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OP TWEE EN TWINTIG DECEMBER
NEGENTIENHONDERD ACHT EN TACHTIG.
Voor Meester JACQUES VAN DAMME, Notaris ter standplaats SINT-ANDRIES
(BRUGGE).
IS VERSCHENEN
A.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AGENCE IMMOBILIERE
DERMUL, met maatschappelijke zetel te Oostende, Christinastraat 61, gesticht bij akte
verleden voor Notaris Jozef Van den Berghe, voorheen te Sint-Andries, in datum van achttien
februari negentienhonderd een en zestig (Belgisch Staatsblad van acht maart daarna, nummer
4135), laatst gewijzigd ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering
van zeventien september negentienhonderd zevenentachtig, gehouden voor ondergetekende
Notaris Jacques Van Damme, te Sint-Andries (Brugge), verschenen in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van zestien oktober negentienhonderd zevenentachtig, onder nummer
871016/257.
Handelsregister Oostende 22.415.
Hier vertegenwoordigd door de heer Pol DERMUL, beheerder van vennootschappen,
wonend te Oostende, Kursaal Oosthelling 11, Residentie Monte-Carlo.
Handelend als zaakvoerder der vennootschap en overeenkomstig het artikel vijftien en
zestien der statuten.
Hierna genoemd “GRONDEIGENAARS”.
B.
De Naamloze Vennootschap “RATIO FLATS” met zetel te 8420 De Haan,
Velasquezpad 1, gesticht bij akte verleden voor ondergetekende Notaris JACQUES VAN
DAMME, in datum van vijftien november negentienhonderd zevenentachtig, gepubliceerd in
de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftien december negentienhonderd zeven en
tachtig, onder nummer 871215-21.
Handelsregister Brugge 66.235 BTW 432.576.250.
Hier vertegenwoordigd door :
De heer Leo DERMUL, handelaar, wonend te 8400 Oostende, Kursaal Oosthelling 11.
Handelend in zijn hoedanigheid van gedelegeerd-bestuurder, overeenkomstig artikelen
veertien en volgende van de standregelen, daartoe aangesteld ingevolge beslissing
negentienhonderd zevenentachtig, gepubliceerd als voormeld.
Hierna genoemd “BOUWCONSTRUCTEUR” of “PROMOTOR”.
Die ons uiteengezet en verzocht hebben authentieke akte te verlenen van hetgeen
volgt:
BASISAKTE VAN DE RESIDENTIE TER DUINEN
HOOFDSTUK I. VOORAFGAANDE UITEENZETTING
De verschijnende vennootschap AGENCE IMMOBILIERE DERMUL is bij akte
aankoop verleden voor Notaris Ignace MUYLLE te Middelkerke, in datum van achtentwintig
januari negentienhonderd zevenentachtig, overgeschreven op het tweede kantoor der
grondpanden te Brugge, op zestien maart daarna, boek 5768 nummer 25, jegens de V.Z.W.
“LES OEUVRES DE SANTE ET DE VACANCES SOCIALES DE LA MUTUALITE
NEUTRE DE MONS” met zetel te Mons, eigenares geworden van :
Een eigendom op en met grond gelegen te MIDDELKERKE, aan de JOSEPH
CASSELAAN 32 en uitgevende op de KDT. R. MOUCHOTTELAAN, bekend bij kadaster
voor het geheel onder de sectie B nummer 1/D/15 met een oppervlakte van
NEGENHONDERD EN TWAALF VIERKANTE METER (912 m2).
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Bij akte verleden voor ondergetekende Notaris in datum van vier en twintig september
negentienhonderd zevenentachtig, overgeschreven op het tweede kantoor der grondpanden te
Brugge, op achtentwintig oktober negentienhonderd zevenentachtig, boek 6018 nummer 1, is
de verschijnende vennootschap AGENCE IMMOBILIERE DERMUL overgegaan tot het
verlijden van de basisakte voor het gebouw RESIDENTIE SIRIUS, dit op bovenbedoelde
grond, hier echter slechts op een oppervlakte van VIJFHONDERD ZEVENENTWINTIG
VIERKANTE METER (527 m2), zodat de resterende grond van bedoelde eigendom, zijnde
hier de grond gelegen kant KDT. R. MOUCHOTTELAAN, bekend bij kadaster onder de
sectie B deel van nummer 1/D/15 met een oppervlakte volgens meting van DRIEHONDERD
VIJFENTACHTIG VIERKANTE METER (385 m2) NIET behoort tot het regime van de
mede-eigendom van de RESIDENTIE SIRIUS en ingevolge onderhavige akte het voorwerp
zal uitmaken van de basisakte voor de RESIDENTIE TER DUINEN.
Het metingsplan voor bedoelde grond, opgemaakt door de landmeter TOSCA Robert
te Blankenberge, in datum van drie en twintig juli negentienhonderd zevenentachtig, is
gehecht geworden aan de basisakte van de RESIDENTIE SIRIUS en is te aanzien als een
tegenwoordige akte gehecht.
EIGENDOMSOORSPRONG.
De verschijnende vennootschap AGENCE IMMOBILIERE DERMUL is er eigenares
van geworden bij aankoop jegens de V.Z.W. LES OEUVRES DE SANTE ET DE
VACANCES SOCIALES DE LA MUTUALITE NEUTRE DE MONS zoals boven
uiteengezet.
De “V.Z.W. LES OEUVRES DE SANTE ET DE VACANCES SOCIALES DE LA
MUTUALITE NEUTRE DE MONS “voornoemd is er eigenares van geworden bij aankoop
jegens de V.Z.W. “LA CAISSE DE COMPENSION POUR ALLOCATIONS FAMILIALES
DU BRABANT “ met zetel te Brussel, bij akte verleden voor Notaris Guy MOURLON
BEERNAERT te Brussel, in datum van vierentwintig maart negentienhonderd negenenvijftig,
overgeschreven op het kantoor der grondpanden te Veurne, op zeventien april daarna, boek
3946 nummer 29.
BEDOELING VAN PARTIJEN – GESLOTEN OVEREENKOMSTEN
De bouwconstructeur N.V. RATIO FLATS heeft het inzicht, op zijn risico, gevaar en
verantwoordelijkheid en voor eigen rekening, met het inzicht van latere verwezenlijking en
verkoop, een appartementsgebouw op te richten dat de RESIDENTIE TER DUINEN zal
uitmaken.
Bij akte verleden voor ondergetekende Notaris in datum van heden, hebben de
voornoemde grondeigenaars, aan de bouwconstructeur voornoemd, de toelating gegeven om
op zijn kosten en verantwoordelijkheid de nodige gebouwen te slopen en de nodige
complexen op te richten, dit zonder enige beperking wat betreft de uitvoering en verdeling,
terwijl zij verders verzaakt hebben aan hun recht van natrekking op bedoelde gebouwen.
De plannen van de op te richten gebouwen werden opgemaakt door de Architect W.
DEPICKER, Eedverbondkaai 185 te 9000 Gent.
Deze plannen werden goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen
der Gemeente Middelkerke in zitting van een en twintig december negentienhonderd
zevenentachtig, onder het nummer 333/1978 van het register der bouwvergunningen.
De bouwconstructeur heeft de promotie van de werken op zich genomen.
HOOFDSTUK II. BESCHRIJVING VAN DE RESIDENTIE
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De bouwconstructeur heeft ons daarop een bundel bouwplannen overhandigd en de
bouwtoelating, welke aan deze akte zullen gehecht blijven, na door de verschijners en ons,
Notaris, “ne varietur” getekend te zijn.
Er blijkt uit deze plannen dat de RESIDENTIE TER DUINEN zal bestaan uit een
benedenverdieping, vier verdiepingen en een technische verdieping.
BENEDENVERDIEPING
* PRIVATIEVE DELEN
twee autoboxen en zeven autostaanplaatsen.
* GEMENE DELEN
- de inrit van en naar de straat met de inrijpoort, de manoeuvreerruimten tussen
onderscheidene autostaanplaatsen en –boxen, een vuilnislokaal een fietsenberging en
doorgangstrook op de noordzijde van het gebouw.
- de toegang tot het appartementsgebouw met de inkom, de hall, de plaats voor
tellers en de brievenbussen, een sas, de trapzaal, de trapkoker en de trappen, de lift en
liftkoker.
- in vertikale doorsnede, verscheidene buizen en aera’s.

de
de
de
de

VERDIEPINGEN
Vier verdiepingen, ieder bestaande uit vijf appartementen en omvattende :
* PRIVATIEVE DELEN
- APPARTEMENT TYPE A : inkom, doorgang, vestiaire, living met open keuken,
terras op de Oostgevel, toilet, badkamer, berging, opbergkamer en slaapkamer met terras op
de Zuidgevel.
- STUDIO TYPE B : inkom, slaaphoek, badkamer met toilet, vestiaire, studioruimte
met open keuken, terras op de Oostgevel.
- STUDIO TYPE C : inkom, slaaphoek, badkamer met toilet, vestiaire, studioruimte
met open keuken, terras op de Oostgevel.
- APPARTEMENT TYPE D : inkom, doorgang, living met open keuken, terras op de
Oostgevel, vestiaire, toilet, berging, badkamer, slaapkamers en berging.
- APPARTEMENT TYPE F : inkom, living met open keuken, terras op de Zuidgevel,
vestiaire, badkamer, twee slaapkamers, toilet en berging.
* GEMENE DELEN
- de trapzaal, de trappen, de trapkoker, de lift, de liftkoker en de ruimte voor de
leidingen.
- in vertikale doorsnede verscheidene buizen en aera’s.
TECHNISCHE VERDIEPING
De technische verdieping bestaat uit twee appartementen.
* PRIVATIEVE DELEN
- APPARTEMENT TYPE T.V. LINKS (gelegen op de Oost- en Zuidzijde van het
gebouw) : inkom, vestiaire, toilet, living met open keuken en berging, een slaapkamer met
badkamer.
Dit appartement heeft het privatief gebruik van de terrassen palende aan het kwestieus
appartement en gelegen op de Oost- en Zuidgevel.
- APPARTEMENT TYPE T.V. RECHTS (gelegen op de Noord- en Westzijde van het
gebouw) : inkom, berging, een slaapkamer op de Zuidgevel, badkamer, toilet, doorgang, een
slaapkamer op de Noordgevel, vestiaire, living met open keuken.
Dit appartement heeft het privatief gebruik van de terrassen palend aan het kwestieus
appartement en gelegen op de Noord- Oost- en Zuidgevel.
