven tot deze 

terrassen en funderingen voor de eventuele werken van onderhoud, herstelling en 

vernieuwing te kunnen uitvoeren. 

Afdeling 2. TOEGANG – BESTEMMING VAN DE GROND 

De toegang tot de privatieven en de manoeuvreerruimten moeten steeds vrij 

blijven en  mogen nooit belemmerd worden om welke reden ook, behoudens met 

akkoord van de syndicus voor een zo kort mogelijke tijdspanne (bijvoorbeeld om 

noodzakelijke werken uit te voeren of voor een verhuizing). 

De promotor houdt zich het recht voor delen van de grond een andere bestemming 

te geven, bijvoorbeeld voor het plaatsen van brievenbussen, naam- en 

publiciteitsborden, airco-units en andere nuts- en dienstverlenende voorzieningen voor 

het ganse gebouw. 

Afdeling 3. ELEKTRICITEIT 

Voor zover de elektriciteitsmaatschappij zou vragen één der ruimtes van de 

privatieven te mogen gebruiken voor de elektriciteitsbevoorrading van het gebouw 

kunnen de comparanten of één hunner hiertoe toelating geven en hiertoe alle akten 

tekenen houdende vestiging van persoonlijke of zakelijke rechten. In voorliggend geval 

zal de syndicus hiervan schriftelijk in kennis worden gesteld. 
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Afdeling 4. AIRCO INSTALLATIE 

Het plaatsen van een airco installatie ten behoeve van een private kavel is 

onderworpen aan een uitdrukkelijke toelating, bij gewone meerderheid, van de 

Algemene Vergadering van Mede-Eigenaars. De Vergadering bepaalt ook waar de 

installatie mag worden geplaatst. Zolang de eerste Algemene Vergadering van Mede-

Eigenaars niet heeft plaatsgevonden kan dit gebeuren mits schriftelijke toestemming van 

de promotor. 

De minst storende oplossing zal steeds in acht worden genomen op de daarvoor 

voorziene plaatsen. De airco installaties mogen echter nooit tegen de gevel van het 

gebouw geplaatst worden, noch op de balkons en/of terrassen. 

Afdeling 5. ERFDIENSTBAARHEDEN EIGEN AAN HET GEBOUW: 

Door de verdeling van het gebouw in privatieven ontstaan er erfdienstbaarheden. 

De eigenaars van de kavels zijn gehouden deze te eerbiedigen. 

Dit geldt onder meer voor kanalisaties, verluchtingen, leidingen, zichten, lichten, 

doorgangen, steunbalken en dergelijke meer. 

Deze erfdienstbaarheden ontstaan ook tussen het ondergronds volume dat werd 

afgesplitst uit het perceel, inhoudende de gemeenschappelijke voorzieningen van de 

hoofdvereniging ROOBEEKPARK en de deelverenigingen WOONZORGCOMPLEX 

ROOBEEKPARK en LEVENSLOOPBESTENDIG WONEN RESIDENTIES 

LIJSTERBES, MAGNOLIA EN POPULIER , waarbij beide zowel heersend als leidend 

erf kunnen zijn. 

Deze opsomming is aanwijzend en niet limitatief.  

Afvoerbuizen, leidingen van nutsvoorzieningen in het algemeen en om het even 

welke kanalisaties en installaties, mogen door de gemeenschappelijke delen, de garages, 

de fundamenten, door de privatieven van welke aard ook aangelegd worden op de wijze 

vrij te bepalen door de Promotor. 

Hetzelfde geldt voor alle ondergrondse leidingen hoegenaamd en de eventueel 

daarbij horende toezichtdeksels, die technisch nodig of noodzakelijk zijn. De eigenaars of 

gebruikers van gezegde loten zullen uit dien hoofde geen aanspraak kunnen maken op 

enige vergoeding en zullen te allen tijde toegang moeten verlenen om alle herstellings- en 

onderhoudswerken te laten uitvoeren aan deze leidingen en kanalisaties.  

De terrassen en/of balkons en groendaken, zelfs de privatieve zijn belast met een 

erfdienstbaarheid van doorgang ten voordele van alle gebruikers van het gebouw, om in 

geval van nood tot ontruiming van het gebouw, of tot de nodige herstellings- en 

onderhoudswerken, zowel aan privatieve als aan particulier gemeenschappelijke delen, te 

kunnen overgaan. 

Afdeling 6. ERFDIENSTBAARHEDEN  

Voor wat de algemeen geldende erfdienstbaarheden betreft wordt uitdrukkelijk 

verwezen naar de akte Hoofdvereniging ROOBEEKPARK. 

Verder wordt ten titel van eeuwigdurende en kosteloze erfdienstbaarheid het recht 

verleend aan de beheersinstantie uit de deelvereniging WOONZORGCOMPLEX 

ROOBEEKPARK om op zijn uitsluitende kosten gemeenschappelijke infrastructuur voor 

ICT elektronica en de bijhorende leidingen te  installeren in elk van de 3 gebouwen 

LBW1, LBW2 en LBW3 en in de parkeergarage, ten einde de zorgverstrekking te 

monitoren ten behoeve van één of meerdere privatieven.  

ZEVENTIENDE BLAD 
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De eigenaars, huurders en gebruikers van de privatieven beschikken over een 

eeuwigdurend en kosteloze erfdienstbaarheid van gebruik en doorgang over de gangen, 

manoeuvreerruimten, trappen en inkom, ten einde hun privatief te bereiken of te verlaten 

van en naar, binnen en buiten het gebouw. Maar er zal een verbod zijn tot het gebruiken 

van alle doorgangen, manoeuvreerruimten, traphallen, gangen, in- en uitgangen voor 

activiteiten die enige hinder kunnen doen ontstaan ten opzichte van de overige 

privatieven. 

Ondergrondse parkings en gemeenschappelijke voorzieningen.  

De manoeuvreerruimtes zijn belast met een erfdienstbaarheid van doorgang ten 

voordele van alle gebruikers van de ondergrondse parkeergarage en de erbovengelegen 

gebouwen, om in geval van nood tot ontruiming van de garageruimte en van de 

gebouwen, of tot de nodige herstellings- en onderhoudswerken, zowel aan privatieve als 

aan particulier gemeenschappelijke delen, te kunnen overgaan.  

De eigenaars, gebruikers, huurders en bezoekers van de privatieven uit alle 

deelverenigingen deel uitmakende van  ROOBEEKPARK beschikken over een 

eeuwigdurend en kosteloze erfdienstbaarheid van gebruik en doorgang over de in- en 

uitgangen, trappen, traphallen, liften en inkom, ten einde hun privatief te bereiken of te 

verlaten van en naar de ondergrondse parkeergarage, binnen en buiten het gebouw doch 

niet voor activiteiten die enige hinder kunnen doen ontstaan ten opzichte van de overige 

privatieven.  

Staanplaatsen, garages, lokalen in de onderbouw of delen hiervan kunnen, in 

samenspraak met de desbetreffende eigenaars, worden ingericht mocht dit noodzakelijk 

blijken voor de werking van nutsvoorzieningen ten dienste van WOONZORGCOMPLEX 

ROOBEEKPARK, LEVENSLOOPBESTENDIG WONEN RESIDENTIES 

LIJSTERBES, MAGNOLIA EN POPULIER  of omgekeerd ten dienste van de 

onderbouw zelf. 

Het verkeer in de manoeuvreerruimten en de toegang tot de bovenbouw mag nooit 

door om het even welk voertuig of door om het even welk voorwerp belemmerd worden.  

Het zal onder andere verboden zijn voertuigen op gezegde manoeuvreerruimten te 

stationeren, tenzij kortstondig stilstaan voor laden en lossen.  Evenzo zal er een verbod 

zijn tot het gebruiken van alle doorgangen, garages en manoeuvreerruimte voor het stallen 

van fietsen, bromfietsen, vluchtige of ontvlambare stoffen en afvalcontainers.  

Het onnodig lawaai maken of het langdurig laten draaien van een motor binnen de 

staanplaats/garage dewelke hinderlijk worden ervaren zijn verboden. 

Voor iedere inbreuk op voorgaande verboden vastgesteld door de syndicus en twee 

getuigen, of door een gerechtsdeurwaarder, zal door de overtreder voor de eerste maal een 

schadevergoeding verschuldigd zijn van honderd vijfentwintig euro (€ 125,00), van 

tweehonderd vijftig euro (€ 250,00) voor de tweede maal, en zo honderd vijfentwintig 

euro (€ 125,00) meer voor elke volgende overtreding. Dit zijn basisbedragen die jaarlijks 

op datum van de algemene vergadering te indexeren zijn aan de hand van de 

gezondheidsprijzenindex. 

Deze bedragen dienen te worden vermeerderd met de kosten van de vaststelling en 

de betekening. 

Voor de uitvoering van bovenstaande beschikkingen wordt bij onderhavige akte 

mandaat gegeven aan de syndicus. 

Het bedrag van de schadevergoeding dient te worden gevoegd bij het reservefonds 
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van het gebouw. 

Afdeling 7. HOOGSPANNINGSCABINE, PLAATSEN 

NOODSTROOMGROEP VOOR NOODVERLICHTING, 

METERLOKALEN 

Indien de distributiemaatschappij de (bijkomende) plaatsing mocht eisen van een 

omvorming- en verdelingspost elektriciteit of van een lokaal voor ontspanning van gas in 

het gebouw of op de grond die ertoe behoort, dan verkrijgt de promotor onherroepelijk 

vanwege de verkrijgers mandaat om in hun naam en voor hun rekening alle voorwaarden 

te bedingen in verband met de inrichting van deze post of om alle mogelijke akten in dit 

verband te ondertekenen. Het lokaal waarin gezegde omvorming- of verdelingspost of 

ontspanningslokaal voor gas zou geïnstalleerd worden behoort tot de gemene delen van 

het gebouw en is voor uitsluitend gebruik van de distributiemaatschappij. Enkel de 

afgevaardigden van de distributiemaatschappij hebben toegang tot deze lokalen. 

De inhoud van deze lokalen, namelijk alle technische installaties en materialen 

behoort uitsluitend aan de distributiemaatschappij, die voor het onderhoud ervan alsmede 

van het lokaal zelf instaat. 

Er wordt alsdan in voordeel van de distributiemaatschappijen, die een dergelijk 

lokaal hebben ingericht, ten laste van de gemeenschappelijke gangen en de gemeenschap 

der eigenaars een kosteloze erfdienstbaarheid van doorgang toegestaan, voor de duur van 

de werking en het gebruik van deze lokalen. 

De verkrijgers van privatieven ontvangen een kopij van de overeenkomst aldus tot 

stand gekomen tussen de Promotor en de distributiemaatschappij. 

Het cabinelokaal is voorzien in het plan maar desgevallend kan de Promotor 

wijzigingen brengen aan de constructies of deze eventueel bovengronds plaatsen op een 

locatie te kiezen door de promotor, om tegemoet te komen aan de eisen gesteld door de 

diensten van stedenbouw en openbare of private besturen of van 

distributiemaatschappijen van de nutsvoorzieningen en eventueel een bijkomende 

elektriciteits- en tellercabine of een uitbreiding te voorzien. 

III. REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM 

VOORAFGAANDELIJK 

Het reglement van mede-eigendom bevat het regelend recht voor de eigenaars en 

bewoners van de appartementen LEVENSLOOPBESTENDIG WONEN 

ROOBEEKPARK RESIDENTIES LIJSTERBES, MAGNOLIA EN POPULIER, en 

behoort tot het zakenrechtelijk statuut van het complex, terwijl een huishoudelijk 

reglement van de residenties, deze regels aanvullen en bindend zijn. 

