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 STATUTEN 

van het appartementsgebouw 

gebouw “Residentie Dominique” 

te 9070 Destelbergen, Dendermondesteenweg 550  

                       Rep.:  2019 / 

                       Dossier: DR/2182399  

                                                  Recht op geschriften: € 50,00 

 

Heden ZEVEN OKTOBER. 

 TWEEDUIZEND NEGENTIEN. 

 Voor mij, Bart van OPSTAL, geassocieerd notaris te Oostende, vennoot van de 

CVBA "VANDER HEYDE, van OPSTAL & van TIEGHEM, geassocieerde notarissen", met 

zetel te 8400 Oostende, Vijverstraat 49, gerechtelijk kanton Oostende 1. 

 

 IS VERSCHENEN 

  

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DESTIMMO”, met maat-

schappelijke zetel te 9070 Destelbergen, Dendermondesteenweg 530 bus 101, rechtspersonen-

register Gent afdeling Gent 0474.530.235, BTW BE0474.530.235. 

Opgericht onder de vorm van een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een 

gewone commanditaire vennootschap met benaming ‘ADFIBEL’, blijkens onderhandse akte 

de dato drie april tweeduizend en één, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad 

van éénentwintig april tweeduizend en één onder nummer 20010421-221. 

Waarvan de vennootschap werd omgezet in een besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid en de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge de beslissingen 

van de buitengewone algemene vergadering waarvan proces verbaal werd opgemaakt door 

geassocieerd notaris van Opstal Bart te Oostende op achttien juni tweeduizend achttien, gepu-

bliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twaalf juli tweeduizend achttien onder 

nummer 18108500. 

Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig haar statuten, door haar zaakvoerder: 

 Mevrouw DEPRINS Dominique Emmy Paule, geboren te Gent op twaalf april negentien-

honderd achtenzeventig, nationaal nummer: 78.04.12-194.45, wonende te 9070 Destelbergen, 

Heibosstraat 24, benoemd in deze hoedanigheid ter gelegenheid van de hogergenoemde bui-

tengewone algemene vergadering waarvan proces verbaal werd opgemaakt door geassocieerd 

notaris van Opstal Bart te Oostende op achttien juni tweeduizend achttien, gepubliceerd in de 

bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twaalf juli tweeduizend achttien onder nummer 

18108500. 

  

 Hierna genoemd: “de eigenaar” of “de verschijner” of “de comparant”. 

  

  RECHTSBEKWAAMHEID 
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Elke partij en elke comparant verklaart op uitdrukkelijke vraag van de instru-

menterende notaris dat hij volledig rechtsbekwaam is; met andere woorden hij heeft geen bij-

stand nodig van een voorlopig bewindvoerder, gerechtelijk raadsman of curator. 

Elke comparant/partij verklaart verder: 

- niet in staat van faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamheid te 

verkeren; 

- noch bestuurder of zaakvoerder te zijn geweest in een failliete vennootschap 

waarbij toepassing gemaakt werd van artikel XX.229 van het Wetboek Economisch Recht; 

- niet te vallen onder de wet op de gerechtelijke reorganisatie van ondernemin-

gen. 

 

 TOELICHTING VAN DE AKTE- GEHELE OF GEDEELTELIJKE 

VOORLEZING 

  

 De volledige akte zal door de instrumenterende notaris worden toegelicht en 

het staat comparanten steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even 

welke bepaling van deze akte, alvorens de akte te ondertekenen. 

 De comparanten erkennen een integrale voorlezing te hebben gekregen van al 

hetgeen voorafgaat, en verklaren dat inzonderheid hun hierboven vermelde identiteitsgege-

vens volledig en correct zijn. 

 De instrumenterende notaris deelt de comparanten vervolgens mede dat de akte 

integraal zal worden voorgelezen indien minstens één van hen hierop prijs stelt en erom ver-

zoekt, alsook indien minstens één van hen van oordeel is dat het ontwerp van deze akte hem 

of haar niet tijdig is meegedeeld voorafgaandelijk het verlijden ervan. 

 Hierop verklaren alle comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp 

tijdig vóór het verlijden van de akte hebben ontvangen, dat zij hiervan kennis hebben geno-

men, en dan ook niet verzoeken om een integrale voorlezing ervan. Eventuele wijzigingen die 

werden of nog zullen worden aangebracht aan het ontwerp van de akte, alsook de bedingen 

die de voorlezing uitdrukkelijk vermelden, zullen steeds integraal worden voorgelezen. 

  

 Welke verschijner, vertegenwoordigd als gezegd, mij heeft uiteengezet en akte 

gevraagd van hetgeen volgt. 

 
 I. STATUTEN VAN HET GEBOUW “Residentie Dominique” 
  

 BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED. 

  

 De comparant verklaart eigenaar te zijn van: 

  GEMEENTE DESTELBERGEN – eerste afdeling. 

  Een building, staande en gelegen te  9070 Destelbergen, Dendermondesteenweg 

552/554+ (thans huisnummer 550), kadastraal bekend in de eerste afdeling, sectie B, nummers 

494 F 7 P0000, 1494 E 7 P0000 en 0494 G 7 P0000, met een gezamenlijke oppervlakte van 

duizend honderd en negen vierkante meter drieënnegentig vierkante decimeter (1.109,93 m2). 

 

 HERKOMST VAN EIGENDOM.  
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De vennootschap ADORINVEST was eigenaar van voorschreven onroerende goederen als 

volgt:  

1) deels, met name de percelen 494 F 7 en 494 E 7,  om ze aangekocht te hebben jegens de 

bvba “HERCULES”, met zetel te Destelbergen, blijkens akte verleden voor de optredende 

notaris Bart van Opstal te Oostende, met tussenkomst van notaris Fabienne Fevery, te Gent, 

op 26 september 2017, overgeschreven op het 1° hypotheekkantoor te Gent, onder formaliteit 

nummer 67-T-06/10/2017-15628. 

2) deels, met name perceel 494 G 7,  om het  te hebben verworven jegens de besloten ven-

nootschap met beperkte aansprakelijkheid DEMO-CAR te Maldegem en de Heer Geert Geor-

ges Anna De Moor te Knokke-Heist, ingevolge akte aankoop verleden voor de ondertekende 

notaris Bart van Opstal op 29 december 2016, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor 

te Gent onder formaliteit nummer 67-T-12/01/2017-00525. 

 Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bart van Opstal te Oostende 

op 18 juni 2018, heeft de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de gewone 

commanditaire vennootschap "Adorinvest" voormeld besloten tot fusie van de vennootschap 

door middel van overdracht van haar gehele vermogen naar de overnemende vennootschap, 

met name de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een gewone commanditaire 

vennootschap "Eskimmo Invest" met maatschappelijke zetel te Knokke-Heist. 

 Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bart van Opstal te Oostende 

op 18 juni 2018 overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde op 28 juni 

daarna onder referte 54-T-28/06/2018-08354  heeft de buitengewone algemene vergadering 

van de vennoten van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een gewone com-

manditaire vennootschap "ESKIMMO INVEST" de fusie goedgekeurd van de gewone com-

manditaire vennootschap "ADORINVEST" met zetel te Destelbergen en tevens besloten: tot 

omzetting in een handelsvennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met be-

perkte aansprakelijkheid en heeft men beslist de naam te wijzigen naar "DESTIMMO". 

 BIJZONDERE VOORWAARDEN UIT VORIGE EIGENDOMSTITELS. 

 De verschijner verklaart dat zijn eigendomstitel geen bijzondere voorwaarden 

of erfdienstbaarheden bevat die nog van toepassing zijn op de hiervoor beschreven onroerend 

goederen of die zelfde goederen kunnen bezwaren of benadeligen. De verschijner verklaart 

sedert zijn verkrijging geen erfdienstbaarheden lastens of ten voordele van zelfde goederen te 

hebben gevestigd.  

 

 BODEMDECREET. 

1. Op de uitdrukkelijke vraag of er op de grond die het voorwerp is van onderhavige 

akte, een risico-inrichting gevestigd is of was, zoals bedoeld in artikel 2, 14° van het Bodem-

decreet [decreet van zevenentwintig oktober tweeduizend en zes betreffende de bodemsane-

ring en de bodembescherming], heeft zowel de verschijner als de Gemeente Destelbergen 

#negatief geantwoord.   

2. De verkoper legt de bodemattesten voor, afgeleverd door OVAM in overeenstem-

ming met artikel 101 van het Bodemdecreet op 25 juni 2019 voor de percelen 0494 F en 494 

E 007 en op  10 september 2019voor het perceel 494 G 7:  

De inhoud van deze bodemattesten luidt als volgt: 

 “1 Kadastrale gegevens 

datum toestand op : 08.06.2018 

afdeling: 44013 DESTELBERGEN 1 AFD 

straat + nr. : Dendermondesteenweg 552/554 
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sectie : B 

nummer : 0494/00F007; 0494/00 E 007;  

Verder ‘deze grond’ genoemd.  

2 Inhoud van het bodemattest 

Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.  

2.1 Informatie uit de gemeentelijke inventaris  

Gemeentelijke informatie toont aan dat op deze grond een risico-inrichting aanwezig 

is of was. Bijgevolg is deze grond een risicogrond.  

2.2 Uitspraak over de bodemkwaliteit  

Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond geen verdere maatregelen worden 

uitgevoerd.  

2.2.1 Gemengd overwegend historische verontreiniging  

Volgens het Bodemdecreet moet er geen bodemsanering uitgevoerd worden op deze 

grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het beschrijving bodemonderzoek van 

01.07.2009 en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond.  

2.2.2 Extra informatie  

Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd 

worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bo-

demonderzoek van 28.10.2009.  

2.3 Documenten over de bodemkwaliteit  

2.3.1 Gemengd overwegend historische verontreiniging  

DATUM: 09.06.2004  

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek  

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Garage Haegens te Destelbergen 

(03/08067/Wd) + Aanvulling 23.11.2004  

AUTEUR: Ecolas NV  

DATUM: 01.07.2009  

TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek  

TITEL: Beschrijvend Bodemonderzoek, Garage Haegens, Dendermondesteenweg 

+552/554 te Destelbergen - Ortec0900054  

AUTEUR: Terra Engineering & Consultancy NV  

2.3.2 Extra informatie  

DATUM: 28.10.2009  

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek  

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Garage Haegens, Dendermondesteenweg 

+552/554 te Destelbergen (Ortec0900502)  

AUTEUR: Terra Engineering & Consultancy NV  

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.  

3. Opmerkingen:  

1. voor meer informatie : www.ovam.be/bodemattest.  

2; Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, 

vindt U op  http://www.ovam.be/disclaimer.  

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

Te Mechelen, 25.06.2019/10.09.2019. 

Getek., Ann Cuyckens, afdelingshoofd.”  
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3. Het eigendom maakte in het verleden reeds het voorwerp uit van een oriënterend bodemon-

derzoek. Het meest recente verslag van oriënterend bodemonderzoek dateert van 28 oktober 

2009. De verkoper verklaart dat bij zijn weten sedert die datum op het goed geen risico-

inrichting meer was gevestigd. Uit de inlichtingen verstrekt door de Gemeente is evenmin 

gebleken dat op het verkochte goed een risico-inrichting werd gevestigd of vergund sedert die 

datum. 

De verschijner verklaart dat dat de bestemming van de te onderzoeken grond conform 

de vigerende plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen sedert de datum van het 

meest recente verslag van oriënterend bodemonderzoek niet in die zin is gewijzigd dat een 

bestemmingstype met een lagere (= strengere) bodemsaneringsnorm van toepassing is. Bijge-

volg dient, overeenkomstig artikel 64 VLAREBO, naar aanleiding van de overdracht voor-

werp van onderhavige akte, voorafgaandelijk de overdracht geen nieuw oriënterend bodem-

onderzoek te worden uitgevoerd.  

4. De verschijner verklaart met betrekking tot voormeld goed geen weet te hebben van bo-

demverontreiniging die schade kan berokkenen aan latere kopers of aan derden, of die aanlei-

ding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatrege-

len die de overheid in dit verband kan opleggen. 

# Voor zover voorgaande verklaring door de verschijner te goeder trouw afgelegd werd, ne-

men de latere kopers de risico's van eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als 

de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op zich, en zal de verschijner hiervoor tot geen 

vrijwaring zijn gehouden. 

5. De notaris wijst er echter op dat: 

- wat voormeld is geen enkele garantie inhoudt met betrekking tot het al dan 

niet zuiver zijn van de bodem; 

- dit niet verhindert dat de regels met betrekking tot het grondverzet (Hoofd-

stuk XIII van het Bodemdecreet) onverminderd van toepassing blijven. 

 

  STEDENBOUW EN RUIMTELIJKE ORDENING. 

1. Overeenkomstig artikel 5.2.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) ver-

meldt de instrumenterende notaris, op basis van de door hem gedane voorafgaandelijke opzoe-

kingen, van de verklaringen van de comparant, en op grond van de hypotheekstaat: 

1. Dat voor het bij deze verkochte eigendom volgende omgevingsvergunningen voor steden-

bouwkundige handelingen werden afgeleverd: 

-  de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door het College van Burgemeester en Sche-

penen van de Gemeente Destelbergen in zitting van 24 augustus 1966 met het oog op het ver-

bouwen van woning en garage en bijbouwen van 2 appartementen (referte 

44013/8523/B/D1966/69).  

-  de omgevingsvergunning afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen van 

de Gemeente Destelbergen in zitting van 29 januari 2019 met het oog op het verbouwen van 

garage en woning tot handelsruimte en verbouwen van appartementen (referte 

O/2018/246/EA). 

2. Dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van voormeld onroerend goed vol-

gens het plannenregister is:  

* woongebied en natuurgebied (krachtens het gewestplan “Gentse en Kanaalzone” 

vastgesteld bij een K.B. van 14 september 1977). 
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* Voormeld onroerend goed is gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 

“Afbakening grootstedelijk gebied Gent” vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 de-

cember 2005. Wegens de schaal van het gewestelijk RUP is de bestemming voor interpretatie 

vatbaar. 

3.  dat het goed niet het voorwerp uitmaakt van een maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk-

ken III en IV VCRO (zijnde een rechterlijke of bestuurlijke maatregel) en dat geen procedure 

voor het opleggen van een dergelijke maatregel hangende is. 

4. dat het goed niet gelegen is in een zone waar het voorkooprecht van artikel 2.4.1 VCRO van 

toepassing is [voorkooprecht in voordeel van een overheid, ter verwezenlijking van een ruimte-

lijk uitvoeringsplan] of zoals bepaald in artikel 34 van het Decreet Complexe Projecten de dato 

vijfentwintig april tweeduizend en veertien.  

5. dat het goed geen deel uitmaakt van een verkaveling. 

6. dat het goed niet het voorwerp uitmaakt van een voorkeursbesluit of een projectbesluit. 

7. dat het goed niet het voorwerp uitmaakt van een aanduiding als watergevoelig openruimtege-

bied overeenkomstig artikel 5.6.8, §1 VCRO. 

2. De verschijner erkent vóór het verlijden van onderhavige akte het stedenbouwkundig uittrek-

sel betreffende voorschreven goed te hebben ontvangen, verleend door de Gemeente Destelber-

gen op 3 juli 2019. 

De verschijner wordt erop gewezen dat de informatie opgenomen in het stedenbouwkundig uit-

treksel geldt onder voorbehoud van eventuele latere wijzigingen in het plannen- en vergunnin-

genregister.  

3. De instrumenterende notaris vestigt tot slot de aandacht van de verschijner op  artikel 4.2.1 

van de VCRO in verband met de vergunningsplichtige werken en handelingen. 

 

  VERKLARING.  

 Thans verklaart de verschijner dat hij voornemens is de verschillende onderde-

len waaruit het goed is samengesteld (2 commerciële ruimten, 1 magazijn, 3 appartementen en 

5 parkeerplaatsen) afzonderlijk te verkopen. 

 De onderscheiden privatieve kavels zullen dus het voorwerp uitmaken van een 

uitsluitend privatief eigendomsrecht; de delen of zaken dienstig voor verschillende privatieve 

kavels, zijnde de grond en de gemeenschappelijke delen van het gebouw, zullen toebehoren in 

mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid aan de eigenaars der privatieve kavels geza-

menlijk elk voor een fractie zoals bepaald hierna. 

 Teneinde de afzonderlijke privatieve eigendommen tot stand te brengen en de 

eigendom te splitsen in privatieve en gemeenschappelijke delen, vraagt de verschijner, verte-

genwoordigd als gezegd, mij notaris, akte te verlenen van zijn wil van nu af het gebouw te 

onderwerpen aan het bijzonder stelsel van de mede-eigendom volgens artikelen 577-3 tot en 

met 577-14  van het Burgerlijk Wetboek. 

 Daaruit volgt dat vanaf de eerste overdracht van ten minste een kavel voormeld 

stelsel van kracht wordt, en de vereniging van mede-eigenaars de rechtspersoonlijkheid be-

komt. 

  

 DE STATUTEN. 