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* GEMENE DELEN
- de trapzaal, de trappen en trapkoker, de lift, liftkoker en machinekamer, de
vluchtweg naar het terras op de Zuidgevel waarvan het privatief gebruik toebehoort aan het
appartement T.V. LINKS.
- in vertikale doorsnede verscheidene buizen en aera’s.
HOOFDSTUK III. VERKLARING VAN VERDELING
A. VERKLARING VAN VERDELING
1. na deze uiteenzetting hebben de verschijners, ons notaris verzocht te acteren dat zij
van nu af aan vermelde grond, hiervoren beschreven en de bestaande en nog op te richten
gebouwen, onderwerpt aan het regime van de mede-eigendom, overeenkomstig het artikel
577/BIS van het Burgerlijk Wetboek (ingevoegd bij wet van 8 juli 1924), thans zijnde de
artikelen 577-2 en volgende van het Burgerlijk Wetboek ingevolge de wet van 30 juni 1994,
gewijzigd en aangevuld bij wetten van 2 juni 2010 en 15 mei 2012.
Gezien het hun bedoeling is dat de appartementen en de andere lokalen, beschreven in
Hoofdstuk II hiervoren, werkelijke privatieve eigendommen zouden zijn, verklaren de
verschijners de RESIDENTIE TER DUINEN te verdelen in privatieve eigendommen en in
algemene onverdeelde gemeenschappelijke gedeelten, waarvan de beschrijving voorafgaat in
Hoofdstuk II hiervoren, en welke nog nader zullen bepaald worden in het aangehecht
reglement van mede-eigendom.
2. tengevolge van deze wilsverklaring en in uitvoering van het artikel 577/bis van het
Burgerlijk Wetboek, thans zijnde de artikelen 577-2 en volgende van het Burgerlijk Wetboek,
komen van dit ogenblik privatieve eigendommen tot stand, die elk op zichzelf het voorwerp
kunnen uitmaken van alle zakelijke rechten, overgangen onder levenden of wegens overlijden,
alsook van alle andere overeenkomsten.
3. elk van deze privatieve eigendommen omvat een gedeelte in privatieve en
uitsluitende eigendom en een zeker aantal aandelen, hierna bepaald, in de gemeenschappelijke
gedeelten van de Residentie, die zich bevinden in de toestand van mede-eigendom en
gedwongen onverdeeldheid.
De vervreemding van een privatieve eigendom omvat noodzakelijkerwijze de
vervreemding en van het privatief gedeelte en van de aandelen in de gemeenschappelijke
gedeelten, die daar bijkomstig bijbehoren.
De hypotheek of elk ander zakelijk recht op een privatieve eigendom bezwaart
terzelfdertijd het gedeelte in privatieve en uitsluitende eigendom, alsmede de aandelen in de
gemeenschap, die daarmede onafscheidelijk verbonden zijn.
4. het ontstaan van de privatieve eigendommen verwekt noodzakelijk het ontstaan van
gedeelten, die gemeenschappelijk zijn aan deze privatieve eigendommen.
Deze gemeenschappelijke gedeelten, allen gemeenschappelijk zijnde aan de ganse
residentie, worden verdeeld in DUIZEND/DUIZENDSTEN (1.000/1.000en) volgens de
hierna volgende tabellen; zij bestaan in mede-eigendom en in gedwongen onverdeeldheid.
B. AANDUIDING DER PRIVATIEVE DELEN
- de parkeerplaatsen en de garageboxen worden genummerd overeenkomstig de
aanduiding op het bouwplan, gaande van 1 tot en met 9, voorafgegaan van de letter P voor de
parkeerplaatsen en de letter B voor de garageboxen.
- de appartementen en studio’s worden aangeduid door respectievelijk APT. en
STUDIO gevolgd van :
a. een letter overeenstemmend met het type appartement of studio, waarbij – het gebouw
gezien zijnde van op de OOSTGEVEL – wordt gebruikt de letter :
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A. voor het appartement uiterst LINKS
B. voor de studio MIDDEN LINKS
C. voor de studio MIDDEN RECHTS
D. voor het appartement uiterst RECHTS
E. voor het appartement gelegen op de WESTGEVEL en
b. een cijfer overeenstemmend met de verdieping waarop het appartement of de studio
gelegen is.
VOORBEELD : het appartement gelegen op de tweede verdieping, uiterst rechts,
wordt aangeduid als APT.D2.
- de appartementen op de technische verdieping worden aangeduid – het gebouw
gezien zijnde van op de OOSTGEVEL – als T.V. (afkorting van technische verdieping)
gevolgd van LINKS voor het appartement op de linkerkant en van RECHTS voor het
appartement op de rechterkant.
C. TABEL MET VERDELING DER GEMEENSCHAPPELIJKE AANDELEN
PARKING P1. tien/duizendsten
PARKING P2. tien/duizendsten
AUTOBOX B3. elf/duizendsten
AUTOBOX B4. elf/duizendsten
PARKING P5. negen/duizendsten
PARKING P6. negen/duizendsten
PARKING P7. negen/duizendsten
PARKING P8. negen/duizendsten
PARKING P9. negen/duizendsten
APT. A1. negenenveertig/duizendsten
APT. A2. negenenveertig/duizendsten
APT. A3. negenenveertig/duizendsten
APT. A4. negenenveertig/duizendsten
STUDIO B1. dertig/duizendsten
STUDIO B2. dertig/duizendsten
STUDIO B3. dertig/duizendsten
STUDIO B4. dertig/duizendsten
STUDIO C1. dertig/duizendsten
STUDIO C2. dertig/duizendsten
STUDIO C3. dertig/duizendsten
STUDIO C4. dertig/duizendsten
APT. D1. vijfenveertig/duizendsten
APT. D2. vijfenveertig/duizendsten
APT. D3. vijfenveertig/duizendsten
APT. D4. vijfenveertig/duizendsten
APT. E1. negenenveertig/duizendsten
APT. E2. negenenveertig/duizendsten
APT. E3. negenenveertig/duizendsten
APT. E4. negenenveertig/duizendsten
APT. T.V. LINKS. achtenveertig/duizendsten
APT. T.V. RECHTS. drieënvijftig/duizendsten
TOTAAL aan de EENHEID : duizend/duizendsten

10/1.000
10/1.000
11/1.000
11/1.000
9/1.000
9/1.000
9/1.000
9/1.000
9/1.000
49/1.000
49/1.000
49/1.000
49/1.000
30/1.000
30/1.000
30/1.000
30/1.000
30/1.000
30/1.000
30/1.000
30/1.000
45/1.000
45/1.000
45/1.000
45/1.000
49/1.000
49/1.000
49/1.000
49/1.000
48/1.000
53/1.000
1.000/1.000
============
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HOOFDSTUK IV. ERFDIENSTBAARHEDEN
De verschijners bezwaren hun verscheidene privatieven ten voordele van alle
privatieven gelegen in de Residentie, ten kosteloze en wederkerige titel, met al de
erfdienstbaarheden, welke nuttig of noodzakelijk kunnen zijn voor de uitvoering van deze
basisakte.
Hetgeen voorafgaat geldt namelijk ondermeer :
1. voor de doorgang van alle mogelijke kanalisaties, buizen, leidingen, enz. nodig of
nuttig in de Residentie.
2. voor het recht van doorgang ten dienste van de eigenaars, huurders of gebruikers
van privatieven in de Residentie en alle andere personen, teneinde hen toegang te verschaffen,
naar de appartementen, parkeerplaatsen en andere privatieven in de Residentie, langs de
trappen, inkommen, inrit, enz. die zullen uitgevoerd worden overeenkomstig de hieraan
gehechte plannen.
3. voor al de erfdienstbaarheden, blijkend uit de plannen, hun uitvoering, of het
gebruik van de lokalen, welke zouden kunnen bestaan tussen diverse privatieve eigendommen
en tussen deze laatste en de gemene delen.
De BVBA AGENCE IMMOBILIERE DERMUL verklaart dat in vorenbedoelde
basisakte voor het gebouw RESIDENTIE SIRIUS en met betrekking tot de grond voor het
gebouw RESIDENTIE TER DUINEN, volgende erfdienstbaarheden zijn bedongen geworden:
4. de verschijnende vennootschap verklaart volgende erfdienstbaarheden te stichten :
A. de Residentie SIRIUS wordt belast met een eeuwigdurend en onvergeld recht van
doorgang gevestigd in voordeel van :
Het perceel grond, thans toebehorende aan de verschijnende vennootschap, uitgevende
op de C. MOUCHOTTELAAN, gelegen op de ZUID-OOST kant van het gebouw, bekend bij
kadaster onder de sectie B deel van nummer 1/D/15, met een oppervlakte volgens meting van
DRIEHONDERD ZEVENENZEVENTIG VIERKANTE METER (377 m2)
Perceel grond dat zoals uiteengezet GEEN deel uitmaakt van de Residentie SIRIUS.
Dit recht van doorgang (via de kortste weg) wordt gevestigd in voordeel van bedoelde grond,
al over de koer van de Residentie SIRIUS naar het bestaand toegangspoortje gelegen op de
NOORD – OOST scheidingsgrens van de Residentie.
B. er wordt onherroepelijk en ten titel van erfdienstbaarheid, ten voordele van de gebouwen
die de verschijnende vennootschap en/of derden zouden oprichten op het hierboven
beschreven perceel grond gelegen aan de ZUID-OOST kant van de Residentie SIRIUS,
afstand gedaan van alle verhaal tegenover de vennootschap en diens rechtsopvolgers terzake
de niet-naleving van en/of de afwijkingen aan de gebodsbepalingen opgelegd door de
artikelen 678 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.
C. de bestaande lichten en zichten op de scheidingslijn tussen het gebouw RESIDENTIE
SIRIUS en de achterliggende grond blijven behouden ten titel van erfdienstbaarheid van de
goede huisvader overeenkomstig het artikel 692 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.
D. het perceel grond, thans toebehorende aan de verschijnende vennootschap, uitgevende op
de C. MOUCHOTTELAAN, gelegen op de ZUID-OOST kant van het gebouw, bekend bij
kadaster onder de sectie B deel van nummer 1/D/15, met een oppervlakte volgens meting van
DRIEHONDERD ZEVENENZEVENTIG VIERKANTE METER (377 m2) wordt belast met
een eeuwigdurend en onvergeld van recht van doorgang gevestigd in voordeel van de
Residentie SIRIUS, onder de volgende voorwaarden :
* de doorgang wordt genomen :
° vanaf de berging voor fietsen en surfplanken gelegen op de benedenverdieping van
de Residentie,
° voor de bewoners van de Residentie,
° dit op de NOORDZIJDE van bedoeld perceel grond en
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° om op deze wijze en via de kortste weg het bestaand toegangspoortje te bereiken
gelegen op de NOORD-OOST scheidingsgrens van de Residentie SIRIUS.