De reglementen en overeenkomsten zijn van toepassing op alle eigenaars, bewoners, 

huurders en houders van een toelating tot bewoning, welke personen, door het feit zelf van 

het ondertekenen van een aankoopakte, van een huur- of bewoningscontract, of zelfs louter 

door het betrekken van een appartement, gehouden zijn tot naleving van deze bepalingen. 

HOOFDSTUK I. ALGEMEEN REGLEMENT VAN EIGENDOM 

Afdeling 1. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE EIGENAARS MET 

BETREKKING TOT DE PRIVATIEVE DELEN. 

Artikel 1. Algemene interpretatieregel. 

ACHTTIENDE BLAD 
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De eigenaars/bewoners/gebruikers hebben het gebruik en het genot van hun respec-

tievelijke kavels binnen de perken vastgesteld door het huidig reglement van mede-

eigendom en het huishoudelijk reglement. 

Artikel 2. Toezicht. 

Met het oog op het toezicht op gemeenschappelijke zaken en op de naleving van het 

reglement van mede-eigendom, van de beslissingen van de algemene vergadering en van 

het huishoudelijk reglement moeten de eigenaars of bewoners de syndicus bestendig 

toegang tot hun kavel verlenen, mits voorafgaande afspraak. 

Bij afwezigheid zullen ze ervoor zorgen dat de syndicus zich toegang kan laten 

verschaffen, indien dit dringend vereist zou zijn. 

De eigenaars en bewoners moeten eveneens, zonder recht op schadevergoeding, en 

desnoods zonder verwijl, toegang verlenen aan architecten, aannemers en uitvoerders van 

noodzakelijke of dringende herstellingswerken aan gemeenschappelijke zaken, of aan 

privatieve zaken die aan andere mede-eigenaars behoren, of aan hun persoonlijke zaken 

wanneer ze ten nadele van andere eigenaars hieromtrent nalatig zijn.  

Dit geldt onder meer voor het bereiken van afsluitkranen of gemeenschappelijke 

leidingen die zich in een privatieve kavel bevinden. 

Artikel 3. Splitsing en samenvoeging van kavels. 

Het is de eigenaars verboden een deel van hun kavel af te staan aan anderen dan 

eigenaars van een kavel van het gebouw. 

Twee of meer kavels of een kavel en een gedeelte van een andere kavel, die aan 

dezelfde eigenaar toebehoren, mogen horizontaal samengevoegd worden. 

Indien deze samenvoeging de stevigheid of het esthetisch uitzicht van het gebouw in 

het gedrang kan brengen, moet het voorschrift van artikel 5 hierna in acht genomen 

worden. 

Indien één of meer kavels samengevoegd worden, worden de aan deze kavels 

verbonden aandelen samengeteld. 

Indien een kavel gesplitst wordt, moet de algemene vergadering zich uitspreken over 

de omdeling van de daaraan verbonden aandelen, behalve indien de splitsing wordt 

uitgevoerd op verzoek van de eigenaar-promotor. 

Artikel 4. Uitzicht van privatieve kavels. 

Het is de eigenaars verboden hun kavels en/of onderdelen ervan te wijzigen indien 

deze wijzigingen vanaf de straat of vanaf de gemeenschappelijke delen van 

ROOBEEKPARK zichtbaar zijn. Het onderhoud en de herstelling van dergelijke 

privatieve elementen geschiedt volgens de hierna bepaalde regels die ook voor het 

onderhoud en de herstelling van gemeenschappelijke zaken gelden.  

Aan ramen en terrassen mogen geen voorwerpen hangen of zichtbaar zijn die het 

ordelijk en esthetisch uitzicht van het gebouw kunnen schaden; aldus wordt geen was 

gehangen aan de terrassen van het gebouw, en worden daar ook geen (schotel)antennes, 

ontvangers of toestellen voor het koelen of het opvangen of omzetten van zon- of 

windenergie geplaatst. 

Berichten ter aankondiging van verhuring of verkoop mogen tot aan de voorlopige 

oplevering der particulier gemeenschappelijke delen slechts door de promotor worden 

aangebracht.  Daarna zal de syndicus een plaats voorzien aan de inkom van de site om 

publiciteit voor verhuur of verkoop te plaatsen in de nabijheid van de andere 

bewegwijzering.  
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Het is de mede-eigenaars verboden gemeenschappelijk bediende of gevoede toestellen of 

installaties te veranderen of te verwijderen, tenzij onder toezicht van de syndicus, die 

desgevallend zal zorgen voor een herziening van daarvoor te dragen aandelen in de 

gemeenschappelijke kosten. 

Het is de mede-eigenaars verboden een alarminstallatie te laten plaatsen in hun 

privatieve kavel, die een hoorbaar alarm veroorzaakt buiten hun privatieve kavel. 

Eenvormigheid moet heersen voor het uitzicht van de naamplaatjes van de 

bewoners, zowel op de deuren van de privatieve kavels als op de brievenbussen en bij de 

belinstallatie. De syndicus waakt hierover. 

Eenvormigheid moet eveneens heersen voor het uitzicht van de gordijnen.  

Het voorschrift van eenvormigheid geldt eveneens voor zonnewering (zonneblinden, 

zonneschermen en eventuele rolluiken). Zonnewering die niet voorzien werd bij de bouw, 

is toegelaten, doch slechts volgens een uniforme kleur aanvaard door de syndicus en de 

architect en voor zover dit niet in gaat tegen de verkregen vergunning, evenwel op kosten 

en verantwoordelijkheid van iedere eigenaar te plaatsen. 

Artikel 5. Werken aan privatieve kavels.  

Wanneer werken aan privatieve kavels de stevigheid van gemeenschappelijke zaken 

in het gedrang kunnen brengen, moet de eigenaar vooraf de syndicus hierover inlichten, 

met voorlegging van de plannen van de voorgenomen werken.  

De syndicus wint het advies in van de architect van het gebouw, of van een ander 

door hem aan te duiden architect, en brengt, indien dit advies negatief is, de zaak voor de 

algemene vergadering.  

Het advies van de architect moet de eigenaar worden medegedeeld binnen de vier 

weken na zijn bericht aan de syndicus; is het advies negatief dan wordt de uitvoering van 

de werken geschorst tot de algemene vergadering een beslissing heeft genomen; is geen 

advies binnen gemelde termijn van vier weken medegedeeld, dan mag de eigenaar op zijn 

kosten en risico’s, tot uitvoering van de werken overgaan. 

Indien werken aan een privatieve kavel moeten worden uitgevoerd, en de eigenaar 

van deze kavel laat na hiertoe over te gaan, terwijl dit nadeel of schade aan andere mede-

eigenaars of aan gemeenschappelijke zaken kan berokkenen, stelt de syndicus hem bij 

aangetekende brief in gebreke, en laat zelf tot de hoogdringende werken overgaan op 

kosten van de eigenaar. 

Bij werken aan de privatieve kavels mag niet geraakt worden aan de stabiliteit, noch 

aan het akoestisch en technisch comfort van de gebouwen, tenzij onder toezicht van een 

architect, ingenieur stabiliteit, ingenieur akoestiek en EPB verslaggever. 

Artikel 6. Voorschriften over het gebruik.  

De kavels zijn enkel bestemd voor de bestemming hiervoor bepaald, voor zover niet 

strijdig met enige wetsbepaling en binnen de normen en voorwaarden vervat in het 

huishoudelijk reglement. 

De kavels mogen niet worden bewoond door een aantal personen dat hoger is dan 

datgene wat in verhouding staat met de oppervlakte en de inrichting van de kavels.  

De eigenaars moeten bij het gebruik van hun kavel en van de particulier 

gemeenschappelijke delen de regels van normale zorgvuldigheid en alle geldende hygiëne- 

en veiligheidsvoorschriften in acht nemen. Ze zorgen voor beperking van geluidshinder bij 

het gebruik van radio of televisietoestellen. Ze zorgen ervoor dat elektrische toestellen 

geen stoornis veroorzaken en plaatsen in hun kavels geen andere motoren dan degene die 
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huishoudelijke toestellen bedienen. Ze zorgen voor veilige elektriciteitsleidingen in 

overeenstemming met de geldende veiligheidsvoorschriften. 

Kleine huisdieren worden in het gebouw gedoogd volgens de voorschriften van het 

huishoudelijk reglement, voor zover hiermee geen burenhinder wordt veroorzaakt. Bij 

aanhoudende stoornis zal het dier verwijderd worden. 

Huisdieren mogen niet verblijven in de ondergrondse verdieping. 

In de ondergrondse verdieping of in de voertuigen mogen geen gevaarlijke, 

hinderlijke of ontvlambare producten worden gestapeld of bewaard. 

Tevens moet de doorgang naar de trappen en naar de kelders ten allen tijde vrij zijn 

van ieder obstakel, zodat de doorgang gewaarborgd is. 

De bewoners dienen hun vuilnis op een ordentelijke manier te bewaren, 

desgevallend in de hiertoe bestemde berging of locatie indien de promotor beslist hiervoor 

een berging of locatie aan te wenden. 

Voor wat betreft het sorteren en plaatsen van vuilnis en afvalstoffen dienen de 

bewoners het reglement van inwendige orde na te leven. 

Bij misbruik zal de syndicus de nodige maatregelen kunnen nemen ter uitvoering 

van zijn opdracht, zoals onder andere omschreven hierna in de desbetreffende bepalingen. 

Artikel 7. Bewoning - terminologie. 

In de tekst van de statuten wordt verder met de termen “zakelijk of persoonlijk recht 

of toelating tot bewoning” aangeduid, ieder zakelijk recht, met uitsluiting van het exclusief 

vol-eigendomsrecht, dat op een privatieve kavel is toegekend en recht verleent op gebruik 

en genot, ieder persoonlijk recht dat gebruik of genot verleent, evenals een louter gedogen 

van de titularis van een dergelijk recht, waarbij een tijdelijke toelating tot bewoning aan 

een derde wordt verleend.  

De titularis van een zakelijk of persoonlijk recht of toelating tot bewoning wordt 

verder in de statuten aangeduid als “bewoner”; de term “bewoner” duidt dus onder meer 

zowel op een vruchtgebruiker, erfpachter, huurder of tijdelijke gast, als op inwonend 

personeel, maar in geen geval op een persoon die zich zonder recht noch titel in een kavel 

bevindt of deze bewoont.  

Artikel 8. Tegenwerpelijkheid. 

De bepalingen van het reglement van mede-eigendom zijn door de overschrijving 

van de statuten van het gebouw in de registers van de bevoegde hypotheekbewaarder aan 

derden tegenwerpelijk. Aldus ook aan iedere bewoner in de zin als omschreven in artikel 7. 

Bij toekenning van een zakelijk of persoonlijk recht of toelating tot bewoning zal de 

bewoner erop worden gewezen dat hij tot naleving van alle bepalingen van dit reglement 

van mede-eigendom is gehouden. Een afschrift van de statuten, minstens een uittreksel 

ervan, zal hem worden overhandigd. Ook zal hem worden gemeld dat de beslissingen van 

de algemene vergadering hem tegenwerpelijk zijn, mits behoorlijke kennisgeving zoals 

verder gemeld. Hetzelfde geldt voor het huishoudelijk reglement.  

De eigenaars van privatieve kavels waarop een zakelijk of persoonlijk recht of een 

toelating tot bewoning is verleend, zorgen ervoor dat ook de aansprakelijkheid van de 

bewoners tegenover andere mede-eigenaars en buren, en alle huurders risico’s behoorlijk 

verzekerd zijn, met afstand van verhaal tegen de mede-eigenaars en de vereniging van 

mede-eigenaars. 

Een zakelijk of persoonlijk recht of een toelating tot bewoning kan alleen worden 

toegekend aan personen die de standing van het gebouw en de bestemming van de 
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privatieve kavels eerbiedigen. 