 Verschijner verklaart de basisakte en het reglement van mede-eigendom die de 

statuten van het gebouw vormen, hierna authentiek te willen vastleggen, die na overschrijving 
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op het kantoor rechtszekerheid uitwerking zullen krijgen zodra minstens één privatieve kavel 

wordt overgedragen. 

 Deze akte vormt aldus de statuten van het gebouw en bestaat uit twee delen: 

 a) de basisakte 

 De basisakte bevat de beschrijving van het onroerend geheel en van de priva-

tieve en gemeenschappelijke delen, alsook de bepaling van het aandeel van de gemeenschap-

pelijke delen dat aan ieder privatief deel is verbonden. 

 b) het reglement van mede-eigendom 

 Het regelement van mede-eigendom bevat de beschrijving van de rechten en 

plichten van iedere mede-eigenaar betreffende de privatieve en de gemeenschappelijke ge-

deelten en de met redenen omklede criteria en de berekeningswijze van de verdeling van de 

lasten evenals, in voorkomend geval, de bedingen en sancties met betrekking tot de niet beta-

ling van die lasten. 

 De basisakte en het reglement van mede-eigendom moeten vastgelegd worden 

in een authentieke akte en worden overgeschreven op het kantoor rechtszekerheid. De wijzi-

ging ervan dient te gebeuren volgens de regels vastgesteld in het reglement van mede-

eigendom en moet eveneens vastgesteld worden bij notariële akte, die ook zal worden overge-

schreven op het kantoor rechtszekerheid. 

 

 HET REGLEMENT VAN INTERNE ORDE. 

 Er dient tevens verplicht een reglement van interne orde opgemaakt te worden 

voor dit gebouw. Dit reglement dient minstens te bevatten: 

 - de regels betreffende de wijze van bijeenroeping, de werkwijze en de be-

voegdheden van de algemene vergadering, 

 - de wijze van benoeming van een syndicus, de omvang van zijn bevoegdhe-

den, de duur van zijn mandaat en de nadere regels voor de hernieuwing ervan, de nadere re-

gels voor de eventuele opzegging van zijn contract, alsook de uit het einde van zijn opdracht 

voortvloeiende verplichtingen, 

 - de jaarlijkse periode van vijftien dagen waarin de algemene vergadering van 

de vereniging van mede-eigenaars plaatsvindt. 

 Dit reglement van interne orde zal in een afzonderlijke onderhandse akte vast-

gelegd worden. 

 De syndicus heeft ook de verplichting om het reglement van interne orde aan te 

passen indien de toepasselijke wettelijke regels wijzigen, zonder dat hij hiervoor een vooraf-

gaande beslissing van de algemene vergadering nodig heeft. In voorkomend geval deelt de 

syndicus dit mee op de eerstvolgende algemene vergadering. 

 De inhoud van dit reglement kan tevens gewijzigd of aangevuld worden door 

de algemene vergadering, zodra deze voor de eerste maal is bijeengeroepen. De algemene 

vergadering beslist hieromtrent met een meerderheid van twee derden der stemmen daar het 

gaat om het genot of gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw. 

 Het reglement van interne orde wordt binnen de maand na de opstelling ervan 

op de zetel van de vereniging van mede-eigenaars neergelegd, op initiatief van de syndicus of, 

wanneer deze nog niet benoemd is, op initiatief van de opsteller ervan. 

 Het reglement van interne orde kan ter plaatse en zonder kosten door iedere 

belanghebbende geraadpleegd worden. 
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 De bepalingen van het reglement van interne orde zijn op de zelfde wijze en 

onder dezelfde voorwaarden tegenwerpelijk aan en door hen, aan wie ook de beslissingen van 

de algemene vergadering tegenwerpelijk zijn. 

 

 RECHTSPERSOONLIJKHEID EN BENAMING VAN DE VERENI-

GING. 

 Overeenkomstig het artikel 577-5 van het Burgerlijk Wetboek verkrijgt de ver-

eniging van mede-eigenaars rechtspersoonlijkheid na de overschrijving van de statuten van 

het appartementsgebouw op het kantoor rechtszekerheid, en vanaf de overdracht van ten min-

ste één kavel. 

 De vereniging draagt de benaming “Vereniging van mede-eigenaars Residen-

tie Dominique te 9070 Destelbergen, Dendermondesteenweg 550”. Zij heeft haar zetel in het 

gebouw. 

 Alle documenten uitgaande van de vereniging van mede-eigenaars vermelden 

het ondernemingsnummer van die vereniging. 

 De aanvraag van het ondernemingsnummer van de vereniging zal geschieden 

door het bevoegd Kantoor Rechtszekerheid. 

 De vereniging van mede-eigenaars is ertoe gehouden haar ondernemingsnum-

mer te vermelden op al haar uitgaande documenten, dit op straffe van geldboete, en voor ak-

ten van rechtspleging zelf op straffe van onontvankelijkheid. 

 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 be-

heer van het gebouw. 

 Het eerste boekjaar van de vereniging van mede-eigenaars loopt vanaf het 

moment waarop de vereniging van mede-eigenaars rechtspersoonlijkheid verwerft tot de laat-

ste dag van de tweede maand vóór de datum van de eerste algemene vergadering. 

 Onverminderd artikel 577-9 §5, kan de tenuitvoerlegging van beslissingen 

waarbij de vereniging van mede-eigenaars wordt veroordeeld, worden gedaan op het ver-

mogen van iedere mede-eigenaar naar evenredigheid van zijn aandeel gebruikt voor de stem-

ming overeenkomstig artikel 577-6§6, hetzij in het eerste lid, hetzij in het tweede lid, naarge-

lang het geval. 

 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 bijeenroe-

ping 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 aansprakelijk-

heid voor alle schade die zou kunnen voortvloeien uit het ontbreken van de gevraagde beslis-

sing. 

 

 OVERGANGSBEPALING. 

 De wijziging van de binneninrichting van een privatieve kavel, het afsluiten 

van een privatieve kavel op een andere wijze dan oorspronkelijk voorzien, en in het algemeen 

elke aanpassing die niet leidt tot wijziging van het genot, gebruik of beheer van de gemeen-

schappelijke delen, noch tot wijziging van de verdeling van de lasten van de mede-eigendom, 

noch tot herverdeling van de aandelen van de mede-eigendom, worden niet als wijzigingen 

van de statuten beschouwd. 
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 I.1. BASISAKTE VAN HET GEBOUW 
 

 AFDELING 1.- BESCHRIJVING VAN HET GEBOUW. 

 Artikel 1.- Ligging. 

 Het gebouw “Residentie Dominique” is gelegen te 9070 Destelbergen, Den-

dermondesteenweg 550, en de beschrijving ervan luidt als volgt: 

  GEMEENTE DESTELBERGEN – eerste afdeling. 

  Een building, staande en gelegen te  9070 Destelbergen, Dendermondesteenweg 

552/554+ (thans huisnummer 550), kadastraal bekend in de eerste afdeling, sectie B, nummers 

494 F 7 P0000, 1494 E 7 P0000 en 0494 G 7 P0000, met een gezamenlijke oppervlakte van 

1.109,93 m2. 

 Ingevolge de voorafgaande identificatie bij de AAP werd aan de grond en de 

gemeenschappelijke delen het perceelnummer B 494 N 7 P0000 toegekend. 

 Artikel 2.- Plan - Vergunning - Berekening aandelen in de gemeenschappe-

lijke delen - Postinterventiedossier. 

 A. PLANNEN.  

 De privatieve en de gemeenschappelijke gedeelten van het appartementsge-

bouw zijn nader omschreven op de hierbij gevoegde goedgekeurde bouwplannen, opgemaakt 

door het architectuuratelier DERTIEN12, te 8000 Brugge, Peterseliestraat 23 A/80. 

 Zelfde plannen worden niet mee overgeschreven op het Kantoor Rechtszeker-

heid noch ter registratie aangeboden. 

 De privatieve kavels en de gemeenschappelijke delen worden beschreven aan 

de hand van de goedgekeurde bouwplannen. In voorkomend geval zal de bouwheer voor wat 

betreft de wijzigingen aan het gebouw die vergunningsplichtig zijn, een aanvraag tot het be-

komen van een aanvullende of regulariserende omgevingsvergunning indienen bij de Ge-

meente Destelbergen. De verschijner verbindt er zich toe deze aanvullende of regulariserende 

vergunning uiterlijk bij de definitieve oplevering van het appartementsgebouw “Residentie 

Dominique” voor te leggen. Na het bekomen van deze vergunning, zal op verzoek van de ver-

schijner, een aanvullende basisakte worden opgemaakt, dit alles op kosten van de bouwheer. 

 Deze plannen vormen met onderhavig reglement van mede-eigendom één ge-

heel en alles dient uitgelegd en gelezen te worden het ene in functie van het andere.  

 B. OMGEVINGSVERGUNNING.  

  De omgevingsvergunning met het oog op het verbouwen van garage en woning 

tot handelsruimte en verbouwen van appartementen (referte 44013/8523/B/2017/127) werd 

verleend bij beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van de Gemeente 

Destelbergen  op 29 januari 2019 met als kenmerk OMV_2018109585; 2018/246. 

 De administratieve beschikkingen inzake bouwtoelating of de interpretatie er-

van zullen zonder verdere formaliteiten verplichtend zijn voor de mede-eigenaars en alle be-

palingen van huidige statuten welke ermee in strijd zouden zijn, dienen aanzien te worden als 

niet bestaande en niet geschreven. 

 Deze  stedenbouwkundige vergunning wordt, samen met de bijlagen, na te zijn 

ondertekend “ne varietur” door de comparanten, vertegenwoordigd zoals gezegd, en mij nota-

ris, aan deze akte gehecht om er samen met deze ter registratie en ter overschrijving te worden 

aangeboden. 
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 Deze plannen zullen, na te zijn ondertekend “ne varietur” door de comparan-

ten, vertegenwoordigd zoals gezegd, en door mij notaris, hieraan gehecht blijven om er een 

integraal en authentiek deel van uit te maken. 

 Deze plannen omvatten: 

 1. inplantingsplan   

 2. rioleringsplan 

 3. grondplan gelijkvloers 

 4. verdiepingsplan 1 

 5. verdiepingsplan 2 

 6. dakenplan 

 7. plan voorgevel 

 8. plan achtergevel  

 9. plan terreinprofiel 

 10. plan dwarse snede 

 Worden eveneens aan onderhavige akte gehecht: 

 De indelingsplannen opgemaakt door Landmeterskantoor Geo-Support bvba, 

de heer Werner Barbé te 9860 Oosterzele, Lange Munte 73. 

 Deze indelingsplannen zijn  opgenomen in de databank van de plannen van 

afbakening van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie onder referen-

tienummer 44013-10330 en werden sindsdien niet meer gewijzigd.  

 Voormeld plannen zullen, na door partijen en de notaris “ne varietur” te zijn 

getekend, aan deze akte worden gehecht, maar zullen noch ter registratie noch ter overschrij-

ving aangeboden worden. 

 De privatieve kavels en de gemeenschappelijke delen waarvan hierna sprake 

zijn beschreven aan de hand van de goedgekeurde verbouwingsplannen. De comparant zal 

voor, wat betreft de wijzigingen aan het gebouw die vergunningsplichtig zijn, een aanvraag 

tot het bekomen van een aanvullende omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige hande-

lingen indienen bij de Gemeente Destelbergen. De comparant verbindt er zich toe deze aan-

vullende vergunning uiterlijk bij de definitieve oplevering van het gebouwen voor te leggen. 

Na het bekomen van deze omgevingsvergunning, kan op verzoek van de comparantr, indien 

noodzakelijk, een aanvullende basisakte worden opgemaakt waaraan deze goedgekeurde 

plannen worden gehecht en waarbij wordt vastgesteld de beschrijving van de privatieve en 

gemeenschappelijke gedeelte overeenstemt van de goedkeurde bouwplannen, dit alles op kos-

ten van de comparant. 

 Deze plannen vormen met onderhavig reglement van mede-eigendom één ge-

heel en alles dient uitgelegd en gelezen te worden het ene in functie van het andere.  

 C. WIJZIGINGEN. 

 - De comparant behoudt zich het recht voor, de plannen te wijzigen voor zover 

de bevoegde overheid daartoe machtiging verleent: 

 • om de vorm, de oppervlakte en de maten te wijzigen; 

 • om wijzigingen aan te brengen aan de bestemming; 

 • om wijzigingen aan te brengen aan het aspect en de belangrijkheid van de nog 

op te richten gebouwen. 

 • indien zulks gevorderd wordt door de bevoegde overheden of door de maat-

schappijen die instaan voor nutsvoorzieningen zoals water, gas en elektriciteit. 

 # Hij beslist eveneens over de juiste plaats voor het inrichten van alle andere 

leidingen van desgevallend gas, water en elektriciteit, ventilatie, zonnepanelen en desgeval-
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lend airconditioning en over het al dan niet plaatsen van bewakingscamera’s in en/of rond het 

gebouwencomplex. Tevens behoudt hij zich het recht voor om gemeenschappelijke buitenver-

lichting te voorzien aan de gevels/terrassen van de gebouwen. 

 De bouwheer behoudt zich het recht voor om voor de voorziene installaties af 

te wijken van de plannen, in zoverre zich dit technisch opdringt of/en volgens instructies van 

de architect of ingenieur. 

 

 • indien dit nodig of nuttig geacht wordt door de architect(en) tot nut van de 

gemeenschappelijke diensten of omwille van de bouwkunst. 

 - De comparant zal eveneens het recht hebben de binnenindeling van de ge-

bouwen zowel wat betreft de gemene delen als de privatieve delen te wijzigen door deze on-

der meer te vergroten of te verkleinen, of zelfs van twee of meerdere privatieve kavels één 

geheel te maken of een privatief te splitsen in twee of meer privatieve kavels (onder voorbe-

houd van het verkrijgen van de nodige omgevingsvergunning), mits volgende beperkingen: 

 • de fractie in de gemeenschappelijke delen toebedeeld aan een kavel mag voor 

het totaal niet gewijzigd worden wanneer de kavel wordt gesplitst in twee of meer kavels of 

wanneer twee of meer kavels worden samengevoegd in één kavel; 

 • de wijzigingen mogen geen invloed hebben op de oppervlakte van de reeds 

verkochte privatieve kavels; 

 • de wijzigingen mogen de stevigheid van het gebouw niet schaden. 

  

 Iedere splitsing of samenvoeging moet worden vastgesteld bij notariële akte, 

hetzij in een wijzigende basisakte, hetzij in notariële akte houdende de vervreemding van de 

kavel(s) in kwestie. 

 Ten dien einde zullen de comparanten alle statutenwijzigingen kunnen laten 

opstellen, wederzijdse erfdienstbaarheden creëren, vrij alle lasten bedingen, gemene delen met 

elkaar verbinden, de verdeling der lasten hiervoor zelf bepalen, de aandelen in de gemene 

delen aanpassen. De eigenaars van de reeds verkochte privatieve kavels krijgen voorafgaande-

lijk een ontwerp van akte met de mogelijkheid opmerkingen te formuleren. 

  De bouwheer behoudt zich bovendien het recht voor om het uitsluitend genots-

recht van verloren hoeken, kasten, bergingen of plaatsen in het gebouw toe te kennen aan de 

eigenaars van privatieve kavels, alhoewel deze niet uitdrukkelijk als privatief omschreven zijn 

in deze basisakte. Door deze toekenning van een genotsrecht worden deze delen geacht een 

aanhorigheid te zijn van het betrokken privatief.  

 De bouwheer heeft het recht, tot aan de voorlopige oplevering van de gemeen-

schappelijke delen, gebruik te maken van de privatieve delen voor het plaatsen van alle lei-

dingen nodig voor de werking van de privatieve of gemeenschappelijke technische installa-

ties. 

 Zolang niet alle kavels in het gebouw opgeleverd zijn, mag de bouwheer steeds 

gebruik maken van de grond, de gemeenschappelijke delen en de niet-opgeleverde privatieve 

delen om materialen en machines te plaatsen. 

 D. POSTINTERVENTIEDOSSIER. 

 Voor werken waarvoor een postinterventiedossiers dient opgemaakt te worden, 

dient de coördinator dit dossier onder te verdelen in een gedeelte dat betrekking heeft op de 

delen van deze bouwwerken in gedwongen mede-eigendom en gedeelten die betrekking heb-

ben op de privatieve delen van deze bouwwerken. 
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 Elk deel van een postinterventiedossier dat betrekking heeft op een privatief 

deel omvat niet alleen de informatie over het betrokken privatief deel, maar ook de informatie 

over de elementen die andere privatieve delen bedienen of die tot de delen in gedwongen me-

de-eigendom behoren en die onontbeerlijk is om, bij het uitvoeren van werken in het betrok-

ken privatief deel, de veiligheid, de gezondheid of het comfort van de gebruikers van de pri-

vatieve delen niet in het gedrang te brengen, inzonderheid, de ligging van in de muren inge-

werkte leidingen en kokers of het dragend karakter van een ligger of een muur. 