* de doorgang wordt eveneens verleend aan alle aangestelden belast met de onderhouds- en
herstellingswerken aan de Residentie SIRIUS.
De bouwconstructeur en de toekomstige eigenaars treden in alle rechten en plichten
van de grondeigenaars terzake bedoelde erfdienstbaarheden.
Gezien deze basisakte, zoals hierna bepaald, verplichtend is voor al diegenen die later
in de residentie enig recht zullen bezitten, van welke aard ook, geldt dit ook voor de hiervoren
vermelde erfdienstbaarheden.
VOORBEHOUD.
De bouwconstructeur behoudt zich het recht voor, zonder enige schadevergoeding
verschuldigd te zijn, tijdens de constructiewerken alle veranderingen aan de plannen en
bouwwerken aan te brengen welke zouden gevorderd worden door de Stad, Technische Dienst
of welke instantie ook of in functie van de uitslag van de betonstudie.
In geen geval kan een koper enig verhaal uitoefenen wegens het bouwen van betonnen
kolommen of wegens de plaats waar ze opgetrokken worden noch wegens de omvang van
gezegde kolommen of betonnen balken. Meer bepaald de vorm, de oppervlakte zal bepaald
worden door de uitslag van de betonstudie en geen enkel verhaal zal kunnen uitgeoefend
worden dienaangaande of aangaande de gevolgen van leidingen of buizen die doorheen
gezegde privatieven zouden lopen.
De promotor heeft het recht, de leidingen, buizen, aflopen, betonkolommen en
dergelijke meer, in de privatieven te plaatsen zelfs wanneer dit als gevolg zou hebben dat de
nuttige oppervlakte ervan zou verminderd worden.
Hetzelfde geldt voor wijzigingen aan te brengen aan de inwendige schikkingen der
privatieve plaatsen aangeduid op de plannen en hierna verder beschreven, hetzij voor de
verkoop uit eigen hoofde, hetzij op aanvraag van de verkrijgers van privatieven of mits hun
toestemming.
Opzelfde wijze kan een gedeelte van een privatieve plaats toegevoegd worden aan een
andere of afgenomen worden van een andere of afgenomen worden van een andere, mits er
een gelijk evenredig aantal kwotiteiten in de gemene delen aan toe te voegen of af te nemen.
Ook zal de bouwconstructeur de bestemming van de privatieve lokalen kunnen
wijzigen, zolang die niet verkocht zijn; hij zal deze lokalen mogen splitsen, of samenvoegen
met anderen op voorwaarde dat deze wijzigingen, splitsingen of samenvoegingen geen
wijzigingen brengen aan het aantal aandelen in de gemene delen die horen bij privatieve
lokalen die reeds verkocht zijn op het ogenblik van de splitsing of de samenvoeging.
De wijzigingen kunnen ook slaan op gemene delen : een gemeenschappelijke
oppervlakte kan ingelijfd worden in de privatieve oppervlakte en omgekeerd.
VOLMACHT
Alle toekomstige eigenaars machtigen van nu af aan de promotor om in hun naam,
alle latere aanvullende of wijzigende basisakte op te maken,
A. om de uitvoering te bekomen van bovenvermeld voorbehoud.
Kwestieuze volmacht, welke vervalt zodra de promotor het laatste privatief uit het
gebouw zal verkocht hebben zal expliciet worden overgenomen in iedere verkoopakte uit de
Residentie.
B. die als doel zouden hebben de wederzijdse verhouding te regelen, rechten en plichten vast
te stellen, in het bijzonder het vestigen van erfdienstbaarheden, tussen de RESIDENTIE TER
DUINEN en het achteraanliggend complex de RESIDENTIE SIRIUS.
Kwestieuze volmacht zal expliciet worden overgenomen in iedere eigendomstitel van
de verkopers uit de Residentie.

8

HOOFDSTUK VI. ALGEMENE REGELS BETREFFENDE DE VERKOOP
VAN DE TE BOUWEN PRIVATIEVEN
De hoger beschreven privatieven, welke de promotor zal oprichten, zijn in principe
bestemd tot verkoop.
Behoudens andersluidende overeenkomst zal de verkoop door de promotor
onderworpen zijn aan de volgende regels.
1. UITVOERINGSTERMIJN
De werken werden gestart op EEN DECEMBER NEGENTIENHONDERD
ACHTENTACHTIG.
Het privé-gedeelte moet ter beschikking gesteld worden van de koper binnen de
VIERHONDERD VIJFTIG (450) werkdagen.
Bij niet-verantwoorde vertraging, indien de normale bewoonbaarheid totaal
onmogelijk is en de niet oplevering te wijten is aan de fout van de promotor, wordt een
schadevergoeding toegekend, overeenstemmend met een normale huurwaarde, en dit vanaf de
dag dat de promotor in gebreke zal gesteld zijn bij aangetekend schrijven.
Met ter beschikking stellen wordt bedoeld dat het verkochte privé-gedeelte voldoende
is afgewerkt om gebruikt te kunnen worden overeenkomstig zijn bestemming.
De termijn hiervoor zal nochtans kunnen verlengd worden ingeval de vertraging te
wijten is een feit dat onafhankelijk is van de wil van de promotor. Worden als dusdanig
aanzien staking, zelfs gedeeltelijke, heirkracht voortvloeiende uit oorlog of opstand,
moeilijkheden met de verkeersdiensten, vertraging in de leveringen, gebrek aan
arbeidskrachten, enzovoort. Deze opsomming is niet beperkend.
De termijn zal eveneens verlengd worden indien de koper veranderingen vraagt aan de
bouwplannen betreffende zijn privé-gedeelte.
Ten slotte speelt de sanctie der termijn niet ingeval de koper niet stipt betaalt.
De tijdelijke onderbreking brengt een verlenging mee van de termijn, verhoogd met de
tijd die normaal nodig is om de werf opnieuw in werking te stellen.
Wat betreft de regendagen, deze zullen opgetekend worden in het register van de werf,
tegengetekend door de architect.
2. PLANNEN – MATERIALEN
De uitvoering der werken zal plaats hebben volgens de beknopte beschrijving der
materialen, zoals overeengekomen en ondertekend tussen de partijen.
Bij skeletbouw kunnen er zich koude bruggen voordien. Door de betoningenieur of de
aannemer zijn, om een solide bouw te verzekeren, deze in de praktijk soms niet te vermijden.
Het verschijnsel kan ook niet altijd op voorhand voorspeld worden door dit soms
afhankelijk is van de manier van bewonen. Waar er zich een koude brug voordoet kan dit
eenvoudig opgelost worden door een fijne laag isomo te plaatsen waarop er achteraf papier
kan behangen worden.
Indien er zich een dergelijke verschijnsel voordoet kan in geen geval de bouwpromotor noch
de grondeigenaar hiervoor verantwoordelijk gesteld worden.
De promotor en de architect hebben elk het recht aan de plannen deze veranderingen te
brengen die zij nuttig of noodzakelijk zouden achten hetzij om ze in overeenstemming te
brengen met het gebruik van nieuwe materialen, hetzij om redenen van artistieke, technische,
wettelijke of esthetische aard.
Wanneer deze wijzigingen vijf ten honderd van het geheel der waarde of van de
afmetingen in min of meer niet overschrijden, geven zij geen aanleiding tot verrekening.
Ook aan de materialen mogen om dezelfde redenen veranderingen gebracht worden.
Bovendien kunnen deze veranderingen ook voortvloeien uit economische noodwendigheden
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(afwezigheid op de markt van de voorziene materialen, minderwaarde in de kwaliteit,
onverenigbare vertragingen in levering enzovoort) of om reden van afwezigheid, faling, om
onvermogen van de leveranciers of onderaannemers.
Het afvoersysteem is zo opgevat dat elk aftakpunt specifiek voorzien is voor één
sanitair toestel of huishoudelijk apparaat (wasmachine, vaatwas…) zodat bij een verkeerde
aansluiting geen garantie kan gegeven worden omtrent de goede werking van de installatie.
Opdat de koper zou kunnen beroep doen op zijn wettelijke garanties is het nodig dat
hij voor wijzigingen, na de volledige uitvoering der werken, uitsluitend beroep doet op de
diensten van de firma die de oorspronkelijke verwarmings- en sanitaire installatie heeft
geplaatst. De tussenkomst van andere firma’s brengt automatisch verval van de garanties mee.
Alle zichtbare gebreken op de installatie vallen ten laste van de installateur gedurende
één jaar te rekenen vanaf de voorlopige oplevering.
Jaarlijks zullen de mede-eigenaars de terrassen en afvoeren laten reinigen en nazien
om verstoppingen tegen te gaan.
De mede-eigenaars zullen op hun kosten eveneens jaarlijks het dak, de plastische
voegwerken en gevelelementen, terrassen en ramen laten onderhouden en nazien teneinde de
nodige herstellingen te laten uitvoeren en gans het rioleringsstelsel, de controleputten en
afvoeren moeten, op kosten van de mede-eigenaars, jaarlijks nagezien en gereinigd worden
door een erkend aannemer.
Zij zullen het resultaat van het nazicht schriftelijk doen bevestigen door een
geregistreerde firma, bij bijhorende factuur ten laste van de mede-eigenaars als bewijsstuk van
nazicht. Het ontbreken van jaarlijks nazicht en onderhoud wordt aanzien als een ernstig
ingebreke blijven van de mede-eigenaars, dientengevolge vervalt alle verantwoordelijkheid
van de promotor.
De syndicus of de voorlopige syndicus heeft het recht meters te doen plaatsen, in huur
te nemen, de abonnementen daarop aan te vragen en deze te ondertekenen namens de
eigenaars. In ieder geval zijn alle kosten betreffende de meters, huurgelden inbegrepen, ten
laste van de eigenaars vanaf de plaatsing.
3. WIJZINGEN GEVRAAGD DOOR DE KOPER.
De koper kan geen enkele wijzigingen aan de gemeenschappelijke delen vragen.
Hij mag slechts wijzigingen voor de privé-gedeelten die hij koopt vragen. De architect
zal beslissen over de mogelijkheid van de uitvoering ervan.
Deze wijzigingen zowel in werk als in keuze van materialen moeten het voorwerp
uitmaken van een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst. Zij zijn in ieder geval ten laste
van de koper, zullen enkel kunnen uitgevoerd worden via de promotor en de betalingswijze
zal opgenomen worden in bedoelde schriftelijke overeenkomst.