Toekenning van een zakelijk of persoonlijk recht of van een toelating tot bewoning 

op een deel van een privatieve kavel is verboden. 

Artikel 9. Nutsvoorzieningen. 

Contracten voor levering van water, gas, elektriciteit en voor teledistributie kunnen 

namens de mede-eigenaars door de promotor worden gesloten. 

De promotor heeft ook de bevoegdheid om namens de mede-eigenaars contracten te 

sluiten voor de levering van diensten, en om met derden overeenkomsten te sluiten waarbij 

met het oog op technische diensten en leveringen, een recht van gebruik, overdracht van 

eigendomsrecht, huur, erfpacht of opstal op een daartoe bestemd gemeenschappelijk lokaal 

wordt toegekend, bijvoorbeeld aan een gemeente, een intercommunale vereniging, een 

instelling van openbaar nut; daarbij kan aan die derde ook een recht van toegang onder 

meer over gemeenschappelijke gangen worden verleend om de lokalen te bereiken en om 

alle nuttige werkzaamheden uit te voeren.  

Door de ondertekening van de akte van aankoop verleent iedere koper van een 

privatieve kavel volmacht aan de promotor om dergelijke overeenkomsten ook bij 

notariële akte vast te leggen.  

De vergoedingen en premies die de promotor door het afsluiten van deze contracten 

zou kunnen bekomen, komen uitsluitend hem ten goede. 

Artikel 10. Technische installaties. 

Vooraanleg:  

In geval van gemeenschappelijke aansluitingen, zullen de kosten voor de vooraanleg 

van de diverse nutsaansluitingen en de rioleringen a rato van de quotiteiten worden 

toegekend aan de appartementen in de deelvereniging LEVENSLOOPBESTENDIG 

WONEN ROOBEEKPARK RESIDENTIES LIJSTERBES, MAGNOLIA EN 

POPULIER. Iedere eigenaar van een privatief  zal bijdragen in deze kost in verhouding tot 

zijn aandeel in de gemeenschappelijke delen.  

Artikel 11. Brandveiligheid 

Het leveren en plaatsen van brandblusapparaten maakt geen deel uit van het 

aannemingscontract. 

Ingeval de overheid het plaatsen van blusapparaten zou opleggen, zullen alle kosten 

daaraan verbonden, namelijk huur- of aankoopprijs, de plaatsingskosten en dergelijke, ten 

laste zijn van de eigenaars van de privatieve kavels in evenredigheid tot hun aandeel in de 

gemene delen. 

Afdeling 2. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE EIGENAARS MET 

BETREKKING TOT DE PARTICULIER GEMEENSCHAPPELIJKE 

DELEN. 

Artikel 12. Algemene interpretatieregel. 

De eigenaars van privatieve kavels hebben het recht op het gebruik en het genot van 

de particulier gemeenschappelijke zaken overeenkomstig hun bestemming en in zover 

zulks met het recht van de andere eigenaars verenigbaar is. 

De eigenaars mogen aan particulier gemeenschappelijke zaken geen wijzigingen 

aanbrengen, tenzij in de mate waarin het reglement van mede-eigendom dit toelaat. 

De toestellen die zich in deze particulier gemeenschappelijke ruimten bevinden en 

die nodig zijn voor de dienstverlening aan één of meerdere privatieven, zijn eigendom van 

de beheersinstantie en moeten op zijn kosten onderhouden, hersteld en vernieuwd worden.  
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Artikel 13. Toepassing van deze regel. 

Onder voorbehoud van nadere regelingen die in het huishoudelijk reglement kunnen 

worden getroffen, gelden onder meer volgende verbodsbepalingen. 

De eigenaars mogen in de particulier gemeenschappelijke delen geen huishoudelijk 

werk uitvoeren of laten uitvoeren; aldus geen tapijten, huishoudlinnen, meubels of kleding 

of schoeisel reinigen, borstelen, uitkloppen, wassen, uithangen- en mogen geen vuilnis 

achterlaten, tenzij in de voorziene bergingen, noch meubilair plaatsen.  

Toegevingen of gedogen ten aanzien van welke activiteit ook die met de normale 

gebruikswijze van gemeenschappelijke zaken onverenigbaar is, kunnen niet als een 

stilzwijgende instemming worden uitgelegd, en kunnen dus op ieder ogenblik worden 

herroepen. 

Artikel 14. Antennes en ontvangers. 

Antennes, ontvangers of toestellen voor koeling of het opvangen of omzetten van 

zon- of windenergie en paraboolantennes voor het ontvangen van televisieprogramma’s 

worden niet op het dak of gevels geplaatst dan ingevolge een beslissing van de algemene 

vergadering.  

Artikel 15. Onderhouds- en herstellingswerken. 

De reiniging, het onderhoud en de herstelling van gemeenschappelijke zaken, 

evenals van privatieve elementen die zichtbaar zijn vanuit de straat of vanuit particulier 

gemeenschappelijke delen van het gebouw, worden uitgevoerd op de tijdstippen en op de 

wijze door de syndicus vastgesteld, wanneer ze als daden van bewaring of voorlopig 

beheer gelden; voor werken die niet van bewaring of voorlopig beheer zijn wordt de 

beslissing door de algemene vergadering genomen.  

Elke mede-eigenaar ondergaat, zonder recht op vergoeding, de stoornis die ontstaat 

als gevolg van dergelijke werken. 

Artikel 16. Initiatiefrecht van de mede-eigenaars. 

Iedere mede-eigenaar kan aan de algemene vergadering vragen om de door hem 

gewenste werken aan de particulier gemeenschappelijke delen uit te voeren. 

Wanneer in de algemene vergadering daartoe de vereiste meerderheid niet kan 

worden bekomen, kan iedere mede-eigenaar aan de rechter toestemming vragen om 

zelfstandig, doch op kosten van de vereniging, de door hem gewenste werken aan de 

particulier gemeenschappelijke delen te laten uitvoeren, voor zover ze dringend en 

noodzakelijk zijn. 

Wanneer de algemene vergadering zich zonder gegronde reden tegen de uitvoering 

van dergelijke werken verzet, kan de mede-eigenaar aan de rechter toestemming vragen 

om op eigen kosten de werken uit te voeren die hij nuttig acht, zelfs aan de particulier 

gemeenschappelijke delen. 

Artikel 17. Schade door de mede-eigenaars veroorzaakt. 

Vergoeding van schade veroorzaakt aan een mede-eigenaar, die ten laste komt van 

de gemeenschap of vereniging van mede-eigenaars wordt tussen alle mede-eigenaars, ook 

door het slachtoffer, in verhouding tot hun aandeel in de gemeenschappelijke zaak 

omgeslagen.  

De mede-eigenaar die een vordering instelt als vermeld in het vorige artikel is 

bevrijd van iedere aansprakelijkheid voor alle schade die zou kunnen voortvloeien uit het 

ontbreken van een beslissing, voor zover de wet daarin voorziet. 

Artikel 18. Toezicht op de kavels 
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1. Met het oog op het toezicht op particulier gemeenschappelijke delen en op de 

naleving van het reglement van mede-eigendom, van de beslissingen van de algemene 

vergadering moeten de eigenaars/bewoners de syndicus bestendig toegang tot hun kavel 

verlenen, mits voorafgaande afspraak.  

2. Bij afwezigheid zullen ze ervoor zorgen dat de syndicus zich toegang kan laten 

verschaffen, indien dit dringend vereist zou zijn. 

De eigenaars/bewoners moeten eveneens, zonder recht op schadevergoeding, en des-

noods zonder verwijl, toegang verlenen aan architecten, aannemers en uitvoerders van 

noodzakelijke of dringende herstellingswerken aan particulier gemeenschappelijke delen, 

of aan privatieve delen die aan andere mede-eigenaars behoren, of aan hun persoonlijke 

delen wanneer ze ten nadele van andere eigenaars hieromtrent nalatig zijn. 

3. Dit geldt onder meer voor het bereiken van afsluitkranen of gemeenschappelijke 

leidingen die zich in een privatieve kavel bevinden. 

Zij mogen op geen enkele wijze schade berokkenen aan de particulier 

gemeenschappelijke delen. 

Afdeling 3. CRITERIA EN BEREKENINGSWIJZE VAN DE VERDELING 

VAN DE LASTEN 

Artikel 19. Quotiteiten. 

Zijn gemeenschappelijk, alle lasten en kosten die betrekking hebben op: 

1. de uitgaven in verband met het onderhoud, het gebruik, de herstelling, de 

vernieuwing, het beheer en de controle van de particulier gemeenschappelijke delen; 

2. de schadevergoeding door de gemeenschap of vereniging verschuldigd; 

3. de kosten van een rechtsgeding door of tegen de gemeenschap of vereniging van 

mede-eigenaars ingespannen; 

4. belastingen, taksen en retributies, voor zover deze niet bij afzonderlijke aanslag 

ten laste van een eigenaar worden gebracht; 

5. de kosten in verband met het bodemsaneringsdecreet betreffende de overdracht 

van een privatieve kavel, zoals bijvoorbeeld de actualisatie van het oriënterend bodemon-

derzoek noodzakelijk voor de verkoop van een privatieve kavel, indien op het goed 

Vlarebo-activiteiten worden of werden uitgeoefend; 

6. de brandverzekering van het gebouw; 

7. de energiekosten (water, gas, elektriciteit) van de gemene delen; 

8. de kosten van de syndicus; 

9. alle andere schulden, lasten en kosten, gemaakt in het belang van de gemeenschap 

of vereniging van mede-eigenaars of door haar verschuldigd 

De hier mee verschenen grondeigenaar en de promotor komen niet tussen in de 

voornoemde gemeenschappelijke kosten, op voorwaarde dat de aan hen toehorende 

privatieve kavels niet verhuurd of in gebruik gegeven zijn, uitzondering gemaakt voor de 

verzekering tegen brand en andere risico’s. 

Artikel 20. Herstellingen en onderhoud terrassen. 

De herstellingskosten aan de waterdichtheid van de terrassen (ook de terrassen die 

gemaakt zijn op een plat dak) vallen ten laste van de gemeenschap van de eigenaars, in 

verhouding tot hun quotiteiten in de mede-eigendom, met betrekking tot hun respectieve 

gebouw. 

Indien echter ingevolge de herstelling aan de gemene delen van de terrassen, werken 

aan of vervanging van de privatieve delen noodzakelijk worden, zijn de kosten hiervan ten 

EENENTWINTIGSTE BLAD 



 42

laste van de gemeenschap van alle eigenaars, in verhouding tot hun quotiteiten in de mede-

eigendom, met betrekking tot hun respectieve gebouw. 

Artikel 21. Verdeling verbruikskosten. 

1. Algemene verdeelsleutel 

Alle lasten zullen tussen alle mede-eigenaars van het desbetreffende gebouw worden 

omgeslagen in verhouding tot hun aandelen in de particulier gemeenschappelijke delen, 

tenzij in een afwijkende verdeelsleutel is voorzien.  

2. Bijzondere verdeelsleutels.  

De lasten betreffende de zaken voorwerp van een bijzonder gebruiksrecht zullen 

omgeslagen worden tussen de mede-eigenaars die er het uitsluitend genot en gebruik van 

hebben, elk in verhouding tot hun aandelen in de particulier gemeenschappelijke delen, 

met betrekking tot hun respectieve gebouw/ondergrondse parking. Van de algemene regel 

inzake de verdeling van de verbruikskosten in verhouding tot de aandelen in de particulier 

gemeenschappelijke delen, zelfs al wordt er door bepaalde mede-eigenaars geen gebruik 

van gemaakt, kan slechts afgeweken worden wanneer de verbruikskosten “meetbaar” zijn, 

of elders hiervan wordt afgeweken. Zo zal bijvoorbeeld niemand kunnen zeggen dat hij 

minder moet bijdragen in de lift omdat hij er geen of weinig gebruik van maakt. 