 De mede-eigenaars van het gebouw, in hun hoedanigheid van eventuele toe-

komstige opdrachtgevers, dragen hun taken en verplichtingen inzake het gedeelte van het 

postinterventiedossier dat betrekking heeft op de delen van deze bouwwerken in gedwongen 

mede-eigendom, over aan de syndicus. 

 Bijgevolg zal het postinterventiedossier zich op het kantoor van de syndicus 

van de vereniging van mede-eigenaars bevinden, waar het kosteloos door iedere belangheb-

bende kan worden geraadpleegd, en wordt de verplichting tot het overhandigen van het dos-

sier tussen opeenvolgende eigenaars bij een gedeeltelijke overdracht van het bouwwerk, be-

perkt tot de gedeelten ervan die betrekking hebben op de overgedragen privatieve delen. 

 E. ERFDIENSTBAARHEDEN. 

 Door de juridische verdeling van het appartementsgebouw in private kavels, 

ontstaan er erfdienstbaarheden (al naargelang van het geval heersend dan wel lijdend) en ge-

meenschappen tussen de verschillende private kavels. Deze ontstaan uit de aard en indeling 

van het appartementsgebouw of vinden hun oorsprong in de bestemming van de huisvader, 

voorzien in de artikelen 692 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, in de plannen van de 

architect en de uitvoering van de werken, en in de overeenkomsten tussen de verschijner ener-

zijds en de kopers van privatieve kavels anderzijds, die, louter door hun aankoop, deze basis-

akte onderschrijven. 

 Dit geldt onder meer voor: 

 - de uitzichten die zouden bestaan van een privatieve kavel op een andere, 

licht- en luchttrekking door al dan niet opengaande vensters en deuren, toegangen, balkons, 

zonder dat deze opsomming beperkend is en in voorkomend geval zelfs ingericht zonder in-

achtneming der minimum afstanden voorzien bij artikelen 675 en volgende van het Burgerlijk 

Wetboek; 

 - de leidingen, dakgoten, riolen en boven- en ondergrondse aflopen van alle 

aard; 

 - alle doorgangen en gangen tussen privatieve kavels; 

  - de luchtkokers en leidingen voor water, gas, elektriciteit, teledistributie, tele-

foon of andere nutsvoorzieningen en/of communicatiemiddelen; 

 - en in het algemeen voor alle erfdienstbaarheden en gemeenschappen die ont-

staan uit de aard van de constructies en het normaal gebruik dat ervan wordt gemaakt.  

 De toekomstige verkrijgers van een privatieve kavel worden in het bijzonder 

gesubrogeerd in al de rechten en verplichtingen die kunnen voortspruiten uit de actieve, pas-

sieve, zichtbare en onzichtbare, voortdurende en niet voortdurende erfdienstbaarheden, die het 

beschreven goed kunnen bezwaren, behoudens het recht de ene in hun voordeel te doen gel-

den, en zich tegen de andere te verzetten maar alles op eigen kosten en gevaar en zonder ver-

haal tegen de verschijner en zonder dat de tegenwoordige opsomming meer rechten zou kun-

nen verstrekken aan wie dan ook dan er uit geregistreerde en niet verjaarde titels zouden kun-

nen voortspruiten. 
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  F. BEREKENINGSWIJZE VAN DE AANDELEN IN DE GEMEENSCHAP-

PELIJKE DELEN. 

 Het aandeel in de gemeenschappelijke delen, dat toegekend wordt aan de des-

betreffende privatieve kavels is vastgesteld in het artikel 5 hierna.  

 De waarde van dit aandeel in de gemeenschappelijke delen werd vastgesteld in 

functie van de netto-vloeroppervlakte, de bestemming en de ligging van elke privatieve kavel.  

 Ter verduidelijking wordt aan onderhavige akte het opdelingsverslag gehecht, 

opgemaakt door de Heer Werner Barbé te 8860 Oosterzele, Lange Munte 73 op 11 september 

2019, met aanduiding van de grondslag op basis waarvan de berekening van de aandelen in de 

gemeenschappelijke delen is gebeurd. 

 Om de waarde te berekenen werd geen rekening gehouden met de gebruikte 

materialen voor de afwerking of de verfraaiing van de kavels, noch met de verbeteringen, die 

aangebracht werden rond het gebouw. Enkel de kavel zelf werd in beschouwing genomen, dat 

een normale bewoning, desgevallend een gewone handel of een gewoon vrij beroep toelaat 

(intrinsieke waarde). 

 Deze intrinsieke waarde is onafhankelijk van de verkoopprijs van de loten. Zij 

is, zoals gezegd, bepaald door de netto-vloeroppervlakte, de bestemming en de ligging van 

elke privatieve kavel. 

 Behoudens hetgeen in artikel 577-7 §3, 2° en 3° lid B.W. en in artikel 577-7 § 

4 B.W. wordt bepaald, kan de toebedeling van het aandeel in de gemeenschappelijke delen, 

zoals bepaald in de basisakte, slechts gewijzigd worden mits beslissing genomen met eenpa-

righeid van stemmen van alle mede-eigenaars, en dit welke de latere veranderingen met be-

trekking tot de waarde van de privatieve kavels ook mogen zijn, ten gevolge van om het even 

welke wijzigingen of veranderingen of ten gevolge van welke andere omstandigheden ook. 

 De nieuwe verdeling van het aandeel in de gemeenschappelijke delen zal vast-

gesteld worden door een notaris gekozen door de algemene vergadering met absolute meer-

derheid. 

 Elke mede-eigenaar beschikt over het recht om aan de Vrederechter het vol-

gende te vragen: 

 - de rechtzetting van de verdeling van het aandeel in de gemeenschappelijke 

delen van de mede-eigendom, indien deze verdeling verkeerd berekend werd of indien deze 

verkeerd geworden is naar aanleiding van wijzigingen aan het gebouw; 

 - de ontbinding of hervorming van een beslissing die onregelmatig, frauduleus 

of op een abusieve manier genomen werd door de algemene vergadering. 

 Artikel 3.- Samenstelling van het gebouw. 

 Volgens de hieraan gehechte plans bevat het gebouw de volgende privatieve 

kavels: 

 A.  Op het gelijkvloers : 2 commerciële ruimten, 1 magazijn en 5 parkeerplaat-

sen; 

 B. Op het gelijkvloers en op  eerste verdieping: 1 appartement; 

 C. Op de eerste verdieping : 1 appartement; 

 D. Op de tweede verdieping en zolderverdieping: 1 appartement; 
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 AFDELING 2.- BESCHRIJVING VAN DE PRIVATIEVE KAVELS, EN 

HET RESPECTIEVELIJK AANDEEL VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GE-

DEELTEN DAT AAN IEDER PRIVATIEF DEEL IS VERBONDEN. 

 Artikel 4.- Omschrijving begrip kavels.-  

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

te worden van een exclusief en privatief eigendomsrecht.  Elk onderdeel met een dergelijke 

bestemming wordt privatief gedeelte of kavel genoemd. 

 Artikel 5.- Opsomming en beschrijving van de privatieve kavels.-  

 Het gebouw wordt gesplitst in de hiernavolgende privatieve kavels. 

 A. OP HET GELIJKVLOERS. 

 Op het gelijkvloers bevinden zich 2 commerciële ruimten, 1 magazijn en 5 

parkeerplaatsen, te weten: 

 1. De commerciële ruimte nummer 1 is gelegen op het gelijkvloers aan de 

voorzijde van het gebouw, kant  Dendermondesteenweg, omvattende : 

 a) in privatieve en uitsluitende eigendom :  

 afzonderlijke inkom met inkomdeur en  inkomhall, uitgevend op de Dender-

mondsesteenweg , de eigenlijke commerciële ruimte; 

 b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :  

 honderd achtenveertig/duizendsten (148/1.000sten) in de gemeenschappelijke 

delen waaronder de grond. 

 Referte gereserveerde perceelsidentificatie : B 494 N 7 P0001 

 Adres : Dendermondesteenweg 552 

   

 2. De commerciële ruimte nummer 2 is gelegen op het gelijkvloers langs-

heen de zijstraat, kant Schoofmeersstraat, omvattende : 

 a) in privatieve en uitsluitende eigendom :  

 afzonderlijke inkom met inkomdeur en inkomhall gelegen langs de Schoof-

meersstraat, de eigenlijke handelsruimte; 

 b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :  

  tweehonderddertig/duizendsten (230/1.000sten ) in de gemeenschappelijke 

delen waaronder de grond. 

 Referte gereserveerde perceelsidentificatie : B 494 N 7 P0002. 

 Adres : Schoofmeersstraat 1 

 

 3. Het magazijn is gelegen op het gelijkvloers aan de achterzijde van het 

gebouw, omvattende : 

 a) in privatieve en uitsluitende eigendom :  

 de afzonderlijke inkom met inkomdeur, inkomhall,  het magazijn op het gelijk-

vloers achteraan het gebouw en de buitenruimte, afgebakend met lijnen op de grond; 

 b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :  

  tweehonderdtweeënveertig/duizendsten (242/1.000sten) in de gemeenschappe-

lijke delen waaronder de grond. 

 Referte gereserveerde perceelsidentificatie : B 494N 7 P0003  

 Adres : Schoofmeersstraat 1/B 

  Bijzonder gebruiksrecht.  
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 Het eigendomsrecht van deze privatieve kavel omvat eveneens het uitsluitend 

gebruiksrecht ten titel van zakelijk recht van de buitenruimte, waarvan de breedte en diepte 

zijn aangeduid op het hier aangehechte uitvoeringsplan. 

 Dit uitsluitend gebruiksrecht doet vanzelf geen afbreuk aan de gebruiksrechten 

door de collectiviteit, telkens dit noodzakelijk is, inzonderheid als de voorschriften van de 

brandweer zulks eisen. 

  Deze privatieve kavel staat alleen in voor de kosten van onderhoud van de bui-

tenruimte.  

 

 4. De drie niet overdekte  parkeerplaatsen genummerd “P5”, “P6”en “P7”,  

omvattende voor iedere parkeerplaats :   

 a) in privatieve en uitsluitende eigendom :  

de eigenlijke parkeerruimte afgebakend met lijnen op de grond 

 b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :  

 vier/duizendsten (4/1.000sten) in de gemeenschappelijke delen waaronder de 

grond. 

Referte gereserveerde perceelsidentificatie : B 494 N 7 P0008. 

Referte gereserveerde perceelsidentificatie : B 494 N 7 P0009. 

Referte gereserveerde perceelsidentificatie : B 494 N 7 P00010. 

 

 5. De twee niet overdekte  parkeerplaatsen genummerd “P8” en “P9”, om-

vattende voor iedere parkeerplaats :   

 a) in privatieve en uitsluitende eigendom :  

de eigenlijke parkeerruimte afgebakend met lijnen op de grond 

 b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :  

 drie/duizendsten (3/1.000sten) in de gemeenschappelijke delen waaronder de 

grond. 

Referte gereserveerde perceelsidentificatie : B 494 N 7 P00011. 

Referte gereserveerde perceelsidentificatie : B 494 N 7 P00012. 

 

  

 B. DE EERSTE VERDIEPING. 

 Op de eerste verdieping bevinden zich 2 appartementen, te weten :  

 1. Het appartement genummerd “1” gelegen deels op het gelijkvloers en deels  

op de eerste verdieping, langs de kant van de Schoofmeersstraat, omvattende:  

 a) in privatieve en uitsluitende eigendom :  

- op het gelijkvloers: afzonderlijke inkom met inkomdeur, berging, toilet en traphal,  

- op de eerste verdieping : een leef- en eetruimte, een keuken, een traphal, een slaapkamer en 

een badkamer; 

- het exclusief gebruik van het terras, palende aan de leefhoek ;  

 b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :  

 honderdentien/duizendsten (110/1.000sten ) in de gemeenschappelijke delen 

waaronder de grond. 

 Referte gereserveerde perceelsidentificatie : B 494 N 7 P0005 

 Adres : Schoofmeersstraat 1/A101 

  Bijzonder gebruiksrecht.  
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 Het eigendomsrecht van deze privatieve kavel omvat eveneens het uitsluitend 

gebruiksrecht ten titel van zakelijk recht van het terras, palende aan de leefruimte, waarvan de 

breedte en diepte zijn aangeduid op het hier aangehechte uitvoeringsplan. 

 Dit uitsluitend gebruiksrecht doet vanzelf geen afbreuk aan de gebruiksrechten 

door de collectiviteit, telkens dit noodzakelijk is, inzonderheid als de voorschriften van de 

brandweer zulks eisen. 

  Deze privatieve kavel staat alleen in voor de kosten van onderhoud en eventue-

le herstel of vernieuwing van de vloerbekleding van het terras, waarover deze kavel het uit-

sluitend genot heeft, uitgezonderd de waterdichtheid.  

 

 2. Het appartement genummerd “2” gelegen op de eerste verdieping, kant 

Dendermondesteenweg, omvattende:  

 a) in privatieve en uitsluitende eigendom :  

 inkom/nachthall, leefruimte, keuken, berging, badkamer, toilet, drie slaapka-

mers en exclusief gebruik van het terras 

 b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :  

 honderddrieëntwintig /duizendsten (123/1.000sten) in de gemeenschappelijke 

delen waaronder de grond en negenenveertig/honderdsten (49/100sten) in de gemeenschappe-

lijke delen behorend enkel bij de appartementen 2 & 3. 

 Referte gereserveerde perceelsidentificatie : B 494 N 7 P0006. 

 Adres : Dendermondesteenweg 550/0101 

  Bijzonder gebruiksrecht.  

 Het eigendomsrecht van deze privatieve kavel omvat eveneens het uitsluitend 

gebruiksrecht ten titel van zakelijk recht van het terras, palende aan slaapkamer 1 en 3, waar-

van de breedte en diepte zijn aangeduid op het hier aangehechte uitvoeringsplan. 

 Dit uitsluitend gebruiksrecht doet vanzelf geen afbreuk aan de gebruiksrechten 

door de collectiviteit, telkens dit noodzakelijk is, inzonderheid als de voorschriften van de 

brandweer zulks eisen. 

  Deze privatieve kavel staat alleen in voor de kosten van onderhoud en eventue-

le herstel of vernieuwing van de vloerbekleding van het terras, waarover deze kavel het uit-

sluitend genot heeft, uitgezonderd de waterdichtheid.  

 

 C. DE TWEEDE VERDIEPING. 

 Op de tweede verdieping bevindt zich 1 appartement, te weten :  

 1. Het appartement genummerd “3” gelegen op de tweede verdieping, kant 

Dendermondesteenweg, omvattende:  

 a) in privatieve en uitsluitende eigendom :  

- op de tweede verdieping :inkom/nachthal, leefruimte, keuken, berging, badkamer, toilet en 

drie slaapkamers achteraan het gebouw en het exclusief gebruik van het  terras achteraan het 

gebouw; 

- de zolderruimte ; 

 b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :  

 honderdnegentwintig /duizendsten (129/1.000sten) in de gemeenschappelijke 

delen waaronder de grond en eenenvijftig/honderdsten (51/100sten) in de gemeenschappelijke 

delen behorend enkel bij de appartementen 2 & 3. 

 Referte gereserveerde perceelsidentificatie :  B 494 N 7 P0007. 

 Adres : Dendermondesteenweg 550/0201 
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  Bijzonder gebruiksrecht.  

 Het eigendomsrecht van deze privatieve kavel omvat eveneens het uitsluitend 

gebruiksrecht ten titel van zakelijk recht van het terras, achteraan gelegen, waarvan de breedte 

en diepte zijn aangeduid op het hier aangehechte uitvoeringsplan. 

 Dit uitsluitend gebruiksrecht doet vanzelf geen afbreuk aan de gebruiksrechten 

door de collectiviteit, telkens dit noodzakelijk is, inzonderheid als de voorschriften van de 

brandweer zulks eisen. 

  Deze privatieve kavel staat alleen in voor de kosten van onderhoud en eventue-

le herstel of vernieuwing van de vloerbekleding van het terras, waarover deze kavel het uit-

sluitend genot heeft, uitgezonderd de waterdichtheid.  

 

 RECAPITULATIE VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN. 

 

PRIVATIEVE KAVELS GEMEEENSCHAPPELIJKE 

DELEN PER PRIVATIEF 

(NOEMER: 1.000)  

  

Commerciële ruimte 1 148/1.000 

Commerciële ruimte 2 230/1.000 

Magazijn  242/1.000 

Appartement 1 110/1.000 

Appartement 2 123/1.000 

Appartement  3 129/1.000 

parkeerplaats 5 4/1.000 

parkeerplaats 6 4/1.000 

parkeerplaats 7 4/1.000 

parkeerplaats 8 3/1.000 

parkeerplaats 9 3/1.000 

  

Totaal: 1.000/1.000 

 

 Artikel 6.- Onderdelen van de 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: 

 1. Binnen de kavel:  

 - de bekleding van de grond (vloeren, tegelvloeren, tapijt en andere bekledin-

gen) en de elementen waarop deze bekledingen rusten, met uitzondering van het betonnen 

geraamte; 

 - de binnenmuren en beschotten met de deuren, met uitsluiting van de steunmu-

ren, betonnen pijlers en balken; 

 - de bekleding der muren en de plafonnering, met versiering; 

 - de toegangsdeuren tot de kavels en tot de garages met hun bijhorigheden; 

 - de vensters begrijpende de ramen, het glaswerk en de eventuele luiken en 

afschermingen; 
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 - de bevloering en de bekleding van de balkons en terrassen; 

 - de binnenleidingen van de kavels voor zover ze slechts dienen voor zelfde 

privatieve eigendom; 

 - het schrijnwerk met inbegrip van de binnendeuren, en de sanitaire en keuken-

installaties; 

 - de apparatuur voor video-parlofoon en bellen en voor het automatisch openen 

van de deur;  

 - de individuele verwarmingsinstallaties en warmwaterinstallaties; 

 - de individuele rookdetectors, poederblussers en brandhaspels. 