Zij mogen geen vertraging voor de bouwwerken van de andere eigenaars
medebrengen.
De koper alleen is verantwoordelijk voor de door hem gevraagde of aangebracht
veranderingen.
4. BETALINGEN
De verkoopprijs zal dienen betaald te worden naarmate de vooruitgang der werken en
zoals gespecifieerd in elke verkoopsovereenkomst.
Alle betaling zullen geschieden in handen van de promotor of door storting op de
rekening, geopend in een financiële instelling, die zij zal aanduiden.
In dit laatste geval zal het kwijtschrift of het bewijskrachtig stuk, afgeleverd door deze
instelling, gelden als kwijting.
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Ieder eisbaar bedrag moet betaald worden binnen de vijf dagen na de vraag uitgaande
van de promotor. Na verloop van deze termijn is er van rechtswege en zonder
ingebrekestelling een intrest verschuldigd op voet van TWAALF FRANK per honderd per
jaar tot aan de werkelijke betaling. Bij niet betaling heeft de promotor het recht de werken
stop te zetten.
5. HYPOTHEKEREN – VERVREEMDING
Behoudens andersluidende overeenkomst zal de schuldig gebleven koopsom
gewaarborgd zijn door de ambtshalve inschrijving.
Ingeval van ontslag van inschrijving behoudt de promotor het recht om steeds de
conventionele inschrijving te vorderen.
De kosten van de inschrijvingen en latere doorhaling zijn in ieder geval lastens de
koper.
De koper mag zijn eigendom niet vervreemden of bezwaren met hypotheek voor
volledige betaling behoudens schriftelijk akkoord van de promotor.
Wenst de koper zijn eigendom in pand te geven als waarborg voor een lening ter
betaling van de koopsom van zijn eigendom, dan dient het product van deze lening
rechtstreeks uitbetaald te worden aan de promotor en de geldschieter dient zich te verplichten
tot deze rechtstreekse betaling.
De aanvraag daartoe moet het bedrag van de lening en de tijdstippen der uitbetaling
vermelden.
Deze bepalingen zijn essentieel en sine qua non voor onderhavige verkoping. Niet
eerbiediging ervan machtigt de promotor de koopvernietiging te vragen.
6. OPLEVERING
A. VOORLOPIGE OPLEVERING
Wanneer de privatieve gedeelten van het verkochte goed voldoende afgewerkt zijn om
te kunnen gebruikt worden overeenkomstig hun bestemming, zal worden overgegaan tot
voorlopige oplevering zelfs wanneer nog kleine onvolmaaktheden bestaan welke alsdan
binnen de waarborgtermijn kunnen uitgevoerd worden.
Het in gebruik nemen, zelfs tijdelijk, zal aanzien worden als voorlopige oplevering van
de privatieve gedeelten. Worden als dusdanig aanzien het opnemen van de sleutels van de
privé-gedeelten, het plaatsen van meubelen, het uitvoeren van binnenschilderwerken of
versieringswerken.
In de andere gevallen zal de oplevering geschieden zoals bepaald door de wet, op het
ogenblik van de afgifte van de sleutels bij de ingenottreding.
Er zal overgegaan worden tot voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen
wanneer de werken in zoverre beëindigd zijn dat deze gemeenschappelijke delen de functie
kunnen vervullen waartoe zij bestemd zijn.
De kopers verlenen volmacht aan de architect en de syndicus van het gebouw om hen
te vertegenwoordigen zowel bij het voorlopige als bij de definitieve oplevering van de
gemene delen van het gebouw.
De krimp- en uitzettingsbarsten veroorzaakt door de normale zetting van het gebouw
zijn enerzijds geen reden tot uitstel van betaling en anderzijds resorteert dit niet onder de
verantwoordelijkheid van de bouwpromotor of de aannemer.
Het gaat hier immers om verschijnselen inherent aan de natuur van het gebouw.
B. 10-JARIGE AANSPRAKELIJKHEID
De voorlopige aanvaarding doet de tienjarige aansprakelijkheid ingaan.
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Meteen dekt deze voorlopige aanvaarding alle zichtbare gebreken. Onder zichtbare
gebreken wordt eveneens verstaan, elke beweerde niet-uitvoering van overeengekomen
leveringen/werken.
De koper/opdrachtgever verbindt er zich vrijelijk toe tijdens de verrichtingen van de
voorlopige oplevering op zijn kosten de bijstand te contracteren van een bekwaam technicus
van zijn keuze.
Dit betekent dat alle tijdens de voorlopige oplevering, reeds aanwezige gebreken en/of
minderwaardige uitvoeringen, door een technicus dan te ontdekken, ingevolge deze
voorlopige oplevering gedekt zullen zijn, aanvaard als een zichtbaar gebrek. Het is inderdaad
bij de koper/opdrachtgever gelegen, zo nodig na de door hem bijgeroepen bijstand van een
bekwaam technicus, de aanwezige gebreken op te merken en zo nodig te laten opmerken na
een grondig onderzoek door een deskundige van zijn keuze.
De promotor/aannemer van zijn kant verbindt er zich toe iedere gegronde aanmerking
van de voornoemde technicus onmiddellijk op zijn beurt na te gaan en waar nuttig te laten
verifiëren, om hieraan zodoende in het geval van gegrondheid, onmiddellijk gevolg te
verlenen.
De koper/opdrachtgever en de aangewezen technici zullen er zich inzonderlijk op
toeleggen alle bouwelementen na te gaan en te verifiëren, waarop door de leveranciers slechts
een beperkte waarborg is toegestaan, tot welke waarborg eveneens de promotor/aannemer is
beperkt.
Na de voorlopige oplevering kunnen door de koper/opdrachtgever nog slechts
verborgen gebreken worden nagewezen, binnen de uiterlijke termijn van tien jaren vanaf de
voorlopige oplevering.
De koper/opdrachtgever verbindt er zich deze verborgen gebreken, binnen de maand
na hun ontdekking, aan de promotor / aannemer, respectievelijk de werkende architect van het
gebouw, aangetekend te berichten.
Na het verloop van deze termijn van één maand, zal de koper/opdrachtgever zich niet
langer bevinden binnen de korte termijn, bedoeld onder artikel 1648 Burgerlijk Wetboek.
C. EINDOPLEVERING
De eindoplevering van de privatieve gedeelten gebeurt automatisch één jaar na de
voorlopige oplevering. Indien in de periode tussen de voorlopige en definitieve oplevering de
koper geen opmerkingen heeft gemaakt per aangetekend schrijven wordt deze oplevering
definitief. De eindoplevering van de gemene delen gebeurt eveneens automatisch één jaar na
de voorlopige oplevering.
7. UITSTEL VAN BETALING
Ingeval de koper uitstel van betaling vraagt en de promotor daarmede instemt, is de
koper gehouden wissels te ondertekenen en te overhandigen voor dit bedrag.
De afgifte van deze wissels geldt echter niet als betaling en maakt geen
schuldvernieuwing uit, aangezien het slechts een kredietmiddel is.
8. NAZICHT DER WERKEN
Het is de koper verboden op de werf te betreden zonder begeleiding van de promotor
of een aangestelde van de promotor, dit kan steeds gebeuren na telefonische afspraak met de
promotor.
De koper heeft steeds het recht de vooruitgang der werken te doen nagaan door een
deskundige van zijn keuze.
Deze laatste zal dan in betrekking worden gesteld met de architect van het gebouw
waar hij alle inlichtingen zal kunnen bekomen.
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De tussenkomst van deze deskundige mag echter nooit enige vertraging medebrengen
in de levering van het appartement of de vooruitgang der werken.
9. ERELOON ARCHITECT.
De erelonen van de architect van het flatgebouw zijn in de verkoopprijs begrepen.
Blijven echter ten laste van de koper de erelonen van de architecten door hem gelast met
versieringswerken of met wijzigingen aan de oorspronkelijke plannen.
10. GEMEENZAAMHEID GEVELS
De promotor behoudt zich het recht op de prijs van de overlating van de
gemeenzaamheid van de zijgevels voor. Hij zal deze afstandsprijs rechtstreeks innen bij de
eigenaar van het aanpalende gebouw en dit zonder tussenkomst van de mede-eigenaars van
onderhavig flatgebouw.
Niettemin moeten de eigenaars van het flatgebouw instaan voor alle kosten van
onderhoud, beschutting en herstelling van de gemene muren, welke kosten ten laste blijven
van de collectiviteit.
11. INBEZITNEMING
De koper ontzegt zich het recht bezit te nemen van zijn privé-gedeelte voor algehele
betaling van de koopsom. Wordt aanzien als inbezitneming of vraag daartoe, het vragen of
opnemen van de sleutels, het ter plaatse brengen van meubels, het uitvoeren van versieringsof binnenschilderwerken.
De sleutels zullen slechts overhandigd worden na volledige betaling van alle aan de
promotor verschuldigde bedragen; de centrale verwarming wordt slechts aangelegd na
volledige betaling van de werken in min of meer.
Anderzijds heeft de promotor het recht de werken stop te zetten voor de privatieve
gedeelten van de koper die niet stipt tot betaling overgaat.
12. KOSTENREGELING.
De promotor bouwt de privatieven met het oog op verkoop zo hij zulks verlangt.
Zolang hij eigenaar is zal hij, voor de niet-verkochte privatieven, niet moeten tussenkomen in
de algemene kosten en dit tot bij het verlijden van de notariële akte verkoop. In deze kosten
zijn niet begrepen het aandeel in de verzekeringscontracten aangegaan door de medeeigenaars, hierin draagt de promotor zijn aandeel naar rato van zijn eigendom. Deze
uitzondering houdt op te bestaan voor ieder niet-verkocht privatief dat verhuurd wordt.
13. KOSTEN
De kosten en erelonen van de verkoopakten, alsook de belasting op de toegevoegde
waarde zullen ten laste van de kopers zijn. Een aandeel in de kosten van onderhavige
basisakte zal eveneens ten laste van de kopers gelegd worden, naar rato van ZEVEN
DUIZEND FRANK (7.000 F) per aangekocht appartement en/of studio van DUIZEND
FRANK (1.000 F) per parkeerplaats, zal eveneens ten laste van de kopers gelegd worden.
14. INGENOTTREDING
De koper zal het genot der verkochte goederen hebben vanaf het verlijden der
authentieke akte op last om ze ter beschikking te stellen van de promotor teneinde deze toe te
laten de verdere bouwwerken en de afwerking te laten uitvoeren.