Artikel 22. Rechtstreekse inning bij huurders en bewoners 

De mede-eigenaar die de hem gevraagde provisie of reserve-inbreng niet betaalt 

binnen de twee weken na ontvangst van het bericht van de syndicus waarbij hem deze 

betaling werd gevraagd, wordt door de syndicus bij aangetekende brief of bij per drager 

afgegeven brief aan zijn verplichting herinnerd.  

Van dan af lopen van rechtswege interesten op alle door de mede-eigenaar 

verschuldigde sommen, berekend per dag vertraging op basis van de wettelijke rentevoet, 

verhoogd met drie procent (3%) per jaar. 

Hetzelfde geldt voor ieder ander bedrag dat een mede-eigenaar aan de vereniging 

van mede-eigenaars moet storten en waarvoor hij meer dan twee weken vertraging heeft.  

De syndicus is bevoegd om de in gebreke blijvende mede-eigenaar tot betaling van 

de door hem verschuldigde bedragen, verhoogd met interesten, kosten, en met het bedrag 

van de schadevergoeding die aan de vereniging van mede-eigenaars toekomt, te 

dagvaarden, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering.  

Artikel 23. Werk- en reservekapitaal. 

Werkkapitaal 

Met de term werkkapitaal wordt aangeduid de som van de door de mede-eigenaars 

betaalde voorschotten en provisies, die dienen als voorziening voor het betalen van de 

periodieke gemeenschappelijke uitgaven, bijvoorbeeld doch niet limitatief opgesomd, de 

verzekeringspremies voor de vereniging van mede-eigenaars, de vergoeding van de 

syndicus. 

Het bedrag van de voorziening of provisie en de periodiciteit van betaling ervan 

(maandelijks, drie- of zesmaandelijks, jaarlijks) wordt bepaald van zodra de algemene 

vergadering is bijeengekomen.  

De betaling wordt periodisch door de syndicus gevraagd of gevorderd en door hem 

ontvangen, om te worden aangewend voor de betaling van de gemeenschappelijke lasten 

als vermeld. Op de periodische afrekeningen vermeldt de syndicus afzonderlijk het 

verschuldigde bedrag en de daarop verschuldigde BTW. 

Jaarlijks wordt de afrekening door de syndicus aan de algemene vergadering van 
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mede-eigenaars ter goedkeuring voorgelegd, en wordt zonodig het bedrag van de provisie 

voor het volgend jaar aangepast. 

Betaling van gevraagde of gevorderde voorzieningen of provisies houdt geenszins 

goedkeuring van de afrekening in; deze wordt enkel geldig door de algemene vergadering 

gegeven. 

Reservekapitaal 

Met de term reservekapitaal wordt aangeduid de som van de periodieke inbrengen 

van gelden bestemd voor het dekken van niet-periodieke gemeenschappelijke uitgaven, 

zoals bijvoorbeeld doch niet limitatief opgesomd, het aandeel in de uitgaven voor de 

vernieuwing van het verwarmingssysteem, het leggen van een nieuwe dakbedekking. 

De omvang van deze reserve-inbrengen wordt door de algemene vergadering 

vastgesteld. De inning, het beheer en de besteding ervan wordt aan de syndicus 

toevertrouwd.  

Artikel 24. Onverdeeldheid - Vruchtgebruik. 

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een kavel in vruchtgebruik (of 

ander zakelijk gebruiksrecht) en blote eigendom, of wanneer een kavel het voorwerp is van 

een gewone onverdeeldheid, zijn de kosten aan deze kavel verbonden door alle 

deelgenoten met ondeelbaarheid en hoofdelijkheid tussen hen verschuldigd, zonder dat wie 

ook onder hen enig voorrecht van uitwinning of wettelijke of conventionele verdeelsleutel 

voor deze kosten aan de vereniging van mede-eigenaars of aan de syndicus die namens de 

vereniging optreedt mag tegenwerpen.  

Artikel 25. Overdracht van een kavel. 

§ 1. In het vooruitzicht van de overdracht van het eigendomsrecht van een kavel 

deelt de optredende notaris of eenieder die beroepshalve optreedt als tussenpersoon van de 

overdrager aan de verkrijger, vóór de ondertekening van de overeenkomst of, in 

voorkomend geval, van het aankoopbod of van de aankoopbelofte, de volgende 

inlichtingen en documenten mee, die de syndicus hem op eenvoudig verzoek bezorgt 

binnen een termijn van vijftien dagen: 

1º het bedrag van het werkkapitaal en dat van het reservekapitaal, zoals bepaald in § 

5, tweede en derde lid; 

2º het bedrag van de eventuele door de overdrager verschuldigde achterstallen; 

3º de toestand van de oproepen tot kapitaalinbreng met betrekking tot het 

reservekapitaal en waartoe de algemene vergadering vóór de vaste datum van de 

eigendomsoverdracht heeft besloten; 

4º in voorkomend geval, het overzicht van de hangende gerechtelijke procedures in 

verband met de mede-eigendom; 

5º de notulen van de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de 

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

6º een afschrift van de recentste balans die door de algemene vergadering van de 

vereniging van mede-eigenaars werd goedgekeurd. 

Indien de syndicus niet antwoordt binnen vijftien dagen na het verzoek, stelt naar 

gelang het geval de notaris, eenieder die beroepshalve optreedt als tussenpersoon of de 

overdrager, de partijen in kennis van diens verzuim. 

§ 2. In geval van overdracht of van aanwijzing van het eigendomsrecht van een 

kavel onder de levenden of wegens overlijden verzoekt de optredende notaris, bij een ter 

post aangetekende brief, de syndicus van de vereniging van mede-eigenaars hem de 
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volgende inlichtingen en documenten mee te delen: 

1º 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; 

2º 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; 

3º een staat van de kosten verbonden aan het verkrijgen van particulier 

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; 

4º 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. 

De documenten vermeld in § 1 worden door de notaris op dezelfde wijze aan de 

syndicus gevraagd als de nieuwe mede-eigenaar ze nog niet in zijn bezit heeft. De notaris 

deelt vervolgens deze documenten mee aan de verkrijger. Indien de syndicus niet 

antwoordt binnen dertig dagen na het verzoek, stelt de notaris de partijen in kennis van 

diens verzuim. 

Onverminderd andersluidende overeenkomsten tussen partijen inzake de bijdrage in 

de schuld, draagt de nieuwe mede-eigenaar het bedrag van de in het eerste lid, 1º, 2º, 3º en 

4º, vermelde schulden. De gewone lasten worden gedragen door de nieuwe mede-eigenaar 

vanaf de dag waarop hij effectief gebruik heeft gemaakt van de particulier 

gemeenschappelijke delen. 

Bij een overdracht of aanwijzing van het eigendomsrecht is de verkrijger evenwel 

verplicht tot betaling van de buitengewone lasten en de oproepen tot kapitaalinbreng 

waartoe de algemene vergadering van de mede-eigenaars heeft besloten, indien deze heeft 

plaatsgehad tussen het sluiten van de overeenkomst en het verlijden van de authentieke 

akte en indien hij over een volmacht beschikte om aan de algemene vergadering deel te 

nemen. 

§ 3. In geval van overdracht, aanwijzing of splitsing van het eigendomsrecht op 

een privatieve kavel, deelt de optredende notaris aan de syndicus mee op welke dag de akte 

wordt verleden, alsook de identificatie van de betrokken privatieve kavel en de identiteit en 

het huidige en in voorkomend geval ook het nieuwe adres van de betrokken personen. 

§ 4. De kosten voor de mededeling van de krachtens §§ 1 en 2 te verstrekken 

informatie worden gedragen door de overdragende mede-eigenaar. 

§ 5. In geval van eigendomsoverdracht van een kavel: 

1º is de uittredende mede-eigenaar schuldeiser van de vereniging van mede-

eigenaars voor het gedeelte van zijn aandeel in het werkkapitaal dat overeenstemt met de 

periode tijdens welke hij niet effectief gebruik heeft gemaakt van de particulier 

gemeenschappelijke delen; de afrekening wordt door de syndicus opgesteld; 

2º blijft zijn aandeel in het reservekapitaal als een accessorium aan de verkochte 

kavel verbonden. 
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Onder “werkkapitaal” wordt verstaan de som van de voorschotten die zijn betaald 

door de mede-eigenaars als voorziening voor het betalen van de periodieke uitgaven, zoals 

de verwarmings- en verlichtingskosten van de particulier gemeenschappelijke delen, de 

beheerskosten en de uitgaven voor de huisbewaarder. 

Onder “reservekapitaal” wordt verstaan de som van de periodiek ingebrachte 

bedragen die zijn bestemd voor het dekken van niet-periodieke uitgaven, zoals de uitgaven 

voor de vernieuwing van het verwarmingssysteem, de herstelling of de vernieuwing van 

een lift, of het leggen van een nieuwe dakbedekking. 

Bij de ondertekening van de authentieke akte moet de optredende notaris de door de 

overdrager verschuldigde achterstallen op gewone en buitengewone lasten van de prijs van 

de overdracht afhouden. De optredende notaris betaalt echter eerst de bevoorrechte, de 

hypothecaire schuldeisers of de hypothecaire schuldeisers die hem kennis hebben gegeven 

van een derdenbeslag of een overdracht van schuldvordering. Indien de overdrager deze 

achterstallen betwist, brengt de optredende notaris binnen drie werkdagen na ontvangst van 

de authentieke akte ter vaststelling van de overdracht de syndicus daarvan bij een ter post 

aangetekende brief op de hoogte. Bij ontstentenis van kennisgeving van een bewarend 

beslag of van een uitvoerend beslag binnen twaalf werkdagen na ontvangst van voormelde 

akte, kan de notaris rechtsgeldig het bedrag van de achterstallen aan de overdrager betalen. 

Artikel 26. Gedwongen inning van bijdragen in de gemeenschappelijke 

lasten. 

De mede-eigenaar die de hem gevraagde provisie of reserve-inbreng niet betaalt 

binnen de twee weken na ontvangst van het bericht van de syndicus waarbij hem deze 

betaling werd gevraagd, wordt door de syndicus bij aangetekende brief of bij per drager 

afgegeven brief aan zijn verplichting herinnerd. Van dan af lopen van rechtswege 

interesten op alle door de mede-eigenaar verschuldigde sommen, berekend per dag 

vertraging op basis van de wettelijke rentevoet verhoogd met drie procent (3%) per jaar. 

Hetzelfde geldt voor ieder ander bedrag dat een mede-eigenaar aan de vereniging 

van mede-eigenaars moet storten en waarvoor hij meer dan twee weken vertraging heeft. 

De syndicus is bevoegd om de in gebreke blijvende mede-eigenaar tot betaling van 

de door hem verschuldigde bedragen, verhoogd met interesten, kosten, en met het bedrag 

van de schadevergoeding die aan de vereniging van mede-eigenaars toekomt, te 

dagvaarden, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering. 

Tot waarborg van de betaling van door hem verschuldigde sommen staat iedere 

mede-eigenaar door de ondertekening van de akte van aankoop van zijn privatieve kavel 

aan de syndicus, optredend voor de vereniging van mede-eigenaars, af, alle schuld-

vorderingen die hij tegenover huurders of titularissen van gebruiksrechten op zijn 

privatieve kavel kan laten gelden, en met name het recht op inning van door huurders of 

gebruikers verschuldigde huurgelden en bijdragen in de gemeenschappelijke kosten van 

het gebouw, ten belope van alle bedragen door de mede-eigenaar aan de vereniging van 

mede-eigenaars verschuldigd.  

Na behoorlijke kennisgeving van deze overdracht van schuldvordering kan de 

huurder of andere derde enkel nog geldig betalen in handen van de syndicus. 

Artikel 27. Brandverzekering. 