     2. Het toebehoren dienende tot het uitsluitend gebruik van de kavels en er zich 

buiten bevindende, zoals: 

  - alle leidingen voor water, gas, elektriciteit, verwarming, warmwaterbedeling, 

video, parlofoon, enzomeer, vanaf de individuele meters of vanaf de hoofdleidingen tot in de 

kavels, de leiding voor telefoon; 

  - de individuele meters voor zover ze niet toebehoren aan de distributiemaat-

schappijen; 

  - de brievenbussen in de gemeenschappelijke hal; 

  - de bellen aan de inkomdeur der privatieve eigendommen; 

  - de platen met opgave van naam en beroep der betrekkers; 

  - de luchtkokers dienende voor uitsluitend privatief gebruik der kavels. 

  Behalve de delen van die elementen die tot gemeenschappelijk gebruik dienen. 

 

  AFDELING 3.- BESCHRIJVING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE 

DELEN. 

  Artikel 7.- Omschrijving begrip aandelen.- 

  Overeenkomstig de wet wordt aan ieder van de privatieve kavels zoals eerder 

vermeld aandelen verbonden in de onverdeelde onroerende goederen die bestemd zijn tot het 

gemeenschappelijk gebruik van twee of meer onderscheiden en aan verschillende eigenaars 

toebehorende erven.  Deze onverdeelde aandelen zijn niet vatbaar voor verdeling.  De aande-

len daarin kunnen niet overgedragen worden, met zakelijk recht bezwaard of in beslag geno-

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

  Artikel 8.- Beschrijving van de gemeenschappelijke delen van het ge-

bouw.- 

 I. Gelijkvloerse verdieping.  

  - de putjes, roosters en afvoerbuizen, 

  - de aera's en de kokers voor leidingen. 

  - de fietsenstalling gelegen aan de Schoofmeersstraat, de hoek vormend met de 

Dendermondesteenweg. 

Bemerking: 

De gemeenschappelijke inkom en berging aan de kant van de Dendermondesteenweg zal en-

kel als gemeenschappelijk beschouwd worden voor de beide appartementen die door deze 

inkom bediend worden. 

  II. De eerste tot en met de derde verdieping. 

• De traphal 

• De terrassen waarvan de bijhorende appartementen het exclusieve en eeuwigdurende 

genot hebben, zoals aangeduid op plan 
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 - de brandhaspels, sirenes en poederblussers. 

  III. Het dak. 

 - #het dak bevat kokers en aera’s en eventueel technische installaties die zowel 

een privatieve als een gemeenschappelijke bestemming kunnen hebben. 

  Artikel 9.- Gemeenschappelijke zaken.- 

  Zaken in onverdeeldheid tussen alle mede-eigenaars die ook door alle mede-

eigenaars worden gebruikt.- 

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

eigenaars van het gebouw in verhouding tot hun aandeel in de gemeenschappelijke delen: 

  - de grond zoals hierboven beschreven; 

  - de grondvesten, steunmuren, het betonnen geraamte, het ruw metselwerk, de 

gewelven, (dit alles met inbegrip van de ruwbouw van trappen en traphallen) en de gevels. 

  - het buizennet der rioleringen, afvoerleidingen, goten en putten, de tanks, de 

aansluiting ervan aan de algemene leidingen; 

  - de bekleding en versiering van de gevels; 

   - de borstweringen, leuningen en traliewerk van de balkons en terrassen; 

  - de daken van het gebouw, het dakwerk en de goten, alsook de bedekking er-

van; 

  - de schouwen, luchtkokers, verluchtingsschouwen en aera's met kappen en 

schachten over de gehele hoogte ervan en de kokers voor leidingen dienende tot gemeen-

schappelijk gebruik; 

  - de hoofdleidingen voor water, gas, elektriciteit, telefoon, internet, radio-

distributie en het televisie- en fm-distributienet tot aan de individuele meters of tot zover de 

hoofdleidingen strekken; 

  - de gemeenschappelijke meters voor zover ze niet behoren tot de distributie-

maatschappijen; 

  - de inrijpoort en de inrit, de fietsenstalling, de koer/manoeuvreerruimte; 

  - de brandhaspels, sirenes, de poederblussers en het rookventilatiesysteem;  

  - in het algemeen alle delen van het gebouw bestemd tot het gebruik van alle 

kavels van het gebouw. 

  Zaken die slechts tot gebruik van enkele of sommige eigenaars dienen.- 

  Niettegenstaande ze gemeenschappelijke zijn, dienen de hierna vermelde zaken 

tot het uitsluitend genot en gebruik van bepaalde mede-eigenaars, die de lasten ervan enkel 

tussen hen zullen omdelen. De verdeelsleutels hiervoor zijn vermeld onder artikel 27 hierna. 

  Dit recht van uitsluitend genot en gebruik is een erfdienstbaarheid overeen-

komstig artikel 577-4, §1, vierde lid, 1° BW. De andere mede-eigenaars mogen principieel 

geen gebruik maken van deze gemeenschappelijke zaken. 

  Deze rechten kunnen door de algemene vergadering gewijzigd worden met een 

meerderheid van 4/5 van de stemmen, op voorwaarde dat dit gemotiveerd wordt door het 

rechtmatig belang van de vereniging van mede-eigenaars, in voorkomend geval, tegen beta-

ling van een vergoeding in verhouding tot de schade die zulks mocht veroorzaken. 

 

  BIJZONDERE GEBRUIKSRECHTEN – BIJZONDERE KOSTENRE-

GELINGEN. 

  1. Bijzonder gebruiksrecht nummer 1: het terras verbonden aan het apparte-

ment 1, aan het appartement 2 en  aan het appartement 3 
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  De terrassen achteraan de appartementen, zoals vermeld onder de beschrijving 

van de privatieve kavels, dienen tot het uitsluitend gebruik en genot van deze appartementen.  

  Dit uitsluitend gebruiksrecht doet vanzelf geen afbreuk aan de gebruiksrechten 

door de collectiviteit, telkens dit noodzakelijk is, inzonderheid als de voorschriften van de 

brandweer zulks eisen. 

  Deze privatieve kavel staat alleen in voor het onderhoud en eventuele herstel of 

vernieuwing van de vloerbekleding van zijn terras, uitgezonderd wat de waterdichtheid be-

treft.  

  #Er wordt uitdrukkelijk bedongen dat enkel een open terras is toegestaan. Dit 

betekent dat alle onderdelen zoals tafels, stoelen, parasols, windschermen en eventuele (plan-

ken)vloeren moeten kunnen weggenomen worden. 

  Alle andere kosten vallen ten laste van de collectiviteit, behoudens verhaal in 

geval van misbruik van recht. 

  2. Bijzonder gebruiksrecht nummer 2: de buitenruimte  

 Het eigendomsrecht van de privatieve kavel “magazijn” omvat eveneens het 

uitsluitend gebruiksrecht ten titel van zakelijk recht van de buitenruimte, waarvan de breedte 

en diepte zijn aangeduid op het hier aangehechte uitvoeringsplan. 

 Dit uitsluitend gebruiksrecht doet vanzelf geen afbreuk aan de gebruiksrechten 

door de collectiviteit, telkens dit noodzakelijk is, inzonderheid als de voorschriften van de 

brandweer zulks eisen. 

  Deze privatieve kavel staat alleen in voor de kosten van onderhoud van de bui-

tenruimte.  

 

 

 

    

  III.2. REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM 
   

  AFDELING 4.- RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE EIGENAAR MET 

BETREKKING TOT DE PRIVATIEVE DELEN. 

  Artikel 10.- Algemene interpretatieregel.- 

  De eigenaars hebben het gebruik en het genot van en de beschikking over hun 

respectievelijke kavels binnen de perken vastgesteld door vorenstaande basisakte, het huidig 

reglement van mede-eigendom, en door de wet. 

  Artikel 11.- Splitsing en samenvoeging van kavels.- 

  Het is aan de eigenaars van privatieve kavels verboden deze in meerdere priva-

tieve kavels te verdelen of volledig of gedeeltelijk samen te voegen, behoudens toelating van 

de algemene vergadering die beslist met een vier vijfde meerderheid van de stemmen van de 

aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars en volgens de regels in geval van wijziging 

van de aandelen in de gemeenschappelijke delen. 

  Het is aan de mede-eigenaar van twee privatieve kavels, waarvan het ene bo-

ven het andere gelegen is en die elkaar met de vloer en het plafond raken, verboden deze tot 

één enkele privatieve kavel samen te voegen, behoudens toelating van de algemene vergade-

ring die beslist met een vier vijfde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of verte-

genwoordigde mede-eigenaars en volgens de regels in geval van wijziging van de aandelen in 

de gemeenschappelijke delen.  
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  Deze verbouwing mag enkel gebeuren in zover zij volgens de regels van de 

kunst wordt uitgevoerd en de rechten van de anderen respecteert, zowel wat de privatieve als 

de gemeenschappelijke delen betreft. 

  In dat geval zijn de toelating en het toezicht door een door de syndicus aange-

stelde architect of ingenieur vereist, op kosten van de mede-eigenaar die deze samenvoeging 

wenst uit te voeren. 

  Na de twee privatieve kavels te hebben samengevoegd is het vervolgens toege-

laten deze opnieuw te verdelen, onder dezelfde voorwaarden als deze voorzien voor de sa-

menvoeging van de kavels. 

  Artikel 12.- Uitzicht van privatieve kavels.- 

  ALGEMEEN. 

  Tenzij hiervoor toestemming gegeven werd door de algemene vergadering be-

slissende bij meerderheid van twee/derden van de stemmen is het de eigenaars verboden hun 

kavels te wijzigen indien deze wijzigingen vanaf de straat of vanaf de gemeenschappelijke 

delen binnen het gebouw zichtbaar zijn.   

  Niets wat de stijl en het harmonisch geheel van het gebouw betreft, zelfs indien 

het zaken betreft die ten privatieve titel van een kavel afhangen, mag worden gewijzigd, tenzij 

mits beslissing van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van twee/derden 

van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde eigenaars, en voor zover het de ar-

chitectuur van de gevels betreft, met het akkoord van de architect. 

  Het onderhoud en de herstelling van dergelijke privatieve elementen geschiedt 

volgens de hierna bepaalde regels die ook voor het onderhoud en de herstelling van gemeen-

schappelijke zaken gelden. 

  Het is verboden aan ramen, terrassen en borstweringen, linnengoed, was of 

andere voorwerpen zoals antennes, toestellen voor het opvangen of omzetten van energie, te 

hangen of te plaatsen of op een andere wijze aan te brengen die het uitzicht van het gebouw 

kunnen schaden, geuren verspreiden of de omgeving op enige andere wijze kunnen hinderen. 

  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 ge-

meenschappelijke kosten. 

  Het is de mede-eigenaars verboden airco-toestellen te installeren op de terras-

sen van de residentie zonder voorafgaande toestemming zoals hierna uiteengezet. 

   

  PUBLICITEIT. 

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

algemene vergadering slechts door de verschijner, of door met zijn toestemming daartoe aan-

geduide derden worden aangebracht. Nadien mogen dergelijke berichten door de mede-

eigenaars slechts worden aangebracht indien ze beantwoorden aan een eenvormig model, dat 

door de syndicus zal worden bepaald. 

  Het is de mede-eigenaars verboden publiciteit of andere aankondigingen dan 

deze vermeld in de vorige paragraaf aan te brengen in de gemeenschappelijke inkom, de trap-

zalen en in of aan de privatieve delen die van buitenaf zichtbaar zijn. 

  GORDIJNEN. 

  Eenvormigheid moet heersen voor het uitzicht van gordijnen, die wit en door-

schijnend moeten zijn, en de hele breedte en hoogte van vensters moeten bestrijken.  
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  Overgordijnen mogen altijd naar keuze van de eigenaars worden gehangen, 

zelfs als er geen glasgordijnen hangen. 

  NAAMPLAATJES. 

  Eenvormigheid moet heersen voor het uitzicht van de naamplaatjes (met even-

tuele aanduiding van het beroep) van de bewoners, zowel op de deuren van de privatieve ka-

vels als op de brievenbussen en bij de belinstallatie.  De syndicus waakt hierover. 

   Het is toegelaten op de ingangsdeur van het appartement een plaat aan te bren-

gen, met de naam van de bewoner.  

  ZONNEWERINGEN. 

  Ingeval om het even welke zonneweringen worden geplaatst, dient het ontwerp 

ervan te worden voorgelegd aan de syndicus, dewelke alleen de toelating hiertoe mag geven, 

op voorwaarde dat de kleur en het model vooraf werden goedgekeurd. Deze goedkeuring vóór 

de eerste algemene vergadering der mede-eigenaars van de residentie dient gegeven te worden 

door de verschijner. Wordt de eerste goedkeuring slechts gevraagd na de eerste algemene ver-

gadering, dan dient de goedkeuring te worden gegeven door de algemene vergadering met 

twee/derden meerderheid. 

  AIRCO-INSTALLATIES – ZONNEPANELEN - WARMTEPOMP. 

  Gebruik van het dak, de gevels of enige andere ruimte of buitenruimte om air-

conditioning, zonnepanelen, warmtepompen of een schouw voor een (gas)haard of toestellen 

voor het opvangen of omzetten van zon- of windenergie of zelfde toestellen die in de toe-

komst voor enig communicatiemiddel of energiewinning zouden ontwikkeld worden, te plaat-

sen is toegelaten mits toelating van de bouwheer tijdens het bouwproces.  

  Nadien is een beslissing van de algemene vergadering vereist, die dient geno-

men te worden met vier/vijfde meerderheid en mits eventuele toelating van de bevoegde ste-

denbouwkundige diensten. Vooraleer het punt op de algemene vergadering kan worden opge-

nomen, dient het ontwerp vooreerst te worden voorgelegd aan de syndicus, dewelke alleen de 

toelating hiertoe mag geven, op voorwaarde dat het model vooraf wordt goedgekeurd.  

  De te plaatsen installaties dienen te voldoen aan de wettelijke normen en indien 

ze het voorwerp uitmaken van een vergunning, zal de plaatsing van de installaties pas kunnen 

gebeuren nadat hij deze vergunning aan de syndicus heeft voorgelegd. 

   Een toegelaten toestel kan worden onderhouden, hersteld en vervangen. Steeds 

zal de plaatsing moeten gebeuren volgens de regels van de kunst en zijn alle kosten van plaat-

sing, onderhoud en eventuele vervanging ten laste van de eigenaar of gebruiker van het appar-

tement die tot de plaatsing heeft verzocht en/of eigenaar is hiervan. Deze zal eveneens steeds 

als enige verantwoordelijk zijn voor elke schade toegebracht aan de gemeenschappelijke de-

len ingevolge de plaatsing. 

  Indien gemeenschappelijke zonnepanelen zouden worden geplaatst hetzij op 

initiatief van de bouwheer hetzij na beslissing van de algemene vergadering, vallen de kosten 

verbonden aan deze panelen ten laste van de gemeenschap net zoals alle andere gemeenschap-

pelijke lasten zoals bedongen in artikel 25 hierna. 

  Er wordt tot slot uitdrukkelijk bedongen dat de eenvoudige risico's tegen scha-

de met betrekking tot deze zonnepanelen (bv. ingevolge brand) eveneens door de collectieve 

verzekeringsovereenkomst waarvan sprake in artikel 32 hierna zullen zijn verzekerd. 

  TERRASSEN - BALKONS - BALUSTRADES. 

  Het is verboden de terrassen met chemische producten te reinigen; enkel biolo-

gisch afbreekbare producten mogen worden aangewend.  
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  De privatieve terrasbekleding en de balustrades dienen steeds in een voor de 

gehele residentie uniform materiaal te worden uitgevoerd. 

   PUBLICITEIT COMMERCIËLE RUIMTE - MAGAZIJN. 

   1. De eigenaar/uitbater van de commerciële ruimte heeft het recht om enkel aan 

de binnenzijde van zijn kavel, achter de ramen, reclame door middel van uithangborden of 

een videowall  te plaatsen doch dit enkel op het glasvlak (binnen of buiten) 

   Op de gevels van het gebouw is het uitdrukkelijk verboden reclame of verlich-

tingsarmaturen aan te brengen ten behoeve van de commerciële ruimte.  Mocht de eige-

naar/uitbater van de commerciële ruimte dit niet naleven zal de syndicus gemachtigd zijn om 

deze reclame te laten verwijderen op kosten van de eigenaar/uitbater, die eveneens alle schade 

hierdoor veroorzaakt aan de gevels zal dienen te vergoeden. 