15. BTW
De promotor verklaart verders :
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- uit hoofde van zijn beroep, de periodieke aangifte voor de heffing van de belasting
over de toegevoegde waarde, te doen op het controlekantoor der B.T.W. te Blankenberge,
onder het nummer 432.576.250.
16. ARBITRAGE
Alle eventuele meningsverschillen nopens de interpretatie, de overeenstemming en de uitvoering van de
plannen en alle bestekken, mede alle betwistingen nopens de overeenstemming van de uitgevoerde werken met
de gezegde plannen of bestekken, en tenslotte alle hoegenaamde geschillen, de bouw betreffende, vooropgesteld
tussen de verkopende vennootschappen, de kopers en alle andere bouwvaklui en firma’s, bij de bouw betrokken,
waaronder ook de architect, zullen uitsluitend worden onderworpen ter beoordeling aan de scheidsrechterlijke
kamer van de bouwnijverheid van de kust, met zetel Jozef II straat 33 te 8400 Oostende.
De aanwijzing van de scheidsman geschiedt ingevolge een totale contractvrijheid tussen de verkopende
vennootschappen en de kopers.
De overeenkomst tot arbitrage bindt de verkopende vennootschappen en de kopers eveneens terzake het
nemen van bewarende maatregelen of terzake verkrijging van een voorlopige voorziening.
Tussen de verkopende vennootschappen en de kopers zal de overeenkomst tot arbitrage gelden als
absoluut en deze overeenkomst zal onaantastbaar zijn.
De overige bouwspecialiteiten en architect, kunnen er zich vrij op beroepen, wat door de verkopende
vennootschap en de kopers zal aanvaard worden. Ten aanzien van de verkopende vennootschappen zal nooit
door iemand buiten de arbitrageclausule kunnen gegaan worden.

HOOFDSTUK VI. ALGEMEEN REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM
De promotor bevestigt ons dat hij een reglement van mede-eigendom heeft laten
opmaken met het doel alles te regelen wat verband houdt met de verdeling van de residentie,
de rechten van de mede-eigenaars, het behoud, het beheer, het gebruik, het genot, de
eventuele wederopbouw van geheel de residentie of een gedeelte ervan en met het leven in
gemeenschap.
Dit reglement van mede-eigendom, zal aan huidige akte gehecht blijven na “ne
varietur” getekend te zijn door de comparanten en ons, Notaris.
Dit reglement omvat een zakelijk statuut en een reglement van inwendige orde.
1. ZAKELIJK STATUUT
De beschikkingen en erfdienstbaarheden, die uit dit statuut kunnen voortvloeien,
worden als zakelijk statuut aan allen opgelegd en zijn tegen derden tegenstelbaar door
overschrijving op het hypotheekkantoor.
De beschikkingen, vervat in dit zakelijk statuut, zullen, uitdrukkelijke vermelde
uitzonderingen niet te na gekomen, slechts kunnen gewijzigd worden mits voorafgaandelijk
akkoord van de algemene vergadering der mede-eigenaars, beslissend met de terzake vereiste
meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde eigenaars.
Opdat de vergadering daarover geldig zou beslissen moeten er eigenaars, die samen tenminste de
drie/vierden der delen in de gemeenschappelijke delen bezitten, tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

2. REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM
Het reglement van inwendige orde is geen zakelijk statuut, het regelt het genot der
residentie en de bijzonderheden aangaande het gemeenschappelijk leven.
Het kan gewijzigd worden in de voorwaarden, door het reglement voorzien.
De wijzigingen aan het reglement van inwendige orde moeten niet overgeschreven
worden op het hypotheekkantoor maar zullen verplicht opgelegd worden aan allen, die in het
vervolg titularis zullen worden van een eigendomsrecht van het genot van een gedeelte der
residentie.
3. TOELICHTINGEN
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De hieraangehechte plannen en het reglement van mede-eigendom maken, samen met
de bepalingen van huidige akte, die afwijkingen of aanvullingen kunnen bevatten, de
basisakte uit der Residentie TER DUINEN.
Zij vullen elkaar aan en vormen één geheel, zij moeten gelezen en verklaard worden
de ene in functie tot de andere.
Deze basisakte dient tot bepaling der rechten en verplichtingen van de huidige en
toekomstige eigenaars. Zij is verplichtend voor hen en voor al diegenen, die in de Residentie
of een deel ervan, enig recht zullen bezitten, van welke aard ook, evenals voor hun
erfgenamen, rechthebbende of rechtverkrijgenden, ten welke titel ook, die solidair en
ondeelbaar zullen verbonden zijn.
Bijgevolg zal iedere akte van aanwijzing of overdracht van eigendoms- of genotsrecht,
huurovereenkomsten inbegrepen, uitdrukkelijk moeten vermelden dat de nieuwe verkrijger
een volledige kennis heeft van de basisakte, inbegrepen de eraan gehechte stukken en de
wijzigingen die er later op regelmatige wijze zouden zijn aangebracht en dat hij in de plaats is
gesteld in al de rechten en verplichtingen die eruit voortspruiten.
Bij ontstentenis van akte of geschrift, zal enkel feit eigenaar, vruchtgebruiker, huurder
of louter betrekker te zijn, de verplichting medebrengen al de voorschriften terzake stipt na te
leven.
Ingeval er tegenstrijdige bepalingen in huidige akte en het reglement van medeeigendom voorkomen, zullen de bepalingen van huidige akte bindend zijn en als afwijkingen
aan het reglement van mede-eigendom dienen beschouwd te worden.
4. BIJZONDERE BEDINGEN EN AFWIJKINGEN
-1-. GEMEENZAAMHEID
Het voorbehoud gemaakt krachtens artikel DRIE van het reglement van medeeigendom, omtrent de buitenhelft der scheidsmuren, heeft echter niet tot gevolg dat de
bouwpromotor aansprakelijk is voor deze muur of dient tussen te komen in de kosten van
onderhoud, herstelling, beschutting of wederopbouw ervan.
De tussenkomst terzake kan allen gevorderd worden in zijn hoedanigheid van
eventuele mede-eigenaar van het gebouw.
De eigenaars zullen gehouden zijn hun volledige medewerking te verlenen opdat de
bouwconstructeur in het bezit zou kunnen komen van de overnameprijs van de gemene muur
indien een aanpaler bedoelde muur zou dienen over te nemen.
-2-. WIJZE VAN BEWONING
A. de bewoners van de privatieven zijn ertoe gehouden toegang te verlenen tot hun
privatieven aan de diensten van de openbare nutsvoorzieningen en aan de syndicus dit met het
oog op het uitvoeren van de periodieke opnames en het onderhoud.
B. het flatgebouw zal door de zorgen van de promotor of de syndicus worden aangesloten op
het televisie- en frequente-modulatie distributienet. Ieder van de eigenaars die daarvan wenst
gebruik te maken zal zijn aandeel in de huur, de plaatsings- aansluitings- en
onderhoudskosten moeten betalen. De promotor zal het recht hebben de nodige werken uit te
voeren en inzonderheid om de leidingen aan te leggen en deze zelfs door de privatieve
eigendommen te laten lopen.
-3-. VERWARMING
Alle gebruikers van de privatieven zijn ertoe gehouden, teneinde vorstschade te
voorkomen, om gedurende de winterperiode een constante minimum warmte van 5° Celsius
te verzekeren in de privatieve delen.

15

-4-. GELUIDSISOLATIE
De eigenaars van de appartementen dienen er zorg voor te dragen, zowel in geval
zijzelf hun appartement bewonen, als in geval van verhuring, dat de vloer over tenminste
tachtig procent van zijn oppervlakte met tapijt wordt belegd.
Het is de bewoners en/of gebruikers van de privatieven verboden om klankkasten op
minder dan tien centimeter van de muren, de vloeren of de zoldering te plaatsen.
-5-. GEBRUIK VAN DE GEMENE DELEN
Vuilnis en afval dienen enkel in de door het Gemeentebestuur Middelkerke of andere
instanties voorgeschreven vuilniszakken geborgen te worden in het daartoe bestemde
vuilnislokaal op de benedenverdieping en mogen in geen geval achtergelaten worden in de
gemene delen van het gebouw.
-6-. TERRASSEN TECHNISCHE VERDIEPING
Het APPARTEMENT T.V. LINKS en het APPARTEMENT T.V. RECHTS hebben
respectievelijk het exclusief en privatief gebruik van de terrassen gelegen op het dak van de
vierde verdieping zich uitstrekkend buiten de gevels van APPARTEMENT T.V. LINKS en
APPARTEMENT T.V. RECHTS en de eigenaars en/of bewoners ervan zijn derhalve gans
alleen gehouden tot het afdragen van alle onderhouds- en herstellingswerken aan de
draintegels of dergelijke van bedoelde terrassen.
Alle kosten van onderhoud- en herstellingswerken aan de dakbedekking, zoals roofing
en onderliggende isolatie en aan de dragende constructie van deze daken vallen ten laste van
de ganse gemeenzaamheid behoudens eventueel verhaal tegenover de eigenaars en/of
gebruikers van het terras wegens slecht onderhoud of gebruik van het terras.
* Bij het uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken aan het dak en de dakbedekking,
die hun oorzaak niet vinden in slecht onderhoud of gebruik van de terrassen, valt alsdan
eveneens ten laste van de mede-eigenaars, de kostprijs voor het herstellen en vervangen van
de open te breken vloerbedekking van de terrassen.
-7-. VERZEKERING
Ter aanvulling en/of in afwijking van het artikel EEN EN TWINTIG van het
reglement van mede-eigendom wordt alhier bedongen dat zolang de BVBA AGENCE
IMMOBILIERE DERMUL het mandaat uitoefent van syndicus, de bewoners van het gebouw
gehouden zullen zijn hun inboedel te laten verzekeren tegen “brand en aanverwante risico’s”
en dit via de tussenkomst van bedoelde syndicus.
-8-. SYNDICUS
Ter aanvulling en/of in afwijking aan het artikel TWEE EN DERTIG van het
reglement van mede-eigendom :
- wordt als eerste syndicus van het gebouw aangesteld, en dit voor een termijn van
TIEN JAAR vanaf de datum van de eerste algemene vergadering :
De BVBA AGENCE IMMOBILIERE DERMUL te Oostende, Christinastraat 61, met
macht om gedurende haar ambtsperiode de taak over te dragen, voor de nog te lopen termijn,
op een door haar, naar vrije keuze, aan te duiden persoon of vennootschap.