De eenvoudige risico’s tegen schade veroorzaakt door brand, elektriciteit, aanslagen 

en arbeidsconflicten, storm, hagel, ijs- en sneeuwdruk, natuurrampen, water, glasbreuk, 

diefstal, onrechtstreekse verliezen zowel aan privatieve als aan particulier 
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gemeenschappelijke delen van het gebouw en de grond, worden door een collectieve 

verzekeringsovereenkomst verzekerd. 

De brandverzekering dekt, overeenkomstig de Landverzekeringswet ook de schade 

veroorzaakt door blikseminslag, ontploffing, implosie, alsmede door het neerstorten van of 

het getroffen worden door luchtvaartuigen of door voorwerpen die ervan afvallen of eruit 

vallen, en door het getroffen worden door enig ander voertuig of door dieren.  

Ook wanneer het schadegeval zich voordoet buiten de verzekerde goederen strekt de 

verzekeringsdekking zich uit tot schade die aan de privatieve en aan de particulier 

gemeenschappelijke zaken is veroorzaakt door hulpverlening of enig dienstig middel tot 

het behoud, het blussen of voor de redding; afbraak of vernietiging bevolen om verdere 

uitbreiding van de schade te voorkomen, instorting als rechtstreeks en uitsluitend gevolg 

van een schadegeval, gisting of zelfontbranding gevolgd door brand of ontploffing. 

De verzekeringsvoorwaarden zullen derwijze worden bedongen dat de 

evenredigheidsregel geen toepassing vindt. 

De mede-eigenaars hebben geen verhaal tegen mekaar noch tegen de vereniging van 

mede-eigenaars, noch tegen gebruikers andere dan huurders, zelfs indien de schade ont-

staan is in een privatief gedeelte van het gebouw, behoudens het geval van kwade trouw. 

De mede-eigenaars en de vereniging van mede-eigenaars verzaken evenzeer aan 

verhaal tegen huurders voor zover de overeenkomst met de huurders ook een verzaking 

aan verhaal tegen hen vermeldt.  

De eerste polissen worden namens alle mede-eigenaars gesloten door promotor. 

Artikel 28. Aansprakelijkheidsverzekering. 

De aansprakelijkheid van iedere mede-eigenaar en van de vereniging van mede-

eigenaars wegens schade aan derden op grond van de artikelen 1382 tot 1386bis van het 

Burgerlijk Wetboek en het verhaal van derden wegens een dergelijke aansprakelijkheid 

wordt eveneens door een gemeenschappelijke verzekeringsovereenkomst gedekt.  

Zaken en gebouwen in de zin van deze wetsbepalingen zijn zowel privatieve als 

particulier gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw. Derden in de zin van deze 

wetsbepalingen zijn de andere mede-eigenaars dan degene die aansprakelijk wordt gesteld, 

de personen in dienst van de vereniging van mede-eigenaars, de syndicus, en iedere 

bewoner van een privatieve kavel in het gebouw. 

De eerste polissen worden namens alle mede-eigenaars gesloten door de promotor. 

Door de ondertekening van de akte van aankoop verleent iedere koper van een 

privatieve kavel volmacht aan de promotor, aangesteld door de comparanten in deze, om 

deze polissen mede namens hem af te sluiten. 

Daarna worden de polissen verlengd, hernieuwd, aangepast, opgezegd of gesloten 

door de promotor en in laatste instantie door de syndicus, aangesteld door de algemene 

vergadering der mede-eigenaars, die deze bevoegdheid namens de mede-eigenaars 

uitoefent ingevolge een zelfde volmacht zolang deze bevoegdheid hem niet door de 

algemene vergadering der mede-eigenaars of krachtens de wet is toegekend. 

Artikel 29. Gemeenschappelijke baten en inkomsten. 

De mede-eigenaars zijn gerechtigd op de baten en inkomsten betreffende de 

particulier gemeenschappelijke zaken in verhouding tot hun aantal aandelen in deze 

particulier gemeenschappelijke zaken, met betrekking tot hun respectieve gebouw, voor 

zover het gaat om particulier gemeenschappelijke zaken mede tot hun gebruik bestemd. 

Zo ook is iedere mede-eigenaar in dezelfde verhouding gerechtigd op de 
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schadevergoeding die krachtens een van de in de vorige artikelen vermelde polissen aan de 

gemeenschap of vereniging van mede-eigenaars wordt uitbetaald. 

In geval van gehele of gedeeltelijke vernietiging worden de vergoedingen die in de 

plaats komen van het vernietigde gebouw bij voorrang aangewend voor de heropbouw 

ervan, indien daartoe beslist wordt. 

Onverminderd de vorderingen tegen mede-eigenaars, bewoners of derden die voor 

het schadegeval aansprakelijk zijn, zijn de mede-eigenaars verplicht in geval van 

heropbouw of herstel tussen te komen in de kosten, naar evenredigheid van hun aandeel in 

de mede-eigendom, dit wil zeggen in de algemene onverdeeldheid van het herop te richten 

gebouw. 

Indien bij gehele vernietiging, of bij gedeeltelijke vernietiging van minstens 

vijfenzeventig procent (75%) van de waarde van het gebouw (exclusief de waarde van de 

grond), niet tot heropbouw wordt beslist, zal deze beslissing van rechtswege leiden tot 

ophouding van het stelsel van gedwongen mede-eigendom van in privatieve kavels 

gesplitste gebouwen. Indien de vereniging van mede-eigenaars rechtspersoonlijkheid heeft, 

volgt uit de beslissing tot niet heropbouw ook de noodzaak tot ontbinding van deze vereni-

ging. 

Afdeling 4. DE ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 30. Omschrijving. 

Een algemene vergadering verenigt alle mede-eigenaars die gerechtigd zijn in de 

particulier gemeenschappelijke delen van het gebouw. 

Artikel 31. Bevoegdheid. 

De algemene vergadering is bevoegd voor alle aangelegenheden die betrekking 

hebben op het geheel van zaken waarvan haar leden mede-eigenaars zijn, en op de 

gemeenschappelijke belangen van deze mede-eigenaars,  

Zij is onder meer bevoegd om alle beslissingen te treffen die betrekking hebben op : 

a. de beschikking, het beheer, daarin begrepen de aanstelling en het ontslag van de 

syndicus, het gebruik en het genot van de particulier gemeenschappelijke delen, de aan de 

particulier gemeenschappelijke gedeelten of de van buitenuit zichtbare privatieve delen uit 

te voeren werken, 

b. het optreden in rechte, als eiser of als verweerder,  

c. de verkrijging van onroerende goederen bestemd om particulier ge-

meenschappelijk te worden,  

d. de wijziging van de statuten, daarin begrepen de verdeling van aandelen in de 

particulier gemeenschappelijke delen en de verdeling van de particulier 

gemeenschappelijke lasten,  

e. de herstelling of heropbouw van het gebouw na beschadiging ervan,  

De jaarvergadering beraadslaagt alleszins over de rekeningen die de syndicus moet 

voorleggen, over de kwijting aan de syndicus te geven, over de voor het volgend jaar aan 

te wenden provisies en de uit te voeren werken aan de particulier gemeenschappelijke 

gedeelten van het gebouw. 

Artikel 32. Delegatie van bevoegdheden. 

Delegatie van bevoegdheden aan een raad van mede-eigendom en aan de syndicus is 

slechts mogelijk binnen de perken door de wet en door deze statuten bepaald. 

Artikel 33. Tijdstippen waarop de algemene vergadering bijeenkomt. 

1. De algemene vergadering komt minstens eenmaal per jaar bijeen, voor het eerst 
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bij oproep van de promotor. 

2. De volgende algemene vergadering zal gehouden worden op een datum bepaald 

door de syndicus. 

3. De algemene vergadering kan ook in buitengewone zitting bijeenkomen, na 

bijeenroeping zoals hierna bepaald. 

Artikel 34. Bijeenroeping algemene vergaderingen. 

1. De eerste algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de promotor. 

2. De daaropvolgende vergaderingen worden bijeengeroepen door de syndicus, of 

volgens de hierna vermelde modaliteiten. 

3. De bijeenroeping geschiedt bij aangetekende brief aan de mede-eigenaars 

gericht op hun werkelijke of gekozen woonplaats, of worden de mede-eigenaars per 

drager overhandigd, en worden veertien dagen voor de vergadering verzonden of 

overhandigd. De bijeenroeping vermeldt de agenda waarover de algemene vergadering 

zal beraadslagen. Bij elk punt van de agenda wordt vermeld welke meerderheid vereist 

is om hierover geldig te besluiten. 

4. De buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen, hetzij door één 

of meer mede-eigenaars die samen minstens een vijfde van de aandelen in de particulier 

gemeenschappelijke delen bezitten, hetzij door de syndicus telkens het belang van de 

mede-eigendom dit vereist. 

5. De data en de agenda van de algemene vergaderingen worden door de syndicus 

ook telkens tijdig medegedeeld aan de bewoners van een kavel in het gebouw die op de 

algemene vergadering geen stemrecht hebben. Hij herinnert hen eraan dat ze vragen of 

opmerkingen schriftelijk kunnen formuleren, en aan de syndicus bezorgen. 

Artikel 35. Samenstelling algemene vergadering. 

1. ledere eigenaar van een privatieve kavel is lid van de algemene vergadering en 

neemt deel aan de beraadslagingen. 

2. Hij kan zich op de vergadering laten vertegenwoordigen zoals vermeld in 

artikel 38 door een lasthebber, al dan niet lid van de algemene vergadering, doch niet 

door de syndicus. 

3. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een kavel of wanneer dit het 

voorwerp is van een gewone onverdeeldheid, wordt het recht om aan de 

beraadslagingen van de algemene vergadering deel te nemen geschorst totdat de 

belanghebbenden de persoon aanwijzen die dat recht zal uitoefenen. 

Artikel 36. Quorum. 

De algemene vergadering beraadslaagt alleen rechtsgeldig wanneer aan het begin 

van de algemene vergadering meer dan de helft van de mede-eigenaars aanwezig of 

vertegenwoordigd is en voor zover zij ten minste de helft van de aandelen in de 

particulier gemeenschappelijke delen bezitten. 

Niettemin beraadslaagt de algemene vergadering tevens rechtsgeldig wanneer de 

mede-eigenaars die aanwezig of vertegenwoordigd zijn aan het begin van de algemene 

vergadering, meer dan drie vierde van de aandelen in de particulier gemeenschappelijke 

delen vertegenwoordigen. 

Indien geen van beide quorums wordt bereikt, zal een tweede algemene 

vergadering na het verstrijken van een termijn van ten minste vijftien dagen 

bijeenkomen die zal beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde 

leden en de aandelen van mede-eigendom waarvan ze houder zijn. 



 49

Artikel 37. Bureau van de vergadering. 

De vergadering wordt ingeleid door de syndicus, die de algemene vergadering 

vraagt om een voorzitter, een secretaris en twee stemopnemers te benoemen.  

Bij ontstentenis van kandidaat of indien de algemene vergadering na twee 

stemronden niet tot de aanduiding van deze bureauleden kan overgaan, wordt van 

rechtswege voorzitter van de vergadering, de persoonlijk aanwezige mede-eigenaar die 

het grootst aantal aandelen in de particulier gemeenschappelijke delen bezit, en, indien 

verscheidene mede-eigenaars een zelfde aantal aandelen bezit, de oudste van hen in 

jaren.  

De voorzitter duidt dan ambtshalve de overige bureauleden aan. 

Artikel 38. Stemrecht op de algemene vergadering. 

Iedere mede-eigenaar beschikt over een aantal stemmen dat overeenstemt met zijn 

aandeel in de particulier gemeenschappelijke delen. 

Iedere mede-eigenaar kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al 

dan niet lid van de algemene vergadering, doch niet door de syndicus. 