   Het is de eigenaar/uitbater van de commerciële ruimte toegestaan om vóór zijn 

winkelruimte, tijdens de openingsuren, bv. een of meerdere parasols, beach flags of een re-

clamebord te plaatsen.      

  Het is de eigenaars of huurders van de commerciële ruimtes op het gelijkvloers even-

wel toegelaten op de gevel # een reclamebord te plaatsen. Ieder voorstel tot het plaatsen van 

dergelijk bord of reclame dient steeds voorgelegd te worden aan de bouwheer. Deze reclame 

mag niet flitsend noch weerkaatsend zijn en mag evenmin lichtinval of andere hinder teweeg-

brengen in de andere privatieve kavel. 

  Bijkomende reclame is mogelijk mits drie/vierde meerderheidsbeslissing in de alge-

mene vergadering. 

  De bouwheer behoudt zich, tot aan de definitieve oplevering van de gemeenschappe-

lijke delen, uitdrukkelijk het recht voor om ten behoeve van de commerciële ruimte een re-

clamezuil te plaatsen aan de zijde van de Dendermondesteenweg, desgevallend met aandui-

ding van de residentie (naam en nummering). De bouwheer beslist over de locatie van de re-

clamezuil aan de zijde van de Dendermondesteenweg. De bouwheer kan eveneens extra pu-

bliciteit voorzien voor de commerciële ruimte mits de nodige vergunningen te bekomen.  

 2. De eigenaar/uitbater van het magazijn heeft het recht om publiciteit aan te brengen 

doch enkel op de gevel gelegen Schoofmeerstraat met een maximum grootte van drie meter 

op een meter. Ieder voorstel tot het plaatsen van dergelijk bord of reclame dient steeds voor-

gelegd te worden aan de bouwheer. Deze reclame mag niet flitsend noch weerkaatsend zijn en 

mag evenmin lichtinval of andere hinder teweegbrengen in de andere privatieve kavels. 

  Bijkomende reclame is mogelijk mits drie/vierde meerderheidsbeslissing in de alge-

mene vergadering. 

 

  Artikel 13.- Werken aan privatieve kavels.- 

  I. Wanneer werken aan privatieve kavels schade of nadeel kunnen veroorzaken 

aan de gemeenschappelijke zaken of aan de privatieve delen van andere mede-eigenaars, 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 

twee 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 ad-
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vies binnen gemelde termijn van twee weken medegedeeld, dan mag de eigenaar op zijn kos-

ten en risico's, tot uitvoering van de werken overgaan. 

  Het is evenwel uitdrukkelijk verboden zelfde werken uit te voeren tijdens de 

vakantieperiodes, weekends, na achttien uur en voor acht uur. 

  Alle bouwmaterialen mogen enkel via een laadlift worden binnengebracht. Het 

gebruik van de trappen in de residentie is hiervoor verboden. 

  De eigenaar die werken laat uitvoeren dient eveneens de nodige schikkingen te 

treffen om stofhinder te voorkomen en zal in voorkomend geval dienen in te staan voor de 

reiniging van de gemeenschappelijke gangen op zijn kosten. 

  II. 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 kavels 

van andere mede-eigenaars of aan gemeenschappelijke zaken kan berokkenen, stelt de syndi-

cus hem bij aangetekende brief in gebreke, en laat zelf tot de hoogdringende werken overgaan 

op kosten van de nalatige eigenaar. 

  Artikel 14.- Voorschriften over het gebruik.- 

  I. Bestemming  

  a) De appartementen. 

  De appartementen zijn uitsluitend bestemd tot privé-woning en/of vrij beroep.   

  Zelfde 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. 

  b) De commerciële ruimten . 

  De commerciële ruimte is bestemd tot handel, vrij beroep of andere gelijkaar-

dige activiteit. Geluid afkomstig van uitbating van de commerciële ruimte dient te beantwoor-

den aan de normen dienaangaande opgelegd door de Stad of de wetgever.  

  Zijn echter verboden: hinderlijke of storende bestemmingen; hieronder wordt 

verstaan zowel werkplaatsen, industriële activiteiten, gevaarlijke, ongezonde en vervuilende 

inrichtingen alsook buitengewone drukte veroorzakende bestemmingen zoals dansgelegenhe-

den, veilingen, het houden van openbare bijeenkomsten, activiteiten in strijd met de openbare 

orde of goede zeden en ernstige ergernis opwekkende bestemmingen; kortom alles wat fla-

grant het rustig genot van voor rust bedoelde woongelegenheden kan verhinderen. 

  Als wijze van voorbeeld worden evenwel uitdrukkelijk verboden: funerarium 

of uit-vaartactiviteiten, seksshop, casino, dancing, frituur, pita-bar, (nacht)club, viswinkel, 

brasserie, restaurant… 

  Als wijze van voorbeeld zijn uitdrukkelijk toegelaten:  kledijwinkel, buurtwin-

kel, kleine superette, optiekzaak, advocatenkantoor, artsenpraktijk, osteopaat, kinesist, bankfi-

liaal, verzekeringskantoor, vastgoedkantoor, interieurwinkel, geschenkenwinkel, kapper, 

postpunt, telecomwinkel, computerwinkel, groentewinkel, bakkerij, dieetwinkel, dagbladhan-

del, bloemenzaak, tea-room met al dan niet vensterverkoop, traiteurszaak met in hoofdzaak 

bereide gerechten en met foodstore is wel toegelaten, enz.. 

  c) Het magazijn. 

  Het magazijn heeft tot uitsluitende bestemming het bergen/stallen/opslaan van 

goederen. Opslag wordt gedefinieerd als het stockeren van producten in een hoeveelheid die 

groter is dan het dagverbruik. Het is verboden om ontvlambare, gevaarlijke of chemische pro-

dukten, vaste stoffen of vloeistoffen te plaatsen in het magazijn of op te slaan. Goederen 

waarvan de opslag, overeenkomstig de milieuwetgeving verguningsplichtig is, zijn niet toege-

laten. 

  d) De Staanplaatsen. 
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  De staanplaatsen hebben tot uitsluitende bestemming het bergen/stallen van 

personenwagens, dienstwagens van klein formaat, motoren, bromfietsen en fietsen; deze voer-

tuigen mogen wat betreft hun afmetingen de afgebakende grenzen niet overschrijden. 

  Het parkeren van de voertuigen is verplicht op de daartoe aangeduide plaats. 

  Kleine boten mogen er ook ondergebracht worden voor zover aan de hoger 

voormelde voorwaarden, die voor voertuigen gelden, wordt voldaan. 

  De gemeenschap heeft het recht in en rond de staanplaatsen elke vorm van toe-

zicht uit te oefenen op de exploitatie en het onderhoud ervan. 

  De gebruiker circuleert in de inrichting op eigen risico, hij zal de voorschriften   

eerbiedigen van het algemeen reglement van de politie van het wegverkeer; de gebruiker moet 

zich voegen naar de verkeerstekens, aanduidingen en grondmarkeringen binnen de inrichting;  

  De deuren en ramen van een geparkeerd voertuig moeten gesloten en vergren-

deld zijn; 

  - motorvoertuigen met niet-reglementaire uitlaat zijn verboden; hieromtrent 

zullen de wetten en reglementen van het gemeen recht in acht genomen worden; 

  - motorvoertuigen op LPG zijn niet toegelaten; 

  - er zal geen stoornis mogen verwekt worden door geluid, verspreiding van 

damp, rook of vuil over de ganse uitgestrektheid van de ruimte van de staanplaatsen; 

  - de wagens zullen stapvoets de circulatieruimte doorkruisen en de kortst mo-

gelijke weg nemen van hun privatieve staanplaats naar de uitgang; 

  - iedere staanplaats moet steeds rein gehouden worden van stof, vuil, olie -en 

vetvlekken; 

  - ieder bestuurder zal erover waken steeds de voetgangersdoorgangen vrij te 

laten en zich niet te stationeren noch ze te berijden; 

  - het is verder verboden: 

  ° dat personen of dieren achterblijven in het voertuig; 

  ° waardevolle voorwerpen achter te laten in het voertuig; 

  ° de motor stationair te laten draaien; 

  ° de auto's en motorvoertuigen van welke aard ook te herstellen enzo-meer; 

  ° te claxonneren; 

  ° de inrit alsmede de circulatieruimte te belemmeren. Ingeval van defect moet 

het voertuig zo spoedig mogelijk verplaatst worden zodat de andere gebruikers niet gestoord 

worden; 

  ° gelijk welk voorwerp of ontvlambare of chemische stoffen zoals bijvoorbeeld 

benzinebussen, autobanden, batterijen, gastanks en dergelijke meer te plaatsen of op te slaan; 

  Deze opsomming zijnde opgegeven louter als voorbeeld en is niet beperkend 

  Het plaatsen van een electrische laadpaal is toegelaten mits toelating van de 

bouwheer tijdens het bouwproces. Nadien is een beslissing van de algemene vergadering ver-

eist, die dient genomen te worden met vier/vijfde meerderheid en mits het bekomen van de 

nodige toelating van de bevoegde stedenbouwkundige diensten. Een toegelaten laadpaal kan 

worden onderhouden, hersteld en vervangen. Steeds zal de plaatsing moeten gebeuren volgens 

de regels van de kunst en zijn alle kosten van plaatsing, onderhoud en eventuele vervanging 

ten laste van de eigenaar of gebruiker van de staanplaats die tot de plaatsing heeft verzocht 

en/of eigenaar is hiervan. Deze zal eveneens steeds als enige verantwoordelijk zijn voor elke 

schade toegebracht aan de gemeenschappelijke delen ingevolge de plaatsing. 

  Indien een gemeenschappelijke laadpaal zou worden geplaatst hetzij op initia-

tief van de bouwheer hetzij na beslissing van de algemene vergadering, vallen de kosten van 
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onderhoud en herstel ervan ten laste van de gebruikers op basis van hun aandelen  en het ver-

bruik ten laste van de gebruikers op basis van het verbruik. 

 

  II. Machines, werktuigen en leidingen. 

  De eigenaars dienen alle abnormaal lawaai te vermijden en mogen geen ma-

chines of werktuigen gebruiken die het gebouw zouden kunnen schaden of hinder medebren-

gen voor de andere bewoners of buren.  Het gebruik van muziekinstrumenten, radio en televi-

sie is toegelaten doch de gebruikers moeten er zorg voor dragen dat de rust der andere bewo-

ners daardoor niet gestoord wordt.  Het gebruik van elektrische motoren is uitsluitend toegela-

ten voor huishoudelijke toestellen en verwarmingsdoeleinden of indien ze noodzakelijk zijn 

voor de uitoefening van een toegelaten beroep; indien nodig zullen zij echter voorzien worden 

van de nodige apparaten opdat de ontvangst van radio's en televisietoestellen niet zou gehin-

derd worden. 

  Ze dienen te zorgen voor veilige elektriciteit- en gasleidingen, in overeen-

stemming met de geldende veiligheidsvoorschriften. 

  De eerste indienststelling van de verwarmingsketels dient verplichtend plaats te 

vinden door de installateur van de verwarmingsketels. 

  Het is verboden om toestellen aan te sluiten op de luchtafvoerkanalen. Het is 

eveneens verboden de verluchtingsroosters af te sluiten. 

  III. Vlarebo-activiteiten (Bodemdecreet). 

  Het is aan de eigenaars van de privatieve gedeelten verboden in de privatieve 

gedeelten van het gebouw en in de gemeenschappelijke gedeelten handelingen te stellen en/of 

goederen te plaatsen die door het Bodemdecreet als een risico-inrichting worden gekenmerkt 

en die voorkomen op de lijst die de Vlaamse Regering opstelt (Vlarebo-lijst). 

  De eigenaars van de privatieve kavels zullen hetzelfde verbod opleggen aan 

alle bewoners en gebruikers van hun eigendom. 

  Deze verbodsbepaling kan slechts worden opgeheven door een beslissing van 

de algemene vergadering van de mede-eigenaars genomen met eenparigheid van stemmen. 

  IV. Huisdieren. 

  Kleine huisdieren worden in het gebouw gedoogd, voor zover hiermee geen 

burenhinder wordt veroorzaakt.  Bij aanhoudende stoornis veroorzaakt door lawaai, geuren, of 

anderszins, zal het dier verwijderd worden, na beslissing hiertoe genomen door de algemene 

vergadering bij volstrekte meerderheid. 

  Artikel 15.- 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 exclu-

sief 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 perso-

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

of deze bewoont. 

  Artikel 16.- Verhuring.- 
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  I. De bepalingen van het reglement van mede-eigendom zijn door de over-

schrijving van de statuten van het gebouw in de registers van het bevoegde kantoor rechtsze-

kerheid, aan derden tegenwerpelijk. Aldus ook aan iedere bewoner in de zin als omschreven 

in artikel vijftien. 

  II. Met het oog op de bijzondere kennisgeving opgelegd door de wet, zal de 

bewoner bij de toekenning van een zakelijk of persoonlijk recht of toelating tot bewoning 

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

eigendom is gehouden. Een afschrift van de statuten zal hem worden overhandigd.  Ook zal 

hem worden gemeld dat de beslissingen van de algemene vergadering hem tegenwerpelijk 

zijn, mits behoorlijke kennisgeving zoals vermeld in het reglement van interne orde. Hetzelf-

de geldt voor het reglement van interne orde en het huishoudelijk reglement. 

  Iedere mede-eigenaar die een zakelijk of persoonlijk recht op een privatieve 

kavel vestigt of een toelating tot bewoning verleent, licht de syndicus hiervan onverwijld in, 

met mededeling van de volledige identiteit van de nieuwe bewoners en de datum waarop hun 

recht op bewoning is ingegaan. 

  Op eerste verzoek van de syndicus zal de eigenaar die een zakelijk of persoon-

lijk recht of een toelating tot bewoning heeft toegekend het bewijs leveren dat de door dit re-

glement opgelegde kennisgevingen aan de bewoner werden gedaan. 

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

of een toelating tot bewoning is verleend, dienen de verplichting op te leggen aan de bewo-

ners hun huurgevaar en verantwoordelijkheid tegenover de mede-eigenaars van het gebouw, 

en tegen de buren te verzekeren, met afstand van verhaal tegen de mede-eigenaars en de ver-

eniging van mede-eigenaars. 

  IV. 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 

privatieve kavels eerbiedigen. 

  Toekenning van een zakelijk of persoonlijk recht of van een toelating tot be-

woning op een deel van een privatieve kavel is verboden. 

  V. Bij overtreding door een huurder van een beschikking van het reglement 

van mede-eigendom en inwendige orde van het gebouw kan de eigenaar, na verwittiging van 

de syndicus, gedwongen worden de verbreking van de huurovereenkomst te vervolgen. 

  Artikel 17.- Toezicht.- 

  I. 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 reglement van interne orde moeten de eigenaars 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 zoals bijvoorbeeld bij wateroverlast, abnor-

male gasreuk e.d.m.. 

  II. De eigenaars moeten eveneens, zonder recht op schadevergoeding, en des-

noods zonder verwijl, toegang verlenen aan architecten, aannemers en uitvoerders van nood-

zakelijke 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 gemeenschappelij-

ke leidingen die zich in een privatieve kavel bevinden. 
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  AFDELING 5.- RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE EIGENAARS MET 

BETREKKING TOT DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN. 

  Artikel 18.- Algemene interpretatieregel.- 

  De eigenaars van privatieve kavels hebben het recht op het gebruik en het ge-

not van de gemeenschappelijke zaken overeenkomstig hun bestemming en in zover zulks met 

het recht van de andere eigenaars verenigbaar is. 

  De eigenaars mogen aan gemeenschappelijke zaken geen wijzigingen aanbren-

gen, tenzij in de mate waarin het reglement van mede-eigendom dit toelaat. 

  Artikel 18.bis – Bijzondere gebruiksrechten.- 

  De bijzondere gebruiksrechten zijn deze zoals bepaald in artikel 9 hierboven. 

  Artikel 19.- Toepassing van de algemene interpretatieregel.- 

  Onder voorbehoud van nadere regelingen die in het reglement van orde kunnen 

worden getroffen, gelden onder meer volgende verbodsbepalingen. 

