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Syndicbeheer.be bvba Gent, 25/01/2023
Twaalfkameren 3
9000        GENT
Tel   09 324 82 42
Fax  09 324 85 83
GSM 0496 706 703
E-mail : info@syndicbeheer.be Notaris DE WULF, VERBIST, VAN POUCKE,

VANDERLINDEN & BALLIERE
Christiaan Van der Heydenlaan 2
9041 OOSTAKKER

O.Ref : DOMI/ NOT / 2023/00167
Ondernemingsnr. VME:

Betreft: VME Dominique - verkoop COMM.RUIMTE1 gelegen te Destelbergen,
Dendermondsesteenweg 674

Geachte notaris,

Wij hebben uw aanvraag van 19/01/2023 om inlichtingen aangaande bovengenoemd pand, eigendom
van B&E consultancy goed ontvangen en geven u hierbij een antwoord op uw diverse vragen:

In bijlage sturen wij u de basisakte, het huishoudelijk reglement en het verslag van de Algemene
Vergadering van 17/10/2022.

BW art 577-11 §1 - 1° Het bedrag van het reservekapitaal en dat van het werkkapitaal

Reservekapitaal
Onder “reservekapitaal” wordt verstaan de som van de periodiek ingebrachte bedragen die zijn bestemd voor het dekken
van niet-periodieke uitgaven, zoals de uitgaven voor de vernieuwing van het verwarmingssysteem, de herstelling of de
vernieuwing van de lift, of het leggen van een nieuwe dakbedekking.
Het aandeel van de uittredende mede-eigenaar blijft eigendom van de vereniging.

In het lopende boekjaar wordt er een reservekapitaal opgebouwd van € 1.200,00
Het aandeel van het betrokken pand hierin bedraagt: 148/1.000sten

Werkkapitaal :
De uittredende mede-eigenaar is schuldeiser van de vereniging van mede-eigenaars voor het gedeelte van zijn aandeel in
het werkkapitaal dat overeenstemt met de periode tijdens welke hij niet effectief gebruik heeft gemaakt van de
gemeenschappelijke delen, de afrekening wordt door de syndicus opgesteld.

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 verwarming- en verlichtingskosten van de gemeenschappelijke delen,
de beheerskosten en de uitgaven voor de huisbewaarder.

De maandelijkse voorschotten bedragen € 95,00 per maand (permanente opdracht in bijlage en zie
onderaan afrekening). De provisies zijn door de verkopende partij te betalen tot en met de maand van
de akte en voor de kopende partij vanaf de maand van de akte (verwelkomingsbrief volgt nadat de akte
is verleden)

Het basiswerkkapitaal van het betrokken pand bedraagt: € 600,00
Op de laatste afrekening van de verkopende partij vindt u eveneens het aandeel in het
basiswerkkapitaal en reservekapitaal (indien dit aanwezig is) terug.

mailto:info@syndicbeheer.be


BTW 889 631 936 BIV 502 656 Pagina 2 van 3

Dit bedrag zal teruggestort worden aan de verkopende eigenaar na vereffening van ALLE schulden en
dient door de kopende eigenaar gestort te worden bij eigendomsoverdracht.

Op heden heeft de verkoper volgende achterstallen:
- de kost voor deze mededeling bedraagt € 150,00 (excl. BTW). Deze kost zal aangerekend worden
aan de verkopende eigenaar via de volgende afrekening van de VME.
Mogen wij u vriendelijk verzoeken om bijgevoegde factuur te willen overhandigen aan de verkoper.
- achterstallige betalingen:

Gelieve ons te consulteren 1 week voor de verkoopakte zodat wij u het exacte bedrag van de
eventuele achterstallen kunnen meedelen. Hiervoor zijn geen bijkomende kosten verschuldigd.

Indien er nog achterstallen zijn die niet werden vereffend tegen de datum van de akte, verzoeken
wij u om de achterstallige schulden van de verkoper te willen inhouden zoals bepaald in BW
art.577-11/1. Gelieve dit bedrag te willen storten op de rekening van VME Dominique op
rekeningnummer BE45363226693989.

BW art.577-11 §2 – 1° Het bedrag van uitgaven voor behoud, onderhoud, herstelling en vernieuwing
waartoe de AV of de syndicus voor de vaste datum van de eigendomsoverdracht heeft besloten, maar
waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht:
Geplande werken voor het boekjaar 01/11/2022-31/08/2023 (zie verslag laatste AV)

· Overdracht documenten
· Onderhoudscontracten
· Brandbeveiliging (keuring en onderhoudsbeurten)
· Studie verzekeringen
· Bellen en brievenbusplaatjes
· Onderzoek toe- en afvoerbuizen en (septische) putten
· Aanpassing elektriciteit en watertellerrs
· Nieuwe sloten
· Aanpak vochtproblemen

BW art.577-11 §2 - 2° Een staat van oproepen tot kapitaalinbreng die door de AV van de mede-
eigenaars zijn goedgekeurd voor de vaste datum van de eigendomsoverdracht, alsook de kostprijs van
dringende werkzaamheden waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht :
Opbouw reservekapitaal (geheel gebouw): € 1.200,00 per jaar

BW art.577-11 § 2 - 3° Een staat van kosten verbonden aan het verkrijgen van gemeenschappelijke
delen, waartoe de AV voor de vaste datum van de eigendomsoverdracht heeft besloten, maar waarvan
de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht :
Nihil

Privatief Ref. Vervaldatum Omschrijving Te betalen

COMM.RUIMTE 31/12/2022 Opvraging BWK 600,00

COMM.RUIMTE 31/12/2022 Provisie november 95,00

COMM.RUIMTE 31/12/2022 Provisie december 95,00

COMM.RUIMTE 01/01/2023 Provisie januari 95,00

COMM.RUIMTE 03/01/2023 Bijkomende opvraging 736,43

COMM.RUIMTE 20/01/2023 Rappelkosten 18,15

Totaal 1.639,58
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BW art.577-11 §2 - 4° Een staat van de door de vereniging van mede-eigenaars vaststaande
verschuldigde bedragen, ten gevolge van geschillen ontstaan voor de vaste datum van de
eigendomsoverdracht, maar waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht :
Geen lopende geschillen

Bodemsaneringdecreet:
Wij hebben geen kennis van enige bodemverontreiniging. Ingevolge de wetgeving van 1/6/2008 is er
geen bodemonderzoek nodig.
Er is geen stookolietank aanwezig.
Er is geen hoogspanningscabine in het gebouw aanwezig.

BW art. 577-11 §3 : Mogen wij u vriendelijk verzoeken ons de datum en het uur van het verlijden van
de akte te willen meedelen (voor eventuele achterstallen) alsook de gegevens van de nieuwe eigenaar
en het toekomstig adres van de verkoper (dit teneinde de slotafrekening pro rata temporis te kunnen
toesturen). De eindafrekening voor de verkoper zal worden opgemaakt op het einde van het boekjaar
pro rata temporis en verstuurd worden na goedkeuring ervan op de AV. Andere afspraken dienen onder
de partijen geregeld te worden.

In de hoop u hiermee van dienst te zijn geweest, verblijven wij inmiddels,

met vriendelijke groet,

Voor VME Dominique
syndicus

Bijlagen:

· Verslag AV van 17/10/2022

· Reglement van inwendige orde

· Permanente opdracht

· Factuur dossierkosten

· Basisakte