De volmacht vermeldt de naam van de lasthebber. Ze kan algemeen of specifiek 

zijn en mag alleen maar gelden voor één algemene vergadering, tenzij gebruik wordt 

gemaakt van een algemene of specifieke notariële volmacht. 

Niemand kan aan de stemming deelnemen, zelfs niet als lasthebber, voor een 

groter aantal stemmen dan het totaal van de stemmen waarover de andere aanwezige of 

vertegenwoordigde mede-eigenaars beschikken. 

Niemand mag meer dan drie volmachten aanvaarden. 

Een lasthebber mag evenwel meer dan drie volmachten krijgen als het totaal van 

de stemmen waarover hij zelf beschikt en die van zijn volmachtgevers niet meer dan 10 

% bedraagt van het totaal aantal stemmen dat toekomt aan alle kavels van de mede-

eigendom. 

De syndicus kan niet als lasthebber van een mede-eigenaar optreden op een 

algemene vergadering, niettegenstaande zijn recht, wanneer hij mede-eigenaar is, om in 

die hoedanigheid deel te nemen aan de beraadslagingen van de vergadering. 

Een lasthebber van de vereniging van mede-eigenaars 

of iemand die door in dienst is genomen of voor die vereniging diensten levert in het 

raam van enige andere overeenkomst, mag niet persoonlijk of bij volmacht deelnemen 

aan de beraadslaging en de stemmingen over de opdracht die hem werd toevertrouwd. 

Bij de aanvang van de vergadering wordt daartoe door de mede-eigenaars of hun 

lasthebbers een aanwezigheidslijst ondertekend, waarop vermeld wordt met hoeveel 

stemmen aan de beraadslaging kan worden deelgenomen, of over welke punten niet aan 

de stemming kan worden deelgenomen.  

Artikel 39. Meerderheidsvereisten. 

De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte 

meerderheid van de stemmen van de mede-eigenaars die op het ogenblik van de 

stemming aanwezig of vertegenwoordigd zijn, tenzij de wet een gekwalificeerde 

meerderheid vereist. 

Voor de berekening van de vereiste meerderheid worden de onthoudingen, de 

blanco- en de ongeldige stemmen, niet beschouwd als uitgebrachte stemmen. 

De algemene vergadering beslist met een meerderheid van drie/vierde der 

stemmen: 
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a. over iedere wijziging van de statuten (i) voor zover zij slechts het genot, 

het gebruik of het beheer van de particulier gemeenschappelijke gedeelten betreft; 

b. over alle werken betreffende de particulier gemeenschappelijke 

gedeelten, met uitzondering van die waarover de syndicus kan beslissen; 

c. over het bedrag van de opdrachten en contracten vanaf hetwelk mededinging 

verplicht is, behalve voor de in artikel 577-8, § 4, 4º, bedoelde daden; 

d. mits bijzondere motivering, over de werken aan bepaalde privatieve delen, die, 

om economische of technische redenen, zullen worden uitgevoerd door de vereniging 

van mede-eigenaars. 

Deze beslissing wijzigt geenszins de verdeling van de kosten voor deze werken 

over de mede-eigenaars. 

De algemene vergadering beslist met een meerderheid van vier/vijfde der 

stemmen: 

a. over ieder andere wijziging van de statuten, daarin begrepen de wijziging van 

de verdeling van de lasten van de mede-eigendom; 

b. over de heropbouw van het onroerend goed of de herstelling van het beschadigd 

gedeelte in geval van gedeeltelijke vernietiging; 

c. over iedere verkrijging van nieuwe onroerende goederen bestemd om particulier 

gemeenschappelijk te worden; 

d. over alle daden van beschikking van particulier gemeenschappelijke onroerende 

goederen; 

e. over de wijziging van de statuten in functie van artikel 577-3, vierde lid van het 

Burgerlijk Wetboek; 

f. onverminderd artikel 577-3, vierde lid van het Burgerlijk Wetboek, over de 

oprichting van deelverenigingen zonder rechtspersoonlijkheid waarbij deze 

deelverenigingen enkel beslissingen kunnen voorbereiden met betrekking tot de in de 

beslissing aangeduide particuliere gemene delen. Deze voorstellen van beslissing dienen 

te worden bekrachtigd op de eerstvolgende algemene vergadering. 

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen van alle mede-

eigenaars: 

a. over elke wijziging van verdeling van de aandelen in de mede-eigendom; 

b. over elke beslissing van de algemene vergadering betreffende de 

volledige heropbouw van het onroerend goed of over de wijziging van de bestemming 

van het onroerend goed. 

Wanneer echter werken of daden van verwerving of beschikking door de 

algemene vergadering beslist worden bij de door de wet vereiste meerderheid, kan de 

wijziging van de verdeling van de aandelen van de mede-eigendom, ingeval deze 

wijziging noodzakelijk is, door de algemene vergadering bij dezelfde meerderheid 

worden beslist. 

Wanneer tot oprichting van deelverenigingen beslist wordt bij de door de wet 

vereiste meerderheid, kan de wijziging van de aandelen van de mede-eigendom die 

ingevolge deze wijziging noodzakelijk is, door de algemene vergadering bij dezelfde 

meerderheid worden beslist. 

Artikel 40. Notulen van de algemene vergaderingen – mededeling - 

tegenwerpelijkheid. 
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De syndicus stelt de notulen van de beslissingen op die worden genomen door de 

algemene vergadering met vermelding van de behaalde meerderheden en de naam van 

de mede-eigenaars die tegen hebben gestemd of zich hebben onthouden. 

Deze notulen worden aan het einde van de zitting en na lezing ondertekend door 

de voorzitter van de algemene vergadering, door de bij de opening van de zitting 

aangewezen secretaris en door alle op dat ogenblik nog aanwezige mede-eigenaars of 

hun lasthebbers. 

De leden van de vereniging van mede-eigenaars kunnen, mits eenparigheid, 

schriftelijk alle beslissingen nemen die tot de bevoegdheden van de algemene 

vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten 

worden verleden. De syndicus stelt hiervan notulen op. 

De beslissingen van de algemene vergadering zijn tegenwerpelijk aan iedere 

titularis van een zakelijk of persoonlijk recht op een privatieve kavel in het gebouw, en 

aan hen aan wie toelating tot bewoning werd verleend, met andere woorden aan iedere 

bewoner van het gebouw. De beslissingen kunnen worden tegengeworpen door hen aan 

wie ze tegenwerpelijk zijn. 

De verkoper of vestiger van een zakelijk of persoonlijk recht of van een toelating 

tot bewoning, is tegenover de vereniging van mede-eigenaars en de koper of titularis 

aansprakelijk voor de schade die ontstaat door vertraging of afwezigheid van kennisge-

ving dergelijke beslissing.  

De koper of bewoner kan zich ook rechtstreeks tot de syndicus wenden om inzage 

van het register te bekomen. 

Beslissingen die na de verkoop of het verlenen van een zakelijk of persoonlijk 

recht of een toelating tot bewoning, zijn genomen, zijn aan degene die stemgerechtigd 

waren op de algemene vergadering die ze getroffen heeft van rechtswege en zonder ken-

nisgeving tegenwerpelijk.  

Elk lid van de algemene vergadering van mede-eigenaars brengt zijn 

adresveranderingen of de wijzigingen in het zakelijk statuut van het privatief deel 

onverwijld ter kennis van de syndicus. De bijeenroepingen die worden verzonden naar 

het laatst door de syndicus op het ogenblik van de verzending gekende adres, worden 

geacht regelmatig te zijn.  

Elk lid van de algemene vergadering van mede-eigenaars is verplicht persoonlijke 

rechten die hij aan derden op zijn privatieve kavel zou hebben toegestaan, onverwijld ter 

kennis te brengen van de syndicus. 

De beheersinstantie kan op eenvoudig verzoek een digitaal exemplaar ontvangen 

van het verslag van de algemene vergadering.  

Artikel 41. Verhaal tegen beslissingen van de algemene vergadering. 

Verhaal tegen beslissingen van de algemene vergadering staat enkel open indien 

en in de mate waarin de wet daarin voorziet Hetzelfde geldt voor rechtstreeks verhaal 

bij de rechter, onder meer omtrent iedere aangelegenheid die de mede-eigendom, de 

verdeling van de aandelen daarin of de verdeling van de lasten betreft. 

Afdeling 5. DE SYNDICUS. 

Artikel 42. Algemene opdracht. 

Het dagelijks beheer van de 3 gebouwen LEVENSLOOPBESTENDIG WONEN 

ROOBEEKPARK RESIDENTIES LIJSTERBES, MAGNOLIA EN POPULIER en van 

de vereniging van mede-eigenaars wordt door de syndicus waargenomen. 
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Artikel 43. Benoeming. 

De promotor kan de eerste syndicus aanwijzen, en zulks tot aan de eerste 

algemene vergadering en, bij ontstentenis daarvan, zal een syndicus aangeduid worden 

bij beslissing van de rechter op verzoek van iedere mede-eigenaar of van iedere 

belanghebbende derde. 

Vervolgens wordt de syndicus benoemd door de algemene vergadering. 

Het mandaat van de syndicus mag niet langer zijn dan drie jaar, maar kan worden 

hernieuwd door een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering. Het feit dat 

het mandaat van de syndicus niet wordt vernieuwd, geeft op zich geen aanleiding tot 

een vergoeding. 

Onder voorbehoud van een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering 

kan hij geen verbintenissen aangaan voor een termijn die de duur van zijn mandaat te 

boven gaat.  

De algemene vergadering kan de syndicus steeds ontslaan of tijdelijk schorsen, 

maar moet dan ook onmiddellijk in zijn vervanging voorzien. Ook kan de algemene 

vergadering hem een voorlopige syndicus toevoegen, voor een welbepaalde duur of 

voor welbepaalde doeleinden. 

De bepalingen met betrekking tot de band tussen de syndicus en de vereniging van 

mede-eigenaars worden opgenomen in een schriftelijke overeenkomst. 

Een uittreksel uit de akte betreffende de aanstelling of benoeming van de syndicus 

wordt binnen acht dagen te rekenen van de datum waarop zijn opdracht een aanvang 

neemt, op onveranderlijke wijze en zodanig dat het op ieder tijdstip zichtbaar is, 

aangeplakt aan de ingang van het gebouw waar de zetel van de vereniging van mede-

eigenaars gevestigd is. 

Behalve de datum van de aanstelling of de benoeming, bevat het uittreksel de 

naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de syndicus, of indien het gaat 

om een vennootschap, haar rechtsvorm, haar naam, haar maatschappelijke zetel, 

alsmede haar ondernemingsnummer indien de onderneming ingeschreven is bij de 

Kruispuntbank van Ondernemingen. 

Het uittreksel moet worden aangevuld met alle andere aanwijzingen die het iedere 

belanghebbende mogelijk maken onverwijld met de syndicus in contact te treden, met 

name de plaats waar het reglement van orde en het register met de beslissingen van de 

algemene vergadering kunnen worden geraadpleegd. 

De aanplakking van het uittreksel moet geschieden door toedoen van de syndicus. 