  Teneinde de residentie harmonieus en standingvol te houden en het residentieel 

karakter ervan te vrijwaren, verklaart de verschijner dat de verkrijgers van de kavels en hun 

rechtsopvolgers de volgende bepalingen dienen na te leven:  

  a) Het is de verkrijgers van de privatieve kavels uitdrukkelijk verboden het 

harmonieus en eenvormig uitzicht, evenals de specifieke bouwstijl en eigen karakter van de 

kavels te wijzigen en te verstoren. 

  b) Rekening houdend met hetgeen in de artikelen 12 en 21 wordt uiteengezet is 

het de verkrijgers van de privatieve kavels principieel verboden om te plaatsen eender waar in 

en rond het gebouw: 

  - zichtbaar blijvende buizen als rook- of verluchtingskanalen; 

  - veranda's of bijgebouwen allerhande ; 

  - pylonen, vlaggenmasten of zendmasten dienstig voor om het even welk doel; 

zichtbare radio- en televisieantennes en installaties voor airconditioning; 

  - schotelantennes en dergelijke; 

  - voorzetrolluiken; 

  - luifels en zonneweringen. 

  c) Het is verboden huisafval en afbraakmateriaal te stapelen in de kavels; ande-

re vuilnisbakken/zakken te gebruiken dan deze voorgeschreven door de stadsreglement(en); 

vuilniszakken dienen te worden geplaatst op de daartoe bestemde plaats. 

  d) Het is verboden linnengoed of was te hangen aan de gevels of op de balkons 

of terrassen van deze gevels of wat ook te doen dat het uitzicht van het gebouw zou kunnen 

benadeligen. 

  e) Het is verboden om advertenties of reclame aan te plakken of te schilderen 

op muren, afsluitingen, zijgevels, palen, balkons, terrassen, daken, enzovoort, tenzij voor aan-

duiding van de toegelaten activiteiten. Alleen advertenties voor verhuring of verkoop zijn 

toegelaten, zoals bepaald in artikel 12 hiervoor. 

  f) De gemeenschappelijke (door)gangen, inkomhal, overlopen, trapzalen of 

hallen, inrit en manoeuvreerruimte moeten ten allen tijde vrij blijven. Het plaatsen van motor-

rijwielen of motorvrije rijwielen (fietsen, kinderrijtuigen, skateboards, enzovoort) en alle an-

dere hinderlijke voorwerpen is niet toegelaten, behoudens op de daartoe speciaal voorziene 

plaatsen. Het is verboden in deze gemeenschappelijke ruimten huishoudelijk werk uit te voe-
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ren of te laten uitvoeren, tapijten, huishoudlinnen, meubels, beddengoed, kleding of schoeisel 

te reinigen, te borstelen, uit te kloppen, te wassen of uit te hangen.  

  g) De bewoners mogen in de gemeenschappelijke ruimten niets plaatsen dat 

geuren verspreidt of de andere bewoners op enige andere wijze zou hinderen.  

  h) Het is verboden in de residentie ontvlambare (zoals bijvoorbeeld butaangas 

of propaangas), gevaarlijke of slecht geurende producten binnen te brengen. 

  i) De nodige voorzorgen moeten genomen worden om bij het reinigen van de 

vensters en dorpels de gevels en eigendommen van de andere mede-eigenaars niet te bevoch-

tigen of te beschadigen.  

  Toegevingen of gedogen ten aanzien van welke activiteit ook die met de nor-

male gebruikswijze van gemeenschappelijke zaken onverenigbaar is kunnen niet als een stil-

zwijgende instemming worden uitgelegd, en kunnen dus op ieder ogenblik worden herroepen.

  Artikel 20.- Nutsvoorzieningen.- 

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

internet zullen tot aan de eerste algemene vergadering namens de mede-eigenaars door de 

verschijner worden gesloten en daarna door de syndicus. 

  De verschijner heeft ook de bevoegdheid om namens de mede-eigenaars con-

tracten 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, huur, erf-

pacht of opstal op een daartoe bestemd gemeenschappelijk lokaal wordt toegekend, bijvoor-

beeld 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. 

  Artikel 21.- Airco, zonnepanelen, antennes en ontvangers.- 

  (Schotel)antennes, installaties voor airconditioning, ontvangers of toestellen 

voor het opvangen of omzetten van zonne- of windenergie of zelfde toestellen die in de toe-

komst voor enig communicatiemiddel of energiewinning zouden ontwikkeld worden, mogen 

niet op de daken en gevels of enige andere ruimte of buitenruimte geplaatst worden dan inge-

volge een beslissing van de algemene vergadering genomen met vier/vijfde meerderheid en 

mits eventuele toelating van de bevoegde stedenbouwkundige diensten. Een toegelaten toestel 

kan worden onderhouden, hersteld en vervangen. 

  Indien in de toekomst gemeenschappelijke zonnepanelen zouden worden ge-

plaatst na beslissing van de algemene vergadering, vallen de kosten verbonden aan deze pane-

len ten laste van de gemeenschap net zoals alle andere gemeenschappelijke lasten zoals be-

dongen in artikel 25 hierna.  

  De verdere installaties (en toebehoren, waaronder de omvormers) behoren tot 

de privatieve gedeelten van het appartement en worden gekoppeld aan de teller(s) van zelfde 

appartement. Alle kosten van verbruik, reiniging, omvorming, onderhoud, verzekering, her-

stelling en vernieuwing van deze installaties zullen uitsluitend gedragen worden door de eige-

naar zelfde appartement.  

  Bij het uitvoeren van werken aan of het vervangen van deze installaties dient te 

eigenaar minimum 48 uur op voorhand de syndicus te verwittigen. Schade toegebracht aan de 

gemeenschappelijke delen van het gebouw naar aanleiding van het uitvoeren van deze werken 

of het plaatsen/vervangen van de installaties vallen uitsluitend ten laste van de eigenaar van 

zelfde appartement. 
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  Artikel 22.- 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 gemeenschappe-

lijke delen van het gebouw, worden uitgevoerd op de tijdstippen en op de wijze door de syn-

dicus vastgesteld, wanneer ze als daden van bewaring of voorlopig beheer gelden; voor wer-

ken die niet van bewaring of voorlopig beheer zijn wordt de beslissing door de algemene ver-

gadering genomen. 

  Elke mede-eigenaar ondergaat, zonder recht op vergoeding, de stoornis die 

ontstaat als gevolg van dergelijke werken. 

  Artikel 23.- Initiatiefrecht van de mede-eigenaars.- 

  Iedere mede-eigenaar kan aan de algemene vergadering vragen om de door 

hem gewenste werken aan de 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 zelfstan-

dig, doch op kosten van de vereniging, de door hem gewenste werken aan de gemeenschappe-

lijke delen te laten uitvoeren, voor zover ze dringend en noodzakelijk zijn. 

  Wanneer de algemene vergadering zich zonder gegronde reden tegen de uit-

voering van dergelijke werken verzet, kan de mede-eigenaar aan de rechter toestemming vra-

gen om op eigen kosten de werken uit te voeren die hij nuttig acht, zelfs aan de gemeenschap-

pelijke delen. 

  Artikel 24.- Schade door de mede-eigenaars veroorzaakt.- 

  Vergoedingen voor schade veroorzaakt aan een mede-eigenaar, die ten laste 

komt van de gemeenschap of vereniging van mede-eigenaars worden tussen alle mede-

eigenaars, ook het slachtoffer omgeslagen, behoudens toepassing van artikel 577-9 §5 van de 

wet op de appartementseigendom. 

 

  AFDELING 6.- CRITERIA EN BEREKENINGSWIJZE VAN DE VER-

DELING VAN DE LASTEN. 

  Artikel 25.- Opsomming.- 

  Zijn gemeenschappelijk, alle lasten en kosten die betrekking hebben op: 

  - het onderhoud, het verbruik, de herstelling, de vernieuwing, het beheer van de 

gemeenschappelijke zaken met inbegrip van het gemeenschappelijk mobilair en de tellers die 

dienen om het verbruik van iedere kavel op te geven, de beheerskosten; 

  - de schadevergoeding eventueel verschuldigd door de gemeenschap of vereni-

ging die in het ongelijk werd gesteld met inbegrip van de schade veroorzaakt door het ge-

bouw; 

  - alle andere schulden, lasten en kosten, gemaakt in het belang van de gemeen-

schap of vereniging van mede-eigenaars of door haar verschuldigd, zoals onder meer de pre-

mies van verzekeringspolissen (ter uitzondering van hetgeen hierna in artikel zevenentwintig 

wordt bepaald), de kosten van heropbouw; 

  - de kosten van een rechtsgeding door of tegen de gemeenschap of vereniging 

van mede-eigenaars ingespannen; 

  - belastingen, taksen en retributies, voor zover deze niet bij afzonderlijke aan-

slag ten laste van een eigenaar worden gebracht, en 

  - alle andere schulden, lasten, en kosten gemaakt in het belang van de gemeen-

schap of vereniging van mede-eigenaars of door haar verschuldigd. 
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  Artikel 26.- Bijdrage in deze lasten.- 

  In de gemeenschappelijke lasten draagt iedere mede-eigenaar bij hetzij in ver-

houding tot hun aandelen in de gemeenschappelijke delen, berekend zoals hiervoor uiteenge-

zet op basis van de netto-vloeroppervlakte, de bestemming en de ligging per kavel, hetzij in 

evenredigheid met het nut dat de gemeenschappelijke delen en diensten die deze kosten te-

weegbrengen voor elk van de privatieve kavels heeft, zoals hierna nader bepaald. 

  Iedere mede-eigenaar kan de algemene vergadering vragen de verdeling van de 

lasten in de gemeenschappelijke delen te wijzigen, indien die verdeling onjuist is geworden 

ingevolge aan het gebouw aangebrachte wijzigingen of door een mede-eigenaar ontwikkelde 

activiteit of uitgevoerde werken, onverminderd zijn recht om zich tot de rechter te wenden in 

de mate waarin de wet in een dergelijke mogelijkheid voorziet. 

  Artikel 27.- Verdeling van de lasten.- 

  Algemene verdeelsleutel.- 

  Alle lasten zullen tussen alle mede-eigenaars van het gebouw worden omgesla-

gen in verhouding tot hun aandelen in de gemeenschappelijke delen (totaal: duizend (1.000)) 

aandelen; tenzij in een afwijkende verdeelsleutel is voorzien. 

  Bijzondere afwijkende verdeelsleutels.- 

  1. De lasten betreffende de zaken voorwerp van bijzondere gebruiksrechten  

zoals omschreven in artikel negen hierboven zullen uitsluitend gedragen worden door de me-

de-eigenaars die er het uitsluitend genot en gebruik van hebben volgens de modaliteiten vast-

gesteld in de hoofding “Bijzonder gebruiksrecht – Bijzondere kostenregeling” in fine van ar-

tikel 9. 

   Derhalve zal iedere eigenaar van een privatief waaraan een bijzonder gebruiks-

recht is toegekend bijdragen in de lasten van dat gebruiksrecht volgens een breukdeel waarbij 

als teller wordt genomen het aantal aandelen van dat privatief in de gemeenschappelijke delen 

van het appartementsgebouw en waarbij de noemer gelijk is aan de som van alle aandelen in 

de gemeenschappelijke delen van alle privatieve kavels aan wie het bijzonder gebruiksrecht is 

toegekend, welke verdeling werd opgenomen onder de beschrijving van de privatieven.  

  2. Volgende lasten zullen worden omgeslagen naar evenredigheid van het nut 

dat de gemeenschappelijke delen en diensten die deze kosten teweegbrengen, voor elke kavel 

hebben: het verbruik van water, gas en elektriciteit, voor wat de privatieve kavels betreft, de-

welke (indien de individuele afrekeningen niet door de distributiemaatschappijen worden op-

gesteld op basis van hun tellers) tussen de mede-eigenaars zullen worden omgeslagen volgens 

het op basis van tellers vastgesteld verbruik. Dit principe geldt bijvoorbeeld in het geval de 

privatieve kavels worden verwarmd met een gemeenschappelijke verwarmingsinstallaties. 

  3. De kosten van de installatie en de aansluitingskosten voor de televisie- en 

radiodistributie zullen betaald en gedragen worden door de privatieve eigendommen die er 

door worden bediend, elke kavel voor een gelijk deel. 

  4. Indien de verdeling van de kosten ten laste wordt gelegd van een welbepaal-

de groep van privatieve kavels, dan zal de algemene verdeelsleutel moeten worden aangepast 

door teller en noemer telkens samen te stellen uit het totaal aantal aandelen in de gemeen-

schappelijke delen van de bedoelde groep van privatieve kavels. 

  5. In het bijzonder zullen alle kosten inzake onderhoud, herstelling of vernieu-

wing van de inkom kant Dendermondesteenweg, die alleen dienstig is voor de apparte-

menten nummers  2 en 3 met name de inkomdeur de inkomhal, de kasten met de brieven-

bussen, de video-parlofooninstallatie, de securitdeur, de traphallen en trappen, de blusappara-

ten, de sirene, en de brandhaspels, het systeem van deuropening en de belinstallatie dienend 
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tot gemeenschappelijk gebruik van de appartementen 2 en 3 , alleen ten laste zijn van de me-

de-eigenaars van de appartementen nummers 2 en  3. De mede-eigenaars van de overige pri-

vatieve kavels moeten hier niet in tussenkomen. De beslissingen dienaangaande zullen dus 

ook alleen door de mede-eigenaars van de appartementen 2 en 3 genomen worden. 

  De lastenverdeling betreft 49/100 voor het appartement 2 en 51/100 voor het 

appartement 3  in de gemeenschappelijke delen enkel behorende tot de appartementen 2 en 3 

  6. In het bijzonder zullen alle kosten inzake onderhoud, herstelling of vernieu-

wing van de inkom kant Schoofmeersstraat, die alleen dienstig is voor het magazijn met 

name de inkomdeur de inkomhal, de kasten met de brievenbussen, de video-

parlofooninstallatie, de securitdeur, de traphallen en trappen, de blusapparaten, de sirene, en 

de brandhaspels, het systeem van deuropening en de belinstallatie dienend tot gemeenschap-

pelijk gebruik van het magazijn, alleen ten laste zijn van de mede-eigenaars van het magazijn. 

De mede-eigenaars van de overige privatieve kavels moeten hier niet in tussenkomen. De 

beslissingen dienaangaande zullen dus ook alleen door de mede-eigenaars van het magazijn-

genomen worden. 

  7. In het bijzonder zullen alle kosten inzake onderhoud, herstelling of vernieu-

wing van de inkom kant Schoofmeersstraat, die alleen dienstig is voor het appartement 

nummer 1 met name de inkomdeur de inkomhal, de kasten met de brievenbussen, de video-

parlofooninstallatie, de securitdeur, de traphallen en trappen, de blusapparaten, de sirene, en 

de brandhaspels, het systeem van deuropening en de belinstallatie dienend tot uitsluitend ge-

bruik van het appartement nummer 1, alleen ten laste zijn van de eigenaar van het apparte-

ment nummer 1. De mede-eigenaars van de overige privatieve kavels moeten hier niet in tus-

senkomen. De beslissingen dienaangaande zullen dus ook alleen door de eigenaar van het 

appartement nummer 1 worden. 

  8. In het bijzonder zullen alle kosten inzake onderhoud, herstelling of vernieu-

wing van de inkom kant Schoofmeersstraat, die alleen dienstig is voor de commerciële 

ruimte 1,  met name de inkomdeur de inkomhal, de kasten met de brievenbussen, de video-

parlofooninstallatie, de securitdeur, de blusapparaten, de sirene, en de brandhaspels, het sys-

teem van deuropening en de belinstallatie dienend tot uitsluitend gebruik van het magazijn, 

alleen ten laste zijn van de eigenaar van het magazijn 1. De mede-eigenaars van de overige 

privatieve kavels moeten hier niet in tussenkomen. De beslissingen dienaangaande zullen dus 

ook alleen door de eigenaar van het magazijn worden genomen. 

  9. In het bijzonder zullen alle kosten inzake onderhoud, herstelling of vernieu-

wing van de inkom kant Schoofmeersstraat, die alleen dienstig is voor de commerciële 

ruimte 2,  met name de inkomdeur de inkomhal, de kasten met de brievenbussen, de video-

parlofooninstallatie, de securitdeur, de blusapparaten, de sirene, en de brandhaspels, het sys-

teem van deuropening en de belinstallatie dienend tot uitsluitend gebruik van de commerciële 

ruimte 2, alleen ten laste zijn van de eigenaar van de commerciële ruimte 2. De mede-

eigenaars van de overige privatieve kavels moeten hier niet in tussenkomen. De beslissingen 

dienaangaande zullen dus ook alleen door de eigenaar van de commerciële ruimte 2 worden 

genomen. 

  10. De kosten inzake onderhoud, herstelling of vernieuwing van het plat dak 

dat alleen dienstig is voor het magazijn zal alleen ten laste zijn van de eigenaar van het maga-

zijn. De mede-eigenaars van de overige privatieve kavels moeten hier niet in tussenkomen. De 

beslissingen dienaangaande zullen dus ook alleen door de eigenaar van het magazijn worden 

genomen. 
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  De kosten inzake onderhoud, herstelling of vernieuwing van de beide zadel-

daken, zowel zadeldak kant Dendermondesteenweg als zadeldak kant Schoofmeerstraat, 

alsook het plat dak boven de commerciële ruimtes, die alleen dienstig zijn voor de appar-

tementen en de commerciële ruimten  alleen ten laste zijn van de eigenaars van de apparte-

menten en de eigenaars van de commerciële ruimten. Ter verduidelijking wordt meegedeeld 

dat de kosten van de beide zadeldaken en de kosten van het plat dak boven de commerciële 

ruimten, gemeenschappelijk zijn voor de appartementen en de commerciële ruimten. De me-

de-eigenaars van de overige privatieve kavels moeten hier niet in tussenkomen. De beslissin-

gen dienaangaande zullen dus ook alleen door de eigenaars van de appartementen en com-

merciële ruimten worden genomen. 