- tot bij de eerste algemene vergadering van de mede-eigendom zal de taak van
syndicus onbezoldigd worden uitgeoefend door voormelde BVBA
- het emolument van de syndicus zal vastgesteld worden door de eerste algemene
vergadering, overeenkomstig het barema ‘s “C.I.B. sectie Kust”.
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-9-. ALGEMENE VERGADERINGEN
De beperking voorzien in de laatste alinea van het artikel 27 van het reglement van mede-eigendom
(bepalend dat niemand als lasthebber kan stemmen voor meer dan twintig procent der aanwezige duizendsten),
wordt geschrapt.

HOOFDSTUK VIII. DE BIJZONDERE LASTGEVING
De N.V. RATIO FLATS, verklaart als haar bijzondere lasthebber aan te stellen :
De BVBA AGENCE IMMOBILIERE DERMUL voornoemd.
Wie zij gelast om voor haar en uit haar naam te verkopen :
- alle constructies van de op te richten Residentie TER DUINEN, die ingevolge de
voormelde akte van toelating tot bouwen met verzaking aan het recht van natrekking, de
privatieve eigendom zullen zijn van de N.V. RATIO FLATS.
Dit in der minne of gerechtelijk, uit de hand, bij openbare toewijs of veiling, in de
vormen, voor de prijzen, onder de lasten, bedingen en voorwaarden, aan zodanige persoon of
personen.
Het ambtshalve nemen van inschrijving te vorderen of daarvan geheel of gedeeltelijk
te ontslaan om welke reden ook, na of zonder betaling opheffing te verlenen van verzet,
inbeslagneming en andere beletselen, opheffing te verlenen en in de doorhaling toe te
stemmen van alle inschrijvingen hoegenaamd en randmeldingen van inpandgevingen, met of
zonder verzaking aan voorrechten, hypotheek, ontbindende rechtsvordering en alle zakelijke
rechten, af te zien van alle vervolgingen en dwangmiddelen.
Ten voorschreven einde alle rechtshandelingen te sluiten, alle akten en stukken te
tekenen, in de plaats te stellen, woonplaats te kiezen en in het algemeen alles te doen w at
noodzakelijk of nuttig zou zijn zelfs niet uitdrukkelijk in deze vermeld.
WOONSTKEUZE
Tot uitvoering dezer kiezen partijen woonst in het op te richten appartementsgebouw,
dit overeenkomstig het reglement van mede-eigendom.
De werkende Notaris verklaart lezing gegeven te hebben aan de partijen van het artikel
203, lid 1 van het registratiewetboek, dat luidt als volgt :
“ingeval van bewimpeling aangaande prijs en lasten of overeengekomen waarde is elk der
“contractuele partijen een boete verschuldigd gelijk aan het ontdoken recht, dit recht is
“ondeelbaar door alle partijen verschuldigd.”
WAARVAN AKTE.
Verleden te BRUGGE.
Na lezing tekenen de verschijners samen met de Notaris.
(Volgen de handtekeningen)
Geregistreerd elf bladen geen verzendingen op het 2de kantoor der registratie te Brugge, de
acht en twintigste december 1988, boek 161 blad 21 vak 17. Ontvangen : tweehonderd
vijfentwintig frank (225 F). De Ontvanger : getekend M. DEBRUYNE.
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REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM.
HOOFDSTUK I. – INDELING VAN HET WONINGCOMPLEX.
ARTIKEL 1. SAMENSTELLING.
a. het gebouw is verdeeld in loten
b. elk lot bestaat uit:
- privatieve delen die de uitsluitende eigendom zijn van de eigenaar van het lot, mits
eventuele bijvoeging van de privatieve kelder rechtstreeks aan het lot verbonden of van
andere voorwerpen in privatieve eigendom begrepen;
- ten bijkomstige titel, een bepaald aantal onverdeelde kwotiteiten in de gemene delen,
voorwerp van mede-eigendom.
c. ieder lot kan belast worden met zakelijke rechten en kan het voorwerp uitmaken van
overdrachten tussen levenden of bij overlijden en van huurovereenkomsten. Iedere overgang
van een lot dient bekend gemaakt te worden aan de notaris houder der minuut der basisakte.
d. de gemene delen worden beheerst door de schikkingen van artikel 577-3 tot en met
577-14 van het Burgerlijk Wetboek.
ARTIKEL 2. PRIVATIEVE DELEN.
Zijn privatief de delen van het woningcomplex die uitsluitend tot het gebruik dienen
der eigenaars van een lot en namelijk :
a. – de bestanddelen der privatieve loten zoals de bevloering, - bedekkingen der muren
en zolderingen, - de venster met raamlijsten en ruiten, - eventuele luiken, - de muren der
binnen verdeling met de deuren, ter uitzondering van de draagmuren en gevelmuren, - de deur
van het trapportaal en van de kelder, - de sanitaire installaties, alsmede de volledige uitrusting
van de centrale verwarming welke zich bevindt binnen in het appartement en dient tot het
gebruik van het appartement –de binnenleidingen van water, gas en elektriciteit, de telefoon radio – en televisieleidingen en, in één woord alles wat zich binnen ieder privatief lokaal
zichtbaar bevindt en tot zijn uitsluitend gebruik en nut dient, zelfs indien het geplaatst is
buiten het privatief lokaal.
b. – de bijhorigheden tot gebruik van de private loten zoals de privatieve delen van
parlofoon, deuropener, bel, brievenbus, naamplaat, behoudens de delen van deze elementen
die tot het gemeen gebruik dienen.
ARTIKEL 3. GEMENE DELEN.
Zijn gemeen de delen van het woningcomplex die tot het gebruik dienen van meerdere
of zekere loten, namelijk : de grond, de funderingen, het betonnen geraamte, de draagmuren
en gevelmuren, de uitwendige versierselen van de gevels, de balklaag, de goten en leidingen
van allen aard van gemeen gebruik, het dak, de trappen, de lift, de minuteringsverlichting,
eventuele conciërgewoning, de ondergrond met uitzondering van de private kelders,
parlofoon, deuropener en bel bij ingang van het gebouw, de straatdeuren, de eventuele
gemeenschappelijke antennes van radio en televisie, de binnenhelft der gemene muren van het
woningcomplex (de buitenhelft blijvende behoren aan de oorspronkelijke eigenaar van het
appartementsgebouw), de schouwen, de aera’s, de inkomhallen, de trapzalen, de liftkokers, de
leidingen van elektriciteit, gas en water en de afvoerbuizen van waters, uitgezonderd nochtans
het deel van deze leidingen en buizen die zich in de privatieve delen bevinden en tot
uitsluitend en privaat gebruik van een der privatieve delen, of die gemeen zijn volgens de wet
van acht juli negentienhonderd vier en twintig en de bestaande gebruiken.
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HOOFDSTUK II. – RECHTEN EN VERPLICHTINGEN.
AFDELING A. : PRIVATIEVE DELEN.
ARTIKEL 4. PRINCIPE.
De eigenaars hebben het gebruik en genot van hun respectievelijke loten binnen de
perken vastgesteld door huidige reglement van mede-eigendom en door de wetten.
ARTIKEL 5. VERKAVELING.
Het is de eigenaars verboden een deel van hun lot af te staan. Elke onverdeeldheid zal
moeten vertegenwoordigd worden door één enkele mandataris.
ARTIKEL 6. PRIVATE DELEN.
a. zonder het akkoord van de Algemene Vergadering is het de eigenaars verboden
wijzigingen aan te brengen aan privatieve elementen die zichtbaar zijn van op de openbare
wegenis of aan de gemene delen in het woningcomplex zoals : raamlijsten, zonneblinden,
rolluiken, ruiten, inkomdeur uitgevende op de gemene doorgangen.
b. de zonneblinden, de vensterbekleding en de naamplaten moeten van het type zijn
aangenomen door de Algemene vergadering.
ARTIKEL 7. WERKEN AAN DE PRIVATIEVE DELEN.
a. alle werken aan privatieve delen, waarbij de stevigheid en de esthetica van het
woningcomplex aangepast wordt, zullen onderworpen worden aan de syndicus, die ze zal
overmaken aan de bouwmeester van het bouwcomplex, of bij gebreke aan een bouwmeester
van zijn keuze dewelke toezicht zal uitoefenen op deze werken en waarvan de honoraria ten
laste vallen van de belanghebbende eigenaar. Deze laatste blijft verantwoordelijk voor de
schade veroorzaakt door het uitvoeren der werken. De syndicus zal de plannen der
veranderingswerken onderwerpen aan de raad van mede-eigendom, hetzij, aan de algemene
vergadering.
b. ingeval eigenaars verwaarlozen de nodige werken aan hun eigendom te doen en
daardoor andere loten of gemene delen blootstellen aan enige schade of nadelen, heeft de
syndicus alle machten om ambtshalve alle dringende werken aan de privatieve delen van het
lot te doen uitvoeren op kosten van de eigenaar in gebreke. Ingeval van nood zal de syndicus
op eigen initiatief mogen handelen. Hij zal gehouden zijn verslag uit te brengen bij de
eerstvolgende algemene vergadering. Zo het geen spoedgeval betreft, zal de syndicus zich
eerst moeten richten tot de raad van mede-eigendom, hetzij tot de algemene vergadering.
ARTIKEL 8. VERHURING.
a. de loten mogen slechts in huur gegeven worden aan eerbare en begoede personen.
b. de verhuring van delen van loten is verboden, behoudens de kelders die mogen
verhuurd worden aan ander medebewoners van het appartementsgebouw.
c. de huurcontracten moeten de huurders verplichten zich te houden aan huidige
reglement van mede-eigendom en aan de beslissingen genomen door de Algemene
Vergadering.
d. de eigenaars moeten hun huurders de verplichtingen opleggen te zorgen voor een
degelijke verzekering van hun huurdersrisico’s, van hun verantwoordelijkheid tegenover de
andere bewoners van het woningcomplex en tegenover de geburen.
e. de eigenaars zijn verplicht een kopij van de huurovereenkomsten van hun loten aan
de syndicus te overhandigen.
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f. ingeval van een geschreven of mondelinge huurovereenkomst, zijn de eigenaars
verplicht aan hun huurders de verplichtingen van huidig reglement en van de andere
reglementen van het woningcomplex op te leggen. Te dien einde zal een exemplaar ervan
steeds ter beschikking liggen bij de syndicus.
g. de eigenaars zijn verplicht de huurders op de hoogte te brengen van de wijzigingen
aan huidig reglement alsook van de voorschriften en beslissingen van de Algemene
Vergadering die hen zouden kunnen aanbelangen.
h. ingeval van niet-inachtneming van het handvest van het woningcomplex door een
huurder, zal de eigenaar na een tweede verwittiging gegeven door de syndicus, de
huurovereenkomst moeten verbreken binnen de vijftien dagen na gemelde verwittiging.