Artikel 44. Opdrachten van de syndicus. 
De syndicus heeft als opdracht: 

a. de beslissingen die de algemene vergadering heeft genomen uit te voeren of te 

laten uitvoeren; 

b. de beslissingen van de algemene vergadering ter kennis te brengen van alle ti-

tularissen van een zakelijk of persoonlijk recht of van een toelating tot bewoning, over-

eenkomstig de bepalingen van deze statuten; 

c. alle bewarende maatregelen te treffen, en alle daden van voorlopig beheer te 

stellen; 

d. waken over de rust en de orde in het gebouw; 

e. het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars te beheren; voor zover als 

mogelijk dient dit vermogen in zijn geheel geplaatst te worden op diverse rekeningen, 
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waaronder verplicht een afzonderlijke rekening voor het werkkapitaal en een 

afzonderlijke rekening voor het reservekapitaal; al deze rekeningen moeten op naam 

van de vereniging van mede-eigenaars worden geplaatst; 

f. aan elke mede-eigenaar zijn periodieke afrekening voor te leggen; 

g. de vereniging van mede-eigenaars zowel in rechte als voor het beheer van de 

particulier gemeenschappelijke zaken te vertegenwoordigen. Daarnaast is de syndicus 

gemachtigd iedere vordering om dringende redenen of vordering tot bewaring van 

rechten met betrekking tot de particulier gemeenschappelijke delen in te stellen, op 

voorwaarde dat die zo snel mogelijk wordt bekrachtigd door de algemene vergadering. 

De syndicus stelt de individuele mede-eigenaars en de anderen die het recht hebben om 

deel te nemen aan de beraadslagingen van de algemene vergadering onverwijld in 

kennis van rechtsvorderingen die door of tegen de vereniging van mede-eigenaars 

worden ingesteld; 

h. namens de vereniging van mede-eigenaars contracten afsluiten, volgens de 

onderrichtingen hem door de algemene vergadering gegeven, voor verzekeringen zoals 

bepaald in deze statuten, levering van nutsvoorzieningen, en andere gemeenschappelijke 

toestellen of installaties;  

i. de vergadering van eigenaars wijzen op de noodzaak, wanneer deze bestaat, de 

toestand van het gebouw of van de particulier gemeenschappelijke delen, de wijze van 

gebruik, onderhoud of aanwending ervan, omwille van dwingende overheidsvoorschrif-

ten, aan te passen, of de statuten in overeenstemming daarmee te brengen; 

j. de inlichtingen en documenten bedoeld in artikel 577-11 van het Burgerlijk 

Wetboek correct en tijdig mee te delen in het vooruitzicht van en in geval van 

overdracht van een kavel; 

k. alle gelden toekomende aan de vereniging van mede-eigenaars in ontvangst te 

nemen en er kwijting voor te geven, desgevallend met ontslag van ambtshalve 

inschrijving voor de hypotheekbewaarder en met verzaking aan alle persoonlijke en 

zakelijke rechten welkdanig; 

l. indien zijn mandaat op om het even welke wijze een einde heeft genomen, 

binnen een termijn van dertig dagen na de beëindiging van zijn mandaat het volledige 

dossier van het beheer van het gebouw aan zijn opvolger of, in diens afwezigheid, aan 

de voorzitter van de laatste algemene vergadering te overhandigen, met inbegrip van de 

boekhouding en de activa die hij beheerde, van elk schadegeval, van een historiek van 

de rekening waarop de schadegevallen zijn vereffend, alsmede van de stukken die de 

bestemming bewijzen welke werd gegeven aan elke som die niet op de financiële 

rekeningen van de mede-eigendom terug te vinden is; 

m. een aansprakelijkheidsverzekering aan te gaan die de uitoefening van zijn taak 

dekt, alsook het bewijs van die verzekering te leveren; in geval van een mandaat om 

niet, wordt die verzekering aangegaan op kosten van de vereniging van mede-eigenaars; 

n. het de mede-eigenaars mogelijk te maken inzage te nemen van alle niet private 

documenten of gegevens over de mede-eigendom, en wel op alle wijzen die zijn bepaald 

bij het reglement van mede-eigendom, of door de algemene vergadering, en, met name, 

via een internetsite; 

o. desgevallend, het postinterventiedossier te bewaren op de wijze die door de 

Koning is vastgesteld; 
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p. ten behoeve van de in artikel 577-7, § 1, 1º, d) van het Burgerlijk Wetboek 

bedoelde mededinging meerdere kostenramingen over te leggen, op grond van een 

vooraf opgemaakt bestek; 

q. aan de gewone algemene vergadering een evaluatierapport voor te leggen in 

verband met de overeenkomsten voor geregeld verrichte leveringen; 

r. de algemene vergadering vooraf om toestemming te verzoeken voor alle 

overeenkomsten tussen de vereniging van mede-eigenaars en de syndicus, diens 

aangestelden, naaste familieleden, bloedverwanten of aanverwanten tot en met de derde 

graad, dan wel die van zijn of haar echtgeno(o)t(e) tot in dezelfde graad; hetzelfde geldt 

voor de overeenkomsten tussen de vereniging van mede-eigenaars en een onderneming 

waarvan de hierboven vermelde personen eigenaar zijn of in het kapitaal waarvan ze 

een aandeel bezitten, een onderneming waarin zij directiefuncties of toezichthoudende 

functies bekleden, dan wel een onderneming waarbij zij als loontrekkende in dienst zijn 

of waarin zij zijn aangesteld; indien de syndicus een rechtspersoon is, mag hij, zonder 

daartoe specifiek te zijn gemachtigd bij wege van een beslissing van de algemene 

vergadering, geen overeenkomst voor rekening van de vereniging van mede-eigenaars 

sluiten met een onderneming die direct of indirect een aandeel bezit in zijn kapitaal; 

s. de lijst en de persoonsgegevens bij te werken van wie gerechtigd is deel te 

nemen aan de beraadslagingen van de algemene vergadering, en de mede-eigenaars op 

hun eerste verzoek en de notaris indien hij de syndicus hiertoe verzoekt in het kader van 

de overschrijving van akten die overeenkomstig artikel 1, eerste lid, van de 

hypotheekwet van 16 december 1851 op het hypotheekkantoor worden overgeschreven, 

de naam, het adres, de gedeelten en de referenties van de kavels van de andere mede-

eigenaars te bezorgen; 

t. de boekhouding van de vereniging van mede-eigenaars te voeren op een 

duidelijke, nauwkeurige en gedetailleerde wijze, volgens het door de Koning op te 

stellen minimum genormaliseerd rekeningenstelsel. Elke mede-eigendom die met 

uitzondering van de kelders, de garages en de parkeerplaatsen minder dan twintig kavels 

omvat, mag een vereenvoudigde boekhouding voeren die ten minste een weerspiegeling 

is van de ontvangsten en uitgaven, van de toestand van de kasmiddelen, alsook van de 

mutaties van beschikbare middelen in contant geld of op de rekeningen, van het bedrag 

van het werkkapitaal en het reservekapitaal bedoeld in artikel 577-11, § 5, tweede en 

derde lid van het Burgerlijk Wetboek, van de schuldvorderingen en de schulden van de 

mede-eigenaars; 

u. de begrotingsraming voor te bereiden voor de lopende uitgaven voor het 

onderhoud, de werking en het beheer van de particulier gemeenschappelijke delen en de 

particulier gemeenschappelijke uitrusting van het gebouw, alsook een begrotingsraming 

voor te bereiden voor de buitengewone te verwachten kosten; die begrotingsramingen 

worden jaarlijks ter stemming voorgelegd aan de vereniging van mede-eigenaars; zij 

worden toegevoegd aan de agenda van de algemene vergadering die over die 

begrotingen moet stemmen; 

v.in het algemeen alle opdrachten uitvoeren hem door de wet, de statuten of door 

de algemene vergadering toevertrouwd. 

Artikel 45. Bevoegdheid. 

De syndicus als orgaan van de vereniging, wordt door deze statuten de 

bevoegdheden verleend nodig voor de uitvoering van zijn opdrachten zoals in het vorig 
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artikel omschreven. 

De syndicus die handelt binnen de perken van zijn opdracht verbindt door zijn 

optreden alle mede-eigenaars en handelt in naam van de vereniging van mede-eigenaars.  

Artikel 46. Aansprakelijkheid. 

De syndicus is als enige aansprakelijk voor zijn beheer; hij kan zijn bevoegdheid 

niet overdragen dan met de toestemming van de algemene vergadering en slechts voor 

een beperkte duur of voor bepaalde doeleinden. 

Artikel 47. Vergoeding. 

De syndicus wordt vergoed overeenkomstig de tarieven van de erkende 

beroepsfederatie onder wiens bevoegdheid hij valt  

Afdeling 6. DE COMMISSARIS VAN DE REKENINGEN 

Artikel 48. Benoeming, verplichtingen en bevoegdheden van de 

commissaris van de rekeningen. 

De algemene vergadering wijst jaarlijks een commissaris van de rekeningen aan, 

die al dan niet mede-eigenaar is. 

De commissaris van de rekeningen zal, tegen een door de algemene vergadering 

vastgestelde bezoldiging, instaan voor de verificatie van de rekeningen van de syndicus 

en hij kan zich hiertoe alle stukken en inlichtingen laten verschaffen door de syndicus 

en door derden die hij nuttig acht om zijn opdracht uit te oefenen.  

De syndicus dient hem zijn volstrekte medewerking te geven. 

De commissaris van de rekeningen zal verslag uitbrengen op de algemene 

vergadering over zijn werkzaamheden. 

Hij heeft de bevoegdheid zich te verzetten tegen de uitbetaling van iedere som 

waarvan de gegrondheid hem niet bewezen lijkt. Indien de syndicus het niet eens is met 

dit verzet kan hij zulks aangetekend kenbaar maken aan de banken waar de vereniging 

van mede-eigenaars rekeninghouder is. Over één en ander zal op de eerstvolgende 

algemene vergadering, die hij desgevallend zelf kan bijeenroepen zoals hierna gezegd, 

een beslissing worden genomen. 

Hij kan aan de syndicus vragen de algemene vergadering bijeen te roepen indien 

hij van oordeel is dat er dringende maatregelen vereist zijn ; indien de syndicus hieraan 

geen gevolg geeft mag hij zelf de oproepingen versturen en de dagorde bepalen van 

deze vergadering. 

Afdeling 7. REGLEMENT VAN ORDE 

Artikel 49. Vaststelling reglement van orde. 

De statuten van het gebouw worden aangevuld door een huishoudelijk reglement, 

zonder evenwel te kunnen afwijken van hetgeen in de statuten is bedongen; bij 

tegenstrijdigheid primeren de statuten. 

Afdeling 8. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 

Artikel 50. Opsomming van de algemene verkoopsvoorwaarden. 

1. - Er bestaat ten overstaan van de verkoper geen actieve solidariteit tussen de 

verschillende kopers der kavels. Zij zullen in geen enkele omstandigheid tegen de 

verkoper een gemeenschappelijke actie kunnen voeren voor betwistingen in verband 

met de privatieve delen, door de verschillende kopers aangekocht. 

2. - De plannen voor het gebouw zijn opgemaakt door de architect die 

verantwoordelijk is voor hun opvatting. De op de plannen afgebeelde maten zijn plus 

minus maten en eventuele kleine verschillen zullen als gedoogzaamheden aanzien 
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worden. 

HOOFDSTUK II. DIVERSE BEPALINGEN 

Artikel 51. Keuze van woonplaats. 

Iedere mede-eigenaar die geen woonplaats in België heeft of er niet gewoonlijk 

verblijft, moet woonplaats in België kiezen, op een adres waar hem alle berichten, ken-

nisgevingen en aanmaningen ter uitvoering van deze statuten kunnen worden gezonden.  

Bij gebreke aan dergelijke keuze van woonplaats wordt deze mede-eigenaar 

geldig bereikt op het adres van de privatieve kavel waarvan hij eigenaar is. 

Artikel 52. Kosten van deze akte. 

De kosten van deze akte zijn lastens de toekomstige eigenaars, die een forfaitaire 

bijdrage van vijfhonderdvijftig euro (€ 550,00) BTW exclusief, per appartement zullen 

terugbetalen aan de promotor bij het verlijden der akte aankoop. 