 

  

  Artikel 28.- Werkkapitaal - Reservekapitaal.- 

  a) 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 gemene delen, de beheerskosten en de 

uitgaven voor de huisbewaarder. 

  Het bedrag van de voorziening of provisie en de periodiciteit van betaling er-

van (maandelijks, drie- of zesmaandelijks, jaarlijks) wordt bij de eerste verkoop van een pri-

vatieve kavel door de verschijner bepaald, en zodra ze bijeengekomen is, door de algemene 

vergadering. 

  De betaling wordt periodiek door de syndicus gevraagd of gevorderd en door 

hem ontvangen, om te worden aangewend voor de betaling van de gemeenschappelijke lasten 

als vermeld.  

  Jaarlijks wordt de afrekening door de syndicus aan de algemene vergadering 

van mede-eigenaars ter goedkeuring voorgelegd, en wordt zo nodig het bedrag van de provi-

sie voor het volgend jaar aangepast. 

  Betaling van gevraagde of gevorderde voorzieningen of provisies houdt geens-

zins goedkeuring van de afrekening in; deze wordt enkel geldig door de algemene vergadering 

gegeven.  

  b) Onder reservekapitaal wordt verstaan de som van de periodiek ingebrachte 

bedragen 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. 

  De vereniging van mede-eigenaars moet uiterlijk na afloop van vijf jaar na da-

tum van de voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen van het gebouw een re-

servekapitaal aanleggen waarvan de jaarlijkse bijdrage niet lager mag zijn dan vijf procent 

van het totaal van de gewone gemeenschappelijke lasten van het voorgaande boekjaar. De 

vereniging van mede-eigenaars kan met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen be-

slissen om dit verplicht reservekapitaal niet aan te leggen. 

  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 29.- 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 deelgeno-
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ten 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 30.- Overdracht van een kavel.- 

  a) Tekoopstelling en syndicus 

  In het vooruitzicht van een rechtshandeling tot overdracht of aanwijzing van 

het eigendomsrecht op een kavel onder levenden deelt de optredende notaris, eenieder die 

beroepshalve optreedt als tussenpersoon, of de uittredende mede-eigenaar, vóór de onderteke-

ning van de overeenkomst of, in voorkomend geval, van het aankoopbod of van de aankoop-

belofte, aan de nieuwe mede-eigenaar de volgende inlichtingen en documenten mee, die de 

syndicus hem op eenvoudig verzoek bezorgt binnen een termijn van vijftien dagen : 

  1° het bedrag van het werkkapitaal en dat van het reservekapitaal;  

  2° het bedrag van de eventuele door de uittredende mede-eigenaar verschuldig-

de achterstallen daaronder begrepen de kosten van gerechtelijke of buitengerechtelijke invor-

dering alsook de kosten voor de mededeling van de informatie voorzien door artikel 577/11 

§1 en §2 BW;   

  3° de toestand van de oproepen tot kapitaalinbreng met betrekking tot het re-

servekapitaal en waartoe de algemene vergadering vóór de vaste datum van de eigendoms-

overdracht heeft besloten;  

  4° in voorkomend geval, het overzicht van de hangende gerechtelijke procedu-

res in verband met de mede-eigendom en van de bedragen die in het geding zijn;  

  5° 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;  

  6° 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 

naargelang het geval de notaris, eenieder die beroepshalve optreedt als tussenpersoon of de 

uittredende mede-eigenaar, de partijen in kennis van diens verzuim. 

  b) Optredende notaris en syndicus 

  - In geval van overdracht of van aanwijzing van het eigendomsrecht van een 

kavel onder de levenden of in geval van eigendomsovergang wegens overlijden, verzoekt de 

optredende notaris, bij een ter post aangetekende brief, de syndicus van de vereniging van 

mede-eigenaars hem de volgende inlichtingen en documenten mee te delen, alsook, in voor-

komend geval, de bijgewerkte versie van de onder a) opgevraagde informatie: 

  1° het bedrag van de uitgaven voor behoud, onderhoud, herstelling en vernieu-

wing waartoe de algemene vergadering of de syndicus vóór de vaste datum van de eigen-

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

verzocht;  

  2° een staat van de oproepen tot kapitaalinbreng die door de algemene vergade-

ring van de mede-eigenaars zijn goedgekeurd vóór de vaste datum van de eigendomsover-

dracht, alsook de kostprijs van de dringende werkzaamheden waarvan de syndicus pas na die 

datum om betaling heeft verzocht;  

  3° een staat van de kosten verbonden aan het verkrijgen van gemeenschappe-

lijke delen, waartoe de algemene vergadering vóór de vaste datum van de eigendomsover-

dracht heeft besloten, maar waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht;  
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  4° een staat van de door de vereniging van mede-eigenaars vaststaande ver-

schuldigde bedragen, ten gevolge van geschillen ontstaan vóór de vaste datum van de eigen-

domsoverdracht, maar waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht. 

  De documenten vermeld onder a) 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 nieuwe mede-

eigenaar. 

  Indien de syndicus niet antwoordt binnen dertig dagen na het verzoek, stelt de 

notaris de partijen in kennis van diens verzuim. De syndicus die niet of ontijdig antwoordt, 

kan zowel door de nieuwe als door de vorige mede-eigenaar aansprakelijk worden gesteld 

voor alle schade die uit deze vertraging of dit verzuim ontstaat. 

  De kosten voor de mededeling van deze informatie, worden gedragen door de 

uittredende mede-eigenaar. 

  - In geval van een akte tot overdracht of aanwijzing van een eigendomsrecht op 

een kavel of van zakenrechtelijke bezwaring van een eigendomsrecht van een kavel onder 

levenden deelt de instrumenterende notaris binnen dertig dagen na het verlijden van de au-

thentieke akte aan de syndicus mee op welke dag de akte is verleden, alsook de identificatie 

van de betrokken kavel en de identiteit en het huidige en eventueel nieuwe adres van de be-

trokken personen en, in voorkomend geval, de identiteit van de lasthebber aangewezen over-

eenkomstig 577-6, § 1, tweede lid. 

   c) Eigendomsoverdrager en nieuwe eigenaar 

  1. Algemeen 

 Onverminderd andersluidende overeenkomsten tussen partijen inzake de bij-

drage in de schuld, draagt de nieuwe mede-eigenaar het bedrag van de schulden vermeld in 

artikel 577-11 §2, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek onder 1°, 2°, 3° en 4°. De gewone 

lasten worden gedragen door de nieuwe mede-eigenaar vanaf de dag waarop hij gebruik kan 

maken van de gemeenschappelijke delen. 

 De nieuwe mede-eigenaar is evenwel verplicht tot betaling van de buitengewo-

ne 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. 

 2. Werkkapitaal 

 In geval van eigendomsoverdracht van een kavel 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 geen gebruik kon ma-

ken van de gemeenschappelijke delen; de afrekening wordt door de syndicus opgesteld; het 

aandeel van de kavel in het werkkapitaal wordt terugbetaald aan de uittredende mede-eigenaar 

en opgevraagd bij de nieuwe mede-eigenaar.  

 Deze datum moet aan de syndicus worden gemeld zodra de eigendomsover-

dracht authentiek werd vastgesteld, dan wel op een andere wijze vaste datum heeft verkregen. 

De afrekening wordt door de syndicus op verzoek van de nieuwe dan wel de vorige eigenaar 

opgesteld en medegedeeld. Ook de notaris die belast is met het opmaken van de akte van ei-

gendomsoverdracht kan in die zin een verzoek aan de syndicus richten waarop hij gehouden is 

te antwoorden.  

 3. Reservekapitaal 
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 In geval van eigendomsoverdracht van een kavel blijft zijn aandeel in het re-

servekapitaal eigendom van de vereniging. 

  Artikel 31.- Gedwongen inning van bijdragen in de gemeenschappelijke 

lasten.- 

  a) Indien een mede-eigenaar in gebreke blijft de hem gevraagde provisie of het 

nadelig saldo van de jaarlijkse afrekening te betalen binnen de twee weken na ontvangst van 

het bericht van de syndicus waarbij hem deze betaling werd gevraagd, wordt hij door de syn-

dicus bij aangetekende brief of per drager afgegeven brief aan zijn verplichting herinnerd. 

   Van dan af lopen van rechtswege intresten op alle door de mede-eigenaar ver-

schuldigde sommen, berekend per dag vertraging op basis van een rentevoet van twee procent 

(2%) per jaar boven de wettelijke intrest. 

  Hetzelfde geldt voor ieder ander bedrag dat een mede-eigenaar aan de vereni-

ging 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 intresten, kosten, en met het bedrag 

van de forfaitaire schadevergoeding die aan de vereniging van mede-eigenaars toekomt, en 

gelijk is aan twintig ten honderd van het verschuldigde bedrag met een minimum van vijfhon-

derd euro, welke minimum gekoppeld is aan de evolutie van het indexcijfers der kleinhan-

delsprijzen, zelfde indexcijfer overeenstemmend met het indexcijfer van de maand waarin de 

eerste bewoners het appartementsgebouw betrekken, en aan te passen volgens het indexcijfer 

van de maand voorafgaand aan de betaling, te dagvaarden, zonder voorafgaande machtiging 

van de algemene vergadering. 

  Tot waarborg van de betaling van de door hem verschuldigde sommen staat 

iedere mede-eigenaar door de ondertekening van de akte van aankoop van zijn privatieve ka-

vel aan de syndicus, optredend voor de vereniging van mede-eigenaars, af, alle schuldvorde-

ringen 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 verschul-

digde 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. 

  b) Bij het verlijden van de authentieke akte moet de instrumenterende notaris 

de door de uittredende mede-eigenaar verschuldigde achterstallen op gewone en buitengewo-

ne lasten, daaronder begrepen de kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering, 

afhouden, alsook de kosten voor de mededeling van de krachtens artikel 577-11, §§ 1 tot 3 

vereiste informatie. De instrumenterende notaris betaalt echter eerst de bevoorrechte, de hypo-

thecaire schuldeisers of de schuldeisers die hem kennis hebben gegeven van een derdenbeslag 

of een overdracht van schuldvordering.  

  Indien de uittredende mede-eigenaar deze achterstallen of kosten betwist, 

brengt de instrumenterende notaris binnen drie werkdagen na het verlijden van de authentieke 

akte de syndicus daarvan bij aangetekende zending op de hoogte.  

  Bij ontstentenis van kennisgeving van een bewarend of van een uitvoerend 

beslag binnen twintig werkdagen na de verzending van de in het tweede lid bedoelde aangete-

kende zending, kan de notaris rechtsgeldig het bedrag van de achterstallen aan de uittredende 

mede-eigenaar betalen. 

c) Voorrecht : 
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De vereniging van mede-eigenaars beschikt over een onroerend voorrecht op 

de kavel in een gebouw of groep van gebouwen voor de bijdragen verschuldigd met betrek-

king tot deze kavel. Dit onroerend voorrecht is beperkt tot de bijdragen van het lopende boek-

jaar en het eraan voorafgaande boekjaar. Het neemt rang in, zonder verplichting tot inschrij-

ving, na het voorrecht van de gerechtskosten bepaald in artikel 17, het voorrecht bepaald in 

artikel 114 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en de eerder ingeschre-

ven voorrechten. 

De syndicus zal ervoor moeten zorgen dat de optredende notaris wordt inge-

licht over alle bijgewerkte versies van de afrekening van de door de uittredende mede-

eigenaar verschuldigde lasten. 

Bij de overdracht van een kavel moet de syndicus alle verplichtingen vervullen 

die voortvloeien uit de artikelen 577-11 en 577-11/1 van het Burgerlijk Wetboek. Hij zal bo-

vendien ofwel aan de uittredende mede-eigenaar, ofwel aan de optredende notaris, binnen drie 

dagen volgend op het verzoek, een attest moeten afleveren dat bevestigt dat alle door de uit-

tredende mede-eigenaar verschuldigde schulden betaald zijn. Daaruit volgt dat de vereniging 

van mede-eigenaars zich niet meer zal kunnen beroepen op het onroerend voorrecht bedoeld 

in het artikel 27 7° van de hypotheekwet. 

Wanneer de syndicus bij de overdracht van een kavel alle of een deel van zijn 

verplichtingen voortvloeiend uit de artikelen 577-11 en 577-11/1 van het Burgerlijk Wetboek 

en uit onderhavig reglement van mede-eigendom niet vervult, zal hij aansprakelijk worden 

gesteld voor de betaling van alle door de uittredende mede-eigenaar aan de vereniging van 

mede-eigenaars verschuldigde achterstallen, onverminderd elk verhaal dat hij tegen de uittre-

dende mede-eigenaar zou kunnen hebben. In dat geval zal de vereniging van mede-eigenaars 

over geen enkel recht beschikken dat de nieuwe mede-eigenaar zou kunnen schaden. 

  Artikel 32.- Brandverzekering.- 

  De eenvoudige risico's tegen schade veroorzaakt door brand, elektriciteit, aan-

slagen en arbeidsconflicten, storm, hagel, ijs- en sneeuwdruk, water, glasbreuk, diefstal, on-

rechtstreekse verliezen zowel aan privatieve als aan gemeenschappelijke delen van het ge-

bouw en de grond, worden door een collectieve verzekeringsovereenkomst verzekerd. 

  De brandverzekering dekt, overeenkomstig artikel 115 van de Wet betreffende 

de verzekeringen ook de schade veroorzaakt door blikseminslag, ontploffing, implosie, als-

mede door het neerstorten van of het getroffen worden door luchtvaarttuigen of door voor-

werpen die ervan afvallen of eruit vallen, en door het getroffen worden door enig ander voer-

tuig 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 gemeen-

schappelijke zaken is veroorzaakt door hulpverlening of enig dienstig middel tot het behoud, 

het blussen of voor 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 mede-eigenaars en de vereniging van mede-eigenaars, doch ook de bij de 

mede-eigenaars inwonende personen, hun personeel bij de uitoefening van hun functies, de 

lasthebbers en vennoten van de verzekeringsnemer in de uitoefening van hun functies, en elke 

andere persoon die een mede-eigenaar in een aanhangsel aan de verzekeringsovereenkomst 

als mede-verzekerde aanduidt, genieten als verzekeringsnemers mede de dekking door de 

verzekeringsovereenkomst verleend. 
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  De verzekeringsvoorwaarden zullen derwijze worden bedongen dat de evenre-

digheidsregel geen toepassing vindt. 

  De mede-eigenaars hebben geen verhaal tegen  mekaar, noch tegen de vereni-

ging van mede-eigenaars, noch tegen gebruikers andere dan huurders, zelfs indien de schade 

ontstaan 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 mede-eigenaars zullen hun huurders opleggen een derge-

lijke afstand van verhaal toe te staan. 

  Artikel 33.- Aansprakelijkheidsverzekering.-  

  De aansprakelijkheid van iedere mede-eigenaar en van de vereniging van me-

de-eigenaar wegens schade aan derden op grond van de artikelen duizend driehonderd twee-

entachtig tot duizend driehonderd zesentachtig bis van het Burgerlijk Wetboek en het verhaal 

van derden wegens een dergelijke aansprakelijkheid wordt eveneens door een gemeenschap-

pelijke verzekeringsovereenkomst gedekt. 

  Zaken en gebouwen in de zin van deze wetsbepalingen zijn zowel privatieve 

als 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 priva-

tieve kavel in het gebouw. 

  De eerste polissen worden namens alle mede-eigenaars gesloten door de ver-

schijner. 

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

privatieve kavel volmacht aan de verschijner om deze polissen mede namens hem af te slui-

ten. 

  Daarna worden de polissen verlengd, hernieuwd, aangepast, opgezegd of geslo-

ten door de syndicus, 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 ontnomen. 

  Artikel 33 bis.- Verplichte verzekering der burgerlijke aansprakelijkheid 

inzake motorrijtuigen. 

  Bepalingen enkel van toepassing op de garages en parkeerplaatsen in de onder-

grondse parking. 

  Iedere mede-eigenaar en iedere huurder van een of meer garages is gehouden 

de verplichte verzekering der burgerlijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen voor ieder 

van zijn voertuigen af te sluiten waarbij dekking wordt verleend zowel voor ongevallen op de 

weg als voor ongevallen op ieder openbaar en privé domein, zodat de andere mede-eigenaars 

niet dienen tussen te komen in de vergoeding voor de schade veroorzaakt door ongevallen in 

de ondergrondse. Op eerste verzoek van de syndicus dienen de betrokkenen het verzekerings-

contract en de betaling van de premies te bewijzen. 

  Artikel 34.- Gemeenschappelijke baten, inkomsten, en verzekeringsver-

goedingen.- 

  De mede-eigenaars zijn gerechtigd op de baten en inkomsten betreffende de 

gemeenschappelijke zaken in verhouding tot hun aantal aandelen in deze gemeenschappelijke 

zaken, voor zover het gaat om gemeenschappelijke zaken mede tot hun gebruik bestemd. 
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  Kortingen evenwel die door de verzekeringsmaatschappij op de premies voor 

niet verkochte kavels worden toegestaan komen uitsluitend de verschijner toe. 

  Zo ook is iedere mede-eigenaar in dezelfde verhouding gerechtigd op de scha-

devergoeding die krachtens een van de in de vorige artikelen vermelde polissen aan de ge-

meenschap 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 onroerend goed bij voorrang aangewend voor de her-

opbouw ervan, indien daartoe beslist wordt, waarbij evenwel rekening moet worden gehouden 

met de rechten van eventuele bevoorrechte of hypothecaire schuldeisers. 

  Onverminderd de vorderingen ingesteld tegen de mede-eigenaars, de bewoners 

of de derden die voor het schadegeval aansprakelijk zijn, zijn de mede-eigenaars verplicht in 

geval van heropbouw of herstel bij te dragen in de kosten, naar evenredigheid van hun aan-

deel in de mede-eigendom. 

  Indien bij gehele vernietiging, of bij gedeeltelijke vernietiging van minstens 

75% van het gebouw (waarbij met de waarde van de grond derhalve geen rekening wordt ge-

houden), niet tot heropbouw wordt beslist, zal deze beslissing leiden tot ophouding van het 

stelsel van gedwongen mede-eigendom door verdeling of licitatie. Indien de vereniging van 

mede-eigenaars rechtspersoonlijkheid heeft, zal de ontbinding van deze vereniging op de al-

gemene vergadering moeten worden voorgelegd; de beslissing tot ontbinding kan alleen ge-

beuren bij eenparigheid van stemmen van alle mede-eigenaars en moet worden vastgesteld bij 

authentieke akte. 

 

  AFDELING 7.- RECHTSVORDERINGEN. 

  Artikel 35.- Optreden in rechte.- 

  De vereniging van mede-eigenaars is bevoegd om in rechte op te treden, als 

eiser en als verweerder.  

  Niettegenstaande artikel 577-5, § 3, heeft de vereniging van mede-eigenaars 

het recht om, als eiser en als verweerder, al dan niet samen met een of meerdere mede-

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

ontkenning van zakelijke of persoonlijke rechten op de gemeenschappelijke delen, of met 

betrekking tot het beheer ervan, alsook met het oog op de wijziging van de aandelen in de 

gemeenschappelijke delen en verdeling van de lasten.  

  De syndicus is gemachtigd iedere vordering om dringende redenen of vorde-

ring tot bewaring van rechten met betrekking tot de 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.  

  Iedere mede-eigenaar kan echter alle rechtsvorderingen alleen instellen betref-

fende zijn kavel, na de syndicus daarover te hebben ingelicht die op zijn beurt de andere me-

de-eigenaars inlicht.  

  Artikel 36.- Voorlopige bewindvoerder.- 

  Indien het financieel evenwicht van de mede-eigendom ernstig in het gedrang 

is of indien de vereniging van mede-eigenaars in de onmogelijkheid verkeert om het behoud 

van het gebouw of de overeenstemming ervan met de wettelijke verplichtingen te waarborgen, 
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kunnen de syndicus of één of meer mede-eigenaars die ten minste één vijfde van de aandelen 

in de gemeenschappelijke delen bezitten, de zaak aanhangig maken bij de rechter om één of 

meer voorlopige bewindvoerders aan te wijzen op kosten van de vereniging van mede-

eigenaars die, voor de hem door de rechter toegekende taken, de organen van de vereniging 

van mede-eigenaars vervangen.  

  Artikel 37.- Rechten van de individuele mede-eigenaar.- 

  Iedere mede-eigenaar kan aan de rechter vragen een onregelmatige, bedrieglij-

ke of onrechtmatige beslissing van de algemene vergadering te vernietigen of te wijzigen in-

dien die hem een persoonlijk nadeel oplevert.  

  Deze vordering moet worden ingesteld binnen een termijn van vier maanden 

vanaf de datum waarop de algemene vergadering plaatsvond.  

  Iedere mede-eigenaar kan eveneens aan de rechter vragen, binnen een termijn 

die deze laatste vaststelt, de bijeenroeping van een algemene vergadering te gelasten ten einde 

over een door voornoemd mede-eigenaar bepaald voorstel te beraadslagen, wanneer de syndi-

cus verzuimt of onrechtmatig weigert zulks te doen.  

  Wanneer in de algemene vergadering de vereiste meerderheid niet wordt ge-

haald, kan iedere mede-eigenaar aan de rechter de toestemming vragen om zelfstandig op 

kosten van de vereniging, dringende en noodzakelijke werken uit te voeren aan de gemeen-

schappelijke gedeelten.  

  Hij kan eveneens de toestemming vragen om op eigen kosten de werken uit te 

voeren die hij nuttig acht, zelfs aan de gemeenschappelijke gedeelten, wanneer de algemene 

vergadering zich zonder gegronde reden daartegen verzet.  

  Vanaf het instellen van een van de vorderingen bedoeld in 2 vorige alinea’s en 

voor zover zijn eis niet afgewezen wordt, is de eiser van iedere aansprakelijkheid bevrijd voor 

alle schade die zou kunnen voortvloeien uit het ontbreken van een beslissing.  

  Iedere mede-eigenaar kan aan de rechter vragen :  

  1° de verdeling van de aandelen in de gemeenschappelijke gedeelten te wijzi-

gen, indien die verdeling onjuist is berekend of indien zij onjuist is geworden ingevolge aan 

het gebouw aangebrachte wijzigingen;  

  2° de wijze van verdeling van de lasten te wijzigen, indien deze een persoonlijk 

nadeel veroorzaakt, evenals de berekening ervan te wijzigen, indien deze onjuist is of onjuist 

is geworden ingevolge aan het gebouw aangebrachte wijzigingen.  

  Wanneer een minderheid van de mede-eigenaars de algemene vergadering op 

onrechtmatige wijze belet een beslissing te nemen met de door de wet vereiste meerderheid, 

kan iedere benadeelde mede-eigenaar zich eveneens tot de rechter wenden, zodat deze zich in 

de plaats van de algemene vergadering stelt en in haar plaats de vereiste beslissing neemt.  

  De mede-eigenaar die eiser of verweerder is in een procedure tegen de vereni-

ging van mede-eigenaars, draagt bij in de voorschotten voor de gerechtelijke en buitengerech-

telijke kosten en erelonen ten laste van de vereniging van mede-eigenaars, onverminderd de 

latere afrekeningen.  

  De mede-eigenaar, die verweerder is in een gerechtelijke procedure ingesteld 

door de vereniging van mede-eigenaars, waarvan de vordering door de rechter volledig onge-

grond werd verklaard, wordt vrijgesteld van elke bijdrage in de erelonen en kosten, die wor-

den verdeeld over de andere mede-eigenaars.  

  De mede-eigenaar van wie de vordering na een gerechtelijke procedure tegen 

de vereniging van mede-eigenaars door de rechter volledig gegrond wordt verklaard, wordt 
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vrijgesteld van elke bijdrage in de erelonen en kosten, die worden verdeeld over de andere 

mede-eigenaars.  

  Als de vordering gedeeltelijk gegrond wordt verklaard, draagt de mede-

eigenaar, die eiser of verweerder is, bij in de erelonen en kosten ten laste van de vereniging 

van mede-eigenaars.  

 

  AFDELING 8.- HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 

  Artikel 38.- Vaststelling huishoudelijk reglement.- 

  Het reglement van interne orde kan worden aangevuld met een huishoudelijk 

reglement (omvattende de praktische gedrags-, leef- en huiselijke regels die binnen het ge-

bouw worden gehanteerd, bv. inzake rust, netheid en veiligheid), zonder evenwel te kunnen 

afwijken van hetgeen in de statuten is bedongen; bij tegenstrijdigheid gaan de statuten voor. 

De verschijner kan een dergelijk reglement opstellen. 

  De inhoud van dit reglement bepalen, wijzigen of aanvullen behoort evenwel 

tot de uitsluitende bevoegdheid van de algemene vergadering, zodra deze voor de eerste maal 

is bijeengeroepen. De algemene vergadering beslist hieromtrent met een meerderheid van 

twee derden der stemmen daar het gaat om het genot of gebruik van de gemeenschappelijke 

gedeelten van het gebouw. Dit reglement of de wijzigingen ervan moeten niet bij notariële 

akte worden vastgesteld. 

 

  AFDELING 9.- ONTBINDING EN VEREFFENING. 

  Artikel 39.- De ontbinding.- 

  De Vereniging van Mede-Eigenaars is ontbonden vanaf het ogenblik dat, om 

welke reden ook, de onverdeeldheid ophoudt te bestaan.  

  De enkele vernieling, zelfs volledig, van het gebouw heeft niet de ontbinding 

van de vereniging tot gevolg.  

  De algemene vergadering kan de vereniging alleen ontbinden bij éénparigheid 

van stemmen van alle mede-eigenaars. Deze beslissing wordt bij authentieke akte vastgesteld.  

  De rechter spreekt de ontbinding van de Vereniging van Mede-Eigenaars uit op 

verzoek van iedere belanghebbende die een gegronde reden kan aanvoeren. 

  Artikel 40.- De vereffening.- 

  De Vereniging van Mede-Eigenaars wordt, na haar ontbinding, geacht voort te 

bestaan voor haar vereffening.  

  Alle stukken uitgaande van een ontbonden Vereniging van Mede-Eigenaars 

vermelden dat zij in vereffening is.  

  Voor zover niets anders is bepaald in de statuten of in een overeenkomst, be-

paalt de Algemene Vergadering de wijze van vereffening en wijst zij één of meer vereffenaars 

aan.  

  Indien de Algemene Vergadering nalaat die personen aan te wijzen, wordt de 

Syndicus belast met de vereffening van de vereniging.  

  De artikelen 186 tot 188, 190 tot 195, § 1, en 57 van het Wetboek van vennoot-

schappen zijn van toepassing op de vereffening van de vereniging van mede-eigenaars.  

  De sluiting van de vereffening wordt bij een notariële akte vastgesteld, die 

overgeschreven wordt op het kantoor rechtszekerheid. 

  Deze akte bevat:  
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  - de plaats, door de Algemene Vergadering aangewezen, waar de boeken en 

bescheiden van de Vereniging van Mede-Eigenaars gedurende ten minste vijf jaar moeten 

worden bewaard.  

  - de maatregelen genomen voor de consignatie van de gelden en waarden die 

aan schuldeisers of mede-eigenaars toekomen en die hen niet konden worden overhandigd.  

  Alle rechtsvorderingen tegen de mede-eigenaars, de vereniging van de mede-

eigenaars, de syndicus de vereffenaars verjaren door verloop van vijf jaar te rekenen vanaf de 

voormelde overschrijving op het kantoor rechtszekerheid.  

 

  AFDELING 10.- DIVERSE SLOTBEPALINGEN. 

  Artikel 41.- 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, kennisge-

vingen 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 42.- Kosten.- 

  De kosten voor het opstellen van de statuten van het gebouw worden ten laste 

gelegd van de kopers van de privatieve kavels in dit gebouw. 

  Artikel 43.- Wettelijke voorschriften.- 

  Artikel 577-14 Burgerlijk Wetboek stelt dat de bepalingen van de artikelen 

577-3 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek van dwingend recht zijn.  Ook de bepalingen van 

artikel 577-2 § 9 van zelfde wetboek zijn van dwingend recht. 

 

 

  IV. SLOT 
   

  VOLMACHTEN. 

# 

  Teneinde te verkopen, het geheel of een deel van de privatieve eigendommen 

van voorschreven residentie, met de daaraan verbonden aandelen in de gemeenschappelijke 

delen, waaronder de grond. 

  En dit in der minne of gerechtelijk, uit de hand, bij openbare toewijzing of vei-

ling, in de vormen, voor de prijzen, onder de lasten, bedingen en voorwaarden aan zodanige 

persoon of personen die de lasthebber zal goedvinden. 

  De goederen te verkavelen, te splitsen, te brengen onder het beheer van mede-

eigendom; daartoe alle vergunningen en attesten aan te vragen, alle verkavelings-, splitsings- 

of verdelingsakten, alle basisakten, wijzigende basisakten, reglementen en soortgelijke akten 

op te stellen; alle rechten van opstal en erfpacht toestaan inzake privatieve en gemeenschappe-

lijke delen; de verkoopsvoorwaarden te laten opmaken; loten te vormen; de oorsprong van 

eigendom vast te stellen; alle verklaringen te doen; alle bepalingen betreffende erfdienstbaar-

heden en gemeenschappen te bedingen. 

  De lastgever te verplichten tot vrijwaring, rechtvaardiging en het verlenen van 

opheffing. 

  Het tijdstip en de wijze van ingenottreding te bepalen; de plaats, wijze en ter-

mijn voor betaling van verkoopprijzen, kosten en bijhorigheden vast te stellen; overwijzing 
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van de prijs en aanwijzing van betaling te doen; koopprijzen, kosten en bijhorigheden te ont-

vangen, kwijting en decharge te geven met of zonder indeplaatsstelling; 

  Het ambtshalve nemen van inschrijving te vorderen of daarvan geheel of ge-

deeltelijk 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 kantmeldingen van inpandgeving, met of 

zonder verzaking van voorrechten, hypotheek, ontbindende rechtsvordering en alle zakelijke 

rechten, af te zien van vervolging en middelen tot tenuitvoerlegging. 

  Van de kopers, toewijzelingen en anderen, alle waarborgen en hypotheken te 

aanvaarden tot zekerheid van betaling of uitvoering van verbintenissen. 

  Bij gebrek aan betaling, bij niet uitvoering van voorwaarden, lasten en bedin-

gen, of ingeval van betwisting, in rechte op te treden door onder meer te dagvaarden en voor 

het gerecht te verschijnen als eiser of als verweerder, te doen pleiten, verzet te doen, hoger 

beroep in te stellen, zich in cassatie te voorzien, kennis te nemen van alle titels en stukken, 

vonnissen en arresten te bekomen; alle, zelfs buitengewone middelen van tenuitvoerlegging 

aan te wenden, zoals herveiling ten laste van de in gebreke blijvende koper, vernietiging van 

de verkoping, bewarend en uitvoerend beslag, rangregeling, enzovoort; steeds verdrag te slui-

ten, dading te treffen en compromis aan te gaan. 

  Ingeval één of verschillende van de hogergemelde rechtshandelingen bij 

sterkmaking verricht werden, deze goed te keuren en te bekrachtigen. 

  Daartoe alle rechtshandelingen te verrichten, akten en stukken te tekenen, in de 

plaats te stellen, woonplaats te kiezen en in het algemeen datgene te doen wat noodzakelijk of 

nuttig zou zijn, zelfs niet uitdrukkelijk in deze akte vermeld. 

  BEVESTIGING IDENTITEIT. 

  Overeenkomstig de Organieke Wet Notariaat bevestigt de instrumenterende 

notaris dat de identiteit van de comparant hem werd aangetoond aan de hand van bewijskrach-

tige identiteitsbewijzen en/of de comparant persoonlijk te kennen. 

  Overeenkomstig de Hypotheekwet waarmerkt de instrumenterende notaris be-

treffende de bij deze akte betrokken partijen de naam, de rechtsvorm, de zetel, de datum van 

oprichting; het B.T.W.-nummer of rijksidentificatienummer en het ondernemingsnummer. 

  ONTSLAG AMBTSHALVE INSCHRIJVING. 

  De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt er bij de 

overschrijving van deze akte van ontslagen enige ambtshalve inschrijving te nemen. 

  RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen) 

  Het recht bedraagt vijftig euro (€ 50,00). 

 INFORMATIEPLICHT - RAADGEVING. 

 De comparant verklaart dat de notaris hem gewezen heeft op de bijzondere ver-

plichtingen aan hem opgelegd door artikel 9, §1, alinea’s twee en drie van de Wet op het Nota-

risambt. 

 De comparant erkent dat hem door de notaris gewezen werd op het recht dat elke 

partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een 

raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen wor-

den vastgesteld. 

 Zelfde comparant heeft hierop verklaard dat er zich hier volgens hem geen te-

genstrijdige belangen voordoen en dat hij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor 

evenwichtig houdt en deze aanvaardt. Hij bevestigt tevens dat ondergetekende notaris hem naar 
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behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavi-

ge akte, en hem op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt. 

 VOORLEZING EN TOELICHTING. 

 De comparant bevestigt een ontwerp van zelfde akte ontvangen te hebben. 

Huidige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen be-

vat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet op het notariaat, evenals de wijzigingen 

die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp van de akte. 

De gehele akte werd door mij notaris ten behoeve van de comparant toegelicht. 

 

  WAARVAN AKTE 

  Verleden te Oostende. 

  Datum als ten hoofde. 

  Na integrale voorlezing en toelichting van de akte door de notaris, heeft de 

comparant, samen met mij notaris, getekend. 

 

 