ARTIKEL 9. WIJZE VAN BEWONING.
a. de appartementen zijn bestemd tot bewoning. Het is toegelaten er een vrij beroep uit
te oefenen in zonder dit overeenstemt met de standing van het woningcomplex en voor zover
het aantal tewerkgestelden de vijf niet overtreft, behoudens andersluidende bedingen in de
basisakte. De uitoefening van het beroep mag geen hinder meebrengen voor de bewoners van
het woningcomplex.
b. de bewoners der loten mogen aan de vensters geen enkel voorwerp of reclame
tentoonstellen die zou schaden aan het uitwendig aspect van het woningcomplex.
Het voeren van publiciteit op de gevel van het gebouw valt onder toepassing van het
artikel 14A van het reglement van mede-eigendom.
Een toelating wordt echter gegeven voor panelen of plakkaten van verhuring of
verkoop van een lot voor zover deze overeenstemmen met een model goedgekeurd door de
algemene vergadering.
c. dieren zijn slechts toegelaten in het woningcomplex voor zover ze geen enkele
hinder op welk wijze ook, medebrengen voor de andere bewoners. Bij hinder of stoornis
verwekt door een dier, kan de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen,
beslissen dit gedogen voor het desbetreffende dier in te trekken.
d. de schouwen dienen gereinigd te worden telkens dit noodzakelijk is en minstens
eens per jaar op verzoek van de syndicus.
e. de bewoners moeten de plaatsen bewonen op een vreedzame en deftige wijze.
Tussen 22 uur en 7 uur zal het geluid zodanig moeten gedempt worden dat het onhoorbaar is
voor de andere bewoners. De elektrische apparaten moeten ontstoord zijn.
f. aan de vensters langs de straatzijde, zullen gordijnen moeten aangebracht worden;
zij zullen lichtkleurig doorschijnend moeten zijn en zullen de gehele breedte en hoogte (dus
de ganse oppervlakte) van de vensters moeten bekleden.
g. het is verboden in het gebouw ontvlambare, ontplofbare, gevaarlijke of slecht
riekende producten binnen te brengen.
h. as, vuilnis en afval dienen geworpen te worden in de daartoe bestemde vuilbakken
of eventuele schachten.
Het is verboden in bedoelde vuilnisschachten warme assen te storten of voorwerpen die deze
zouden verstoppen of flessen en glasscherven.
Indien het gebouw niet over vuilnisschachten of vuilnisbakken beschikt, is iedere
bewoner zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van as, vuilnis en afval en dit volgens de
bestaande stadreglementering.
i. het is ten strengste verboden gebruik te maken van butaangas of andere vluchtige
gassen ter verwarming van privatieven en/of voor het huishoudelijk gebruik.
j. er zullen geen afzonderlijke antennen op het dak mogen geplaatst worden. Het
complex zal aangesloten worden op de televisiedistributie en ieder der eigenaars die daarvan
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wenst gebruik te maken zal zijn aandeel in de huur, de plaatsings- en onderhoudskosten
moeten betalen, ieder voor zijn deel.
ARTIKEL 10. VRIJE TOEGANG.
De eigenaars moeten de syndicus vrije toegang verlenen tot hun eigendom, bewoond
of niet, teneinde hem toe te laten de staat van de goederen behorend tot de mede-eigendom te
onderzoeken en hem toe te laten na te zien of de maatregelen van gemeen belang in acht
genomen worden. Tevens moeten zij zonder schadevergoeding toegang verlenen tot hun
kamers aan architecten, aannemers en uitvoerders van herstellingen en werken aan gemene
goederen of privatieve delen van andere mede-eigenaars; in de mate van het mogelijk zal de
syndicus de eigenaar minstens 24 uur op voorhand verwittigen.
Elke mede-eigenaar heeft de verplichting de sleutel van zijn appartement, onder
omslag, verzegeld bij middel van een plakband de handtekening dragend en van de
desbetreffende mede-eigenaar en van de syndicus, aan de syndicus te overhandigen, deze
omslag zal slechts mogen geopend en de sleutel mogen gebruikt worden ingeval van een
wezenlijke noodzakelijkheid.
AFDELING B : GEMENE DELEN
ARTIKEL 11. GEBRUIK.
De mede-eigenaars moeten gebruik maken van de gemene delen overeenkomstig de
bestemming hiervan en in een mate verenigbaar met het recht van hun deelgenoten. Zij mogen
op welke wijze ook geen hinder vormen voor het gebruik der gemene delen. Zij zullen onder
andere geen fietsen, kinderwagens enz… mogen bergen in de gemene delen noch er enig
ander voorwerp in plaatsen, behoudens in de daartoe voorzien gemene delen.
ARTIKEL 12. VERANDERINGSWERKEN EN NIET ONONTBEERLIJKE
WERKEN.
De veranderingswerken aan de gemeenschappelijke delen en de niet-noodzakelijke
werken die een verbetering of een versiering medebrengen, mogen slechts uitgevoerd worden
krachten een beslissing door de Algemene Vergadering genomen met de terzake vereiste
meerderheid der stemmen. De mede-eigenaars mogen evenwel op hun eigen
verantwoordelijkheid de gewone veranderingen aanbrengen voor de gemene delen die zich in
hun respectievelijke woonvertrekken bevinden.
ARTIKEL 13. NOODZAKELIJKE HERSTELLINGSWERKEN.
a. de onderhouds- en herstellingswerken der gemene delen die de mede-eigendom
aanbelangen zullen worden uitgevoerd door de zorgen en onder toezicht van de syndicus
zonder dat deze daarvoor wie ook moet raadplegen. De herstellingen en werken die nodig
maar niet dringend zijn, moeten goedgekeurd zijn door de raad van mede-eigendom hetzij
door de Algemene Vergadering met de terzake vereiste meerderheid der stemmen; zullen
beschouwd worden als zijnde noodzakelijke herstellingswerken in de betekening van huidig
artikel de werken die als dusdanig door de bouwmeester zullen betiteld worden.
b. – de mede-eigenaars aanvaarden bij deze de bouwmeester van het woningcomplex.
- elke eigenaar zal zonder schadevergoeding de storingen moeten dragen die
voortkomen van de herstellingen en werken aan de gemene delen waarover regelmatig is
beslist.
ARTIKEL14. PANELEN EN PLAKKATEN.
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De algemene vergadering bepaalt het model en de grootte der panelen en berichten
alsmede de plaats waar deze moeten aangebracht worden op de gevel, in de inkomgang, op de
brievenbus en parlofoon, in de lift en op de deuren der doorgangen.
Het aanbrengen van een lichtreclame op de gevels van de Residentie vergt de
goedkeuring van de Algemene Vergadering, beslissend met een meerderheid zoals voorzien
bij artikel 29, terwijl in- en uitslaande lichtreclames verboden zijn.
HOOFDSTUK III – LASTEN EN INKOMSTEN.
ARTIKEL 15. OPSOMMING DER LASTEN.
De gemene lasten zijn in het algemeen alle uitgaven nodig voor het onderhoud en de
herstellingen van de gemene delen, de kosten voor verbruik van de gemene installaties, de
vergoedingen verschuldigd door de mede-eigenaar, de verzekeringspremies van het
woningcomplex en van de burgerlijke verantwoordelijkheid der mede–eigenaars, de kosten
van herbouwingen aan het beschadigd gebouw, de erelonen van de syndicus, de kosten van
aanleg en onderhoud van de koer. Zijn eveneens ten laste van de mede-eigendom, de kosten
voor de eventuele opbreken van de bevloering van de appartementen in de kelderverdieping
bij herstelling aan de afvoerleidingen alsmede de kosten voor het in oorspronkelijke staat
herstellen van de privatieve delen. Deze opsomming is verklarend maar niet beperkend.
ARTIKEL 16. VERDELING.
Behoudens tegenstrijdige bedingen in de basisakte, zullen alle gemene lasten verdeeld
worden onder alle mede-eigenaars in verhouding tot hun respectievelijk kwotiteiten in de
gemene delen.
ARTIKEL 17. BETALING.
a. om het hoofd te bieden aan de lopende uitgaven, moet de syndicus van de medeeigenaars een provisie opeisen waarvan het bedrag vastgesteld is door de Algemene
Vergadering. Tot de eerste algemene vergadering en voor het op gang brengen van het
gebouw, stelt de verschijner of de door hem als voorlopig syndicus aangestelde persoon, het
bedrag vast van de provisie of waarborg, te betalen door de mede-eigenaars.
Al de rekeningen van de syndicus die het woningcomplex betreffen zullen voorkomen
op een bankrekening geopend door de syndicus en uitsluitend voorbehouden voor het
woningcomplex.
b. de afrekening der gemene lasten wordt per jaar opgesteld, semestrieel zal een
voorschot gevraagd worden.
Deze moeten geregeld worden ten laatste binnen de 14 dagen van het verzenden van de
afrekening.
c. het regelen van de gemene uitgaven mag in geen geval geschieden door middel van
de door de mede-eigenaars gestorte waarborg, die aangeroerd moet blijven. Het bedrag ervan
is onderhevig aan aanpassing.
d. de afrekening van de door de voorlopige syndicus gemaakte uitgaven zal
voorgelegd worden in de bijeenroeping tot de eerste Algemene Vergadering; deze uitgaven en
kosten zullen door de eigenaars verschuldigd zijn volgens de formule van de verdeling
hierboven en dit onverschillig de datum van aankoop, voor zover deze voor de datum van
deze algemene vergadering valt, die in geen geval zal plaats hebben voor de volledige
voltooiing der werken, behalve toelating van de verschijner.
e. de kosten van de verwarming van de gemene delen voor de aflevering vormen een
gemene last, aldus tussen de mede-eigenaars te verdelen. Deze getemperde verwarming heeft
tot doel een snellere en meer hygiënische bewoning van de lokalen mogelijk te maken en
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sommige elementen van de bouwwerken te beschermen. Hetzelfde geldt voor de verwarming
van de privatieve delen dewelke uitsluitend door de koper zal moeten gedragen worden.
ARTIKEL 18. OVERDRACHT VAN DE LOTEN (oud).
De vorige eigenaar zal gehouden zijn in de verkoopakte de datum in te lassen vanaf dewelke de nieuwe
eigenaar de gemene lasten zal moeten dragen. Bij het verlijden der akte zal de vorige eigenaar, in handen van de
notaris, houder der minuut, het door hem nog verschuldigd bedrag betalen hetwelk samen met de naam van de
nieuwe eigenaar zal overgemaakt worden aan de beheerder-syndicus.
Bij gebreke hiervan, zal de vorige eigenaar gehouden blijven tot storting van alle verschuldigde
sommen tot aan de dag van de notariële verkoopakte. De nieuwe eigenaar is gehouden tot betaling der sommen
gevorderd sedert de datum van de notariële akte.

ARTIKEL 18. OVERDRACHT VAN EEN KAVEL (nieuw).
§ 1. In het vooruitzicht van de overdracht van het eigendomsrecht van een kavel
deelt de optredende notaris, eenieder die beroepshalve optreedt als tussenpersoon of de
overdrager aan de verkrijger, vóór de ondertekening van de overeenkomst of, in voorkomend
geval, van het aankoopbod of van de aankoopbelofte, de volgende inlichtingen en documenten
mee, die de syndicus hem op eenvoudig verzoek bezorgt binnen een termijn van vijftien dagen:
1º het bedrag van het werkkapitaal en dat van het reservekapitaal, zoals bepaald in § 5,
tweede en derde lid;
2º het bedrag van de eventuele door de overdrager verschuldigde achterstallen;
3º de toestand van de oproepen tot kapitaalinbreng met betrekking tot het reservekapitaal
en waartoe de algemene vergadering vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht heeft
besloten;
4º in voorkomend geval, het overzicht van de hangende gerechtelijke procedures in
verband met de mede-eigendom;
5º de notulen van de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de vorige
drie jaar, alsook de periodieke afrekeningen van de lasten van de vorige twee jaar;
6º een afschrift van de recentste balans die door de algemene vergadering van de
vereniging van mede-eigenaars werd goedgekeurd.
Indien de syndicus niet antwoordt binnen vijftien dagen na het verzoek, stelt naar gelang
het geval de notaris, eenieder die beroepshalve optreedt als tussenpersoon of de overdrager, de
partijen in kennis van diens verzuim.
§ 2. In geval van overdracht of van aanwijzing van het eigendomsrecht van een kavel
onder de levenden of wegens overlijden verzoekt de optredende notaris, bij een ter post
aangetekende brief, de syndicus van de vereniging van mede-eigenaars hem de volgende
inlichtingen en documenten mee te delen:
1º het bedrag van de uitgaven voor behoud, onderhoud, herstelling en vernieuwing
waartoe de algemene vergadering of de syndicus vóór de vaste datum van de
eigendomsoverdracht heeft besloten, maar waarvan de syndicus pas na die datum om betaling
heeft verzocht;
2º een staat van de oproepen tot kapitaalinbreng die door de algemene vergadering van de
mede-eigenaars zijn goedgekeurd vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht, alsook de
kostprijs van de dringende werkzaamheden waarvan de syndicus pas na die datum om betaling
heeft verzocht;
3º een staat van de kosten verbonden aan het verkrijgen van gemeenschappelijke delen,
waartoe de algemene vergadering vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht heeft
besloten, maar waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht;
4º een staat van de door de vereniging van mede-eigenaars vaststaande verschuldigde
bedragen, ten gevolge van geschillen ontstaan vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht,
maar waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht.
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De documenten vermeld in § 1 worden door de notaris op dezelfde wijze aan de syndicus
gevraagd als de nieuwe mede-eigenaar ze nog niet in zijn bezit heeft. De notaris deelt vervolgens
deze documenten mee aan de verkrijger. Indien de syndicus niet antwoordt binnen dertig dagen
na het verzoek, stelt de notaris de partijen in kennis van diens verzuim.
Onverminderd andersluidende overeenkomsten tussen partijen inzake de bijdrage in de
schuld, draagt de nieuwe mede-eigenaar het bedrag van de in het eerste lid, 1º, 2º, 3º en 4º,
vermelde schulden. De gewone lasten worden gedragen door de nieuwe mede-eigenaar vanaf de
dag waarop hij effectief gebruik heeft gemaakt van de gemeenschappelijke delen.
Bij een overdracht of aanwijzing van het eigendomsrecht is de verkrijger evenwel
verplicht tot betaling van de buitengewone lasten en de oproepen tot kapitaalinbreng waartoe de
algemene vergadering van de mede-eigenaars heeft besloten, indien deze heeft plaatsgehad
tussen het sluiten van de overeenkomst en het verlijden van de authentieke akte en indien hij
over een volmacht beschikte om aan de algemene vergadering deel te nemen.
§ 3. In geval van overdracht, aanwijzing of splitsing van het eigendomsrecht op een
privatieve kavel, deelt de optredende notaris aan de syndicus mee op welke dag de akte wordt
verleden, alsook de identificatie van de betrokken privatieve kavel en de identiteit en het huidige
en in voorkomend geval ook het nieuwe adres van de betrokken personen.
§ 4. De kosten voor de mededeling van de krachtens §§ 1 en 2 te verstrekken informatie
worden gedragen door de overdragende mede-eigenaar.
§ 5. In geval van eigendomsoverdracht van een kavel:
1º is de uittredende mede-eigenaar schuldeiser van de vereniging van mede-eigenaars
voor het gedeelte van zijn aandeel in het werkkapitaal dat overeenstemt met de periode tijdens
welke hij niet effectief gebruik heeft gemaakt van de gemeenschappelijke delen; de afrekening
wordt door de syndicus opgesteld;
2º blijft zijn aandeel in het reservekapitaal eigendom van de vereniging.
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 gemeenschappelijke delen, de beheerskosten en de
uitgaven voor de huisbewaarder.
Onder “reservekapitaal” wordt verstaan de som van de periodiek ingebrachte bedragen
die zijn bestemd voor het dekken van niet-periodieke uitgaven, zoals de uitgaven voor de
vernieuwing van het verwarmingssysteem, de herstelling of de vernieuwing van een lift, of het
leggen van een nieuwe dakbedekking.
Bij de ondertekening van de authentieke akte moet de optredende notaris de door de
overdrager verschuldigde achterstallen op gewone en buitengewone lasten van de prijs van de
overdracht afhouden. De optredende notaris betaalt echter eerst de bevoorrechte, de hypothecaire
schuldeisers of de schuldeisers die hem kennis hebben gegeven van een derdenbeslag of een
overdracht van schuldvordering. Indien de overdrager deze achterstallen betwist, brengt de
optredende notaris binnen drie werkdagen na het verlijden van de authentieke akte ter
vaststelling van de overdracht de syndicus daarvan bij een ter post aangetekende brief op de
hoogte. Bij ontstentenis van kennisgeving van een bewarend beslag of van een uitvoerend beslag
binnen twintig werkdagen na het verlijden van voormelde akte, kan de notaris rechtsgeldig het
bedrag van de achterstallen aan de overdrager betalen.
ARTIKEL 19. VERHURING.
De syndicus heeft slechts juridische betrekkingen met de Algemene Vergadering. De
mede-eigenaars kunnen van de syndicus niet eisen dat hij rechtstreeks van hun huurders het
aandeel in de gemene uitgaven, die de huurovereenkomsten ten laste van deze laatsten leggen,
zou opeisen. Het is de syndicus zelfs verboden afrekeningen of processen-verbaal van de
algemene vergadering aan de huurders te overhandigen of er kennis van te verstrekken.
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ARTIKEL 20. GEMENE INKOMSTEN.
De syndicus heeft volmacht om alle gemene inkomsten te ontvangen; deze zullen
verkregen worden door elke mede-eigenaar in verhouding tot hun respectievelijke aandelen in
de gemene delen.
ARTIKEL 21. VERZEKERINGEN.
a. principe.
De verzekeringen, zowel van de gemene delen als van de privatieve delen (met
uitzondering van de meubelen en van diefstal) zullen door de syndicus genomen worden in
naam van alle mede-eigenaars bij eenzelfde verzekeringsmaatschappij.
b. gedekte risico’s.
Deze verzekeringen dekken:
I. Brand, ontploffing, storm, bliksem, val van vliegtuigen.
1. het eigendom
2. het verhaal der geburen
3. het verhaal der huurders
4. de verantwoordelijkheid tegenover de huurders en bewoners
5. opruimingskosten, afbraken en pompiers
6. genotsderving
7. elektriciteitsgevaar
II. Waterschade;
1. onroerende goederen
2. roerende goederen
3. burgerlijke verantwoordelijkheid tegenover derden, huurders
4. kosten van openen en afsluiten van muren en vloeren
III. Glasbreuk
IV. Burgerlijke verantwoordelijkheid der eigenaars, huurders, bewoners en
syndicus.
1. eigendommen, antennes en panelen
2. eventuele liften
V. Wet.
1. eventuele conciërge of werkvrouw
c. bijkomende premie.
Indien een bijkomende premie verschuldigd is door een der mede-eigenaars voor een
persoonlijke aangelegenheid, zal deze ten persoonlijke last zijn van deze laatste. De medeeigenaars en huurders zullen de mogelijkheid hebben bij dezelfde maatschappij tegen
uitzonderlijke voorwaarden, hun meubelen te verzekeren tegen brand, glasbraak en diefstal;
hetzelfde geldt voor de door de door de wet voorziene verzekering tegen ongevallen voor het
huispersoneel.
d. inning van de vergoedingen.
In geval van ramp zullen de vergoedingen toegekend uit hoofde van de polis, geïnd
worden door de syndicus, in aanwezigheid van de mede-eigenaars aangesteld door de
vergadering en op last de som te deponeren in een bank of andere instelling, overeenkomstig
de voorwaarden gesteld door de vergadering, maar er zal rekening gehouden worden met de
rechten van de bevoorrechte of hypothecaire schuldeisers en onderhavige clausule zal hem
geen schade mogen berokkenen, hun tussenkomst zal bijgevolg gevraagd worden.
De graad van vernietiging wordt geschat enkel in aanmerking van de gemene delen.
e. bestemming van de vergoedingen.
Het gebruik van de vergoedingen wordt als volgt geregeld :
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1° - Indien het een gedeeltelijk sinister is.
De syndicus zal de door hem ontvangen vergoeding aanwenden tot herstel van de
geteisterde plaatsen, zo de algemene vergadering hiertoe beslist bij de terzake vereiste
meerderheid der stemmen. Indien de vergoeding ontoereikend is voor de herstelling, zal de
aanvulling ingevorderd worden door de syndicus, ten laste van alle mede-eigenaars
behoudens hun verhaal tegen