IV. VOLMACHTEN. 

VOLMACHT TOT VERKOOP – HYPOTHEKEREN  

Teneinde over te gaan tot de verkoop van de verschillende privatieven, hoger 

beschreven, stellen de comparanten, hierna samen genoemd “lastgever”, hierbij 

onherroepelijk aan als bijzondere lasthebbers, ieder met macht afzonderlijk op te 

treden, hierna genoemd “lasthebber”, te weten: 

- mevrouw Els Vanderlinden; 

- mevrouw Anniek Balcaen; 

- mevrouw Maud Van Heyghen;  

- mevrouw Aurélie Desmet; 

- mevrouw Ingrid Collaert; 

- mevrouw Lieve Sesselle; 

-mevrouw Barbara Balliere, allen woonst kiezende te Oostakker, Christiaan 

Van der Heydenlaan 2. 

- de heer Christophe Desimpel, wonende te  9070 Destelbergen, Kerkstraat 

65; 

- de heer Pouders Frederik, wonende te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, 

Madrigalstraat 51 bus 4; 

Wie zij gelasten om voor en in hun naam te verkopen, het geheel of een deel 

van voorschreven privatieven met de bijhorende quotiteiten, in de vormen, voor de 

prijzen, onder de lasten, bedingen en voorwaarden, aan zodanige persoon of 

personen die de lasthebber zal goedvinden. 

Alle lastenkohieren te doen opstellen, alle loten te vormen, oorsprong van 

eigendom vast te stellen, alle verklaringen te doen, alle bepalingen betreffende 

erfdienstbaarheden en gemeenschappen te bedingen. 

De lastgever te verplichten tot alle vrijwaring en tot het verlenen van alle 

rechtvaardigingen en opheffingen. 

Het tijdstip van ingenottreding te bepalen, de plaats, wijze en termijn van 

betaling van de verkoopprijzen, kosten en alle bijhorigheden vast te stellen, alle 

overdrachten en aanwijzingen van betaling te geven, de koopprijzen, kosten en alle 

bijhorigheden te ontvangen, ervan kwijting en ontlasting te geven met of zonder in 

de plaatsstelling. 



 57

Het ambtshalve nemen van inschrijving te vorderen of daarvan geheel of 

gedeeltelijk uitdrukkelijk te ontslaan om welke reden ook; na of zonder betaling, 

opheffing te verlenen van verzet, inbeslagnemingen en andere beletselen, 

opheffing te verlenen en in de doorhaling toe te stemmen van alle inschrijvingen 

hoegenaamd en randmeldingen van inpandgeving met of zonder verzaking aan 

voorrechten, hypotheek, ontbindende rechtsvordering en alle zakelijke rechten, af 

te zien van alle vervolgingen en dwangmiddelen. 

Van de kopers alle waarborgen en hypotheken te aanvaarden tot zekerheid 

van betaling of uitvoering van verbintenissen. 

Bij gebrek aan betaling of uitvoering van voorwaarden, lasten of bedingen 

alsmede ingeval van welkdanige betwistingen, te dagvaarden en voor het gerecht 

te verschijnen als eiser of als verweerder, te doen pleiten, verzet te doen,  in beroep 

te gaan en zich in verbreking te voorzien, kennis te nemen van alle titels en 

stukken, vonnissen en arresten te bekomen, alle zelfs buitengewone middelen van 

uitvoering aan te wenden, zoals herverkoping bij dwaas opbod, verbreking der 

verkoping, onroerend beslag, dadelijke uitwinning, gerechtelijke rangregeling 

enzovoort, steeds verdrag te sluiten, dading te treffen en compromis aan te gaan. 

Ingeval één of verschillende der hogergemelde rechtshandelingen bij 

sterkmaking verricht werden, deze goed te keuren en te bekrachtigen. 

Ten voorschreven einde alle rechtshandelingen te sluiten, alle akten en 

stukken te tekenen, in de plaats te stellen, woonplaats te kiezen en in het algemeen 

alles te doen wat noodzakelijk of nuttig zou zijn, zelfs niet uitdrukkelijk in deze 

vermeld. 

VOLMACHT TOT WIJZIGING VAN DE BASISAKTE 

De partijen en toekomstige kopers verklaren uitdrukkelijk en onherroepelijk 

volmacht te verlenen aan: 

- de heer Christophe Desimpel, voornoemd; 

- de heer Frederick Pouders, wonende te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, 

Madrigalstraat 51 bus 4. 

- de promotor, de naamloze vennootschap CFK Projects, voornoemd; 

ieder met macht om afzonderlijk te handelen, om voor hen en in hun naam, over te 

gaan tot wijziging van onderhavige basisakte en de hieraan aangehechte reglementen, 

voor zover er niet geraakt wordt aan hun respectievelijke privatieve kavel. 

De naamloze vennootschap CFK Projects, voornoemd, zal geldig de mede-

eigenaars kunnen vertegenwoordigen om de beslissing van de algemene vergadering in 

dit verband uit te voeren, zonder dat  zij haar machten dient te verantwoorden ten 

overstaan van de hypotheekbewaarder. De mede-eigenaars zullen bij de ondertekening 

van hun respectievelijke aankoopakte aan de naamloze vennootschap CFK Projects, 

voornoemd of haar vertegenwoordigers een bijzonder mandaat geven om hen te 

vertegenwoordigen bij de ondertekening van deze akten. 

VOLMACHT INZAKE NUTSVOORZIENINGEN 

De partijen en toekomstige kopers verklaren tevens uitdrukkelijk en 

onherroepelijk volmacht te verlenen aan:  

- de heer Christophe Desimpel, voornoemd; 

- de heer Frederick Pouders, voornoemd; 
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- de promotor, zijnde de naamloze vennootschap “CFK Projects”, voornoemd; 

ieder met macht om afzonderlijk te handelen, om voor hen en in hun naam, 

erfpachten en erfdienstbaarheden toe te staan op het voorschreven onroerend 

goed, en cabines te verkopen, aan nutsmaatschappijen, welke 

LEVENSLOOPBESTENDIG WONEN RESIDENTIES LIJSTERBES, 

MAGNOLIA EN POPULIER hiervan voorzien, en dit aan de voorwaarden en 

termijnen, die de lasthebber zal goedkeuren. 

Ingeval één of verschillende der hogergemelde rechtshandelingen bij sterkmaking verricht 

werden, deze goed te keuren en te bekrachtigen. 

Te dien einde alle rechtshandelingen te sluiten, alle akten en stukken te tekenen, in de 

plaats te stellen, woonplaats te kiezen en in het algemeen alles te doen wat noodzakelijk 

of nuttig zou zijn, zelfs niet uitdrukkelijk in deze vermeld. 

GEBEURLIJKE WIJZIGINGEN 

De comparanten sub 2 verklaren zich het recht voor te houden om volgende 

handelingen te verrichten, zonder uit hoofde hiervan tot enige schadevergoeding 

gehouden te zijn, te weten: 

1. één of meerdere lokalen van het ene privatief naar het andere over te brengen; 

en in het algemeen de samenstelling te wijzigen van de niet overgedragen privatieven; 

2. een tussenmuur te verplaatsen, te verwijderen of bij te voegen om de inrichting 

van een privatieve kavel te wijzigen; 

3. twee of meerdere privatieve kavels samen te voegen en een privatieve kavel te 

splitsen. 

4. sommige privatieve gedeelten die niet afgesloten zijn, af te sluiten of dicht te 

metselen, of om muren en afsluitingen te verwijderen. 

5. gebruik van particulier gemeenschappelijke delen te verbeteren en eventueel 

(gedeeltelijk) in te lijven bij een privatief. 

6. erfdienstbaarheden te vestigen, te wijzigen of uit te breiden in voor- of nadeel 

van de mede-eigendom.  

7. de plannen te wijzigen om tegemoet te komen aan de eisen gesteld door de 

diensten van stedenbouw en openbare of private besturen of van 

distributiemaatschappijen van de nutsvoorzieningen; 

8. bepaalde materiaal-, installatiekeuzes of andere keuzes te veranderen opdat het 

gebouw zou voldoen aan de vigerende wetgeving, de normen en de regels van goed 

vakmanschap, bijvoorbeeld maar niet limitatief: de afmetingen van de voorziene 

technische kokers wijzigen, de dimensies van de wanden wijzingen, enzoverder; 

De uit te voeren wijzigingen zullen geen schade mogen toebrengen aan de 

structuur en de stevigheid van het gebouw. Zij zullen het totaal aantal eenheden der 

gemene delen niet kunnen wijzigen, evenmin als het aandeel in de gemene delen van 

een privatieve kavel. 

Bij splitsing of samenvoeging van kavels ingevolge hetgeen voorafgaat is geen 

wijzigende basisakte vereist zolang de aandelen in de gemene delen van de gesplitste of 

samengevoegde kavels na splitsing of samenvoeging dezelfde is als voorheen.  
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V. SLOT 

RECHT OP GESCHREVEN 

Het recht op geschriften bedraagt vijftig euro (€ 50,00). 

BEKWAAMHEID DER PARTIJEN 

Partijen, vertegenwoordigd als gezegd, verklaren bevoegd en bekwaam te 

zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet het 

voorwerp te zijn van enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven 

zou kunnen roepen zoals faillissement. 

IDENTITEITSVERKLARINGEN 

a) De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van diegenen die bij 

deze akte verschijnen hem werd aangetoond aan de hand van de door de wet vereiste 

bewijskrachtige stukken, namelijk de identiteitskaarten. 

b) Om te voldoen aan de voorschriften van de Hypotheekwet, bevestigt de 

instrumenterende notaris dat de naam, voornamen, plaats en datum van geboorte 

en het adres van de partijen-natuurlijke personen wel zijn zoals hierboven vermeld 

en dit op basis van de daartoe wettelijk vereiste bescheiden. 

c) De partijen, vertegenwoordigd als gezegd, verklaren zich uitdrukkelijk 

akkoord dat de instrumenterende notaris hun ondernemingsnummer respectievelijk 

nationaal nummer in huidige akte vermeldt.  

SLOTVERKLARINGEN 

1. De partijen, vertegenwoordigd als gezegd, erkennen dat de instrumenterende 

notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd 

door artikel 9, §1 alinea 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd 

dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van 

onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de 

partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere 

notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.  

2. Partijen, vertegenwoordigd als gezegd, bevestigen hierbij eveneens dat de 

instrumenterende notaris hen volledige toelichting heeft verstrekt en op een 

onpartijdige wijze raad heeft gegeven omtrent de rechten, verplichtingen en lasten die 

voortvloeien uit de rechtshandelingen die zij bij deze akte hebben vastgelegd. 

3. Partijen, vertegenwoordigd als gezegd, bevestigen dat zich bij huidige akte 

geen tegenstrijdigheden van belangen voordoen en dat zij alle bedingen opgenomen 

in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden. 

VI. WAARVAN AKTE. 

Gedaan en verleden te Gent (Oostakker), ter studie van de notaris, datum als 

ten hoofde vermeld. 

De partijen, vertegenwoordigd als gezegd, verklaren en erkennen: 

1. ieder een ontwerp van onderhavige akte te hebben ontvangen minstens vijf 

werkdagen voor het verlijden dezer. 

2. dat deze akte integraal werd voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen 

bevat in artikel 12, alinea's 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat evenals de 

wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp. 

DERTIGSTE BLAD 
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3. dat de gehele akte door instrumenterende notaris werd toegelicht ten 

behoeve van de comparanten. 

En na een integrale voorlezing met toelichting, wat betreft de partijen bij de 

akte die door de wet zijn bedoeld, en gedeeltelijk van de andere bepalingen, 

hebben de partijen, vertegenwoordigd als gezegd, met mij, notaris getekend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

onder de 

goedkeuring van / 

verzendingen in 

deze akte en de 

doorhaling van / 

lijnen, / woorden, / 

letters en / cijfers, 

nietig in deze akte. 
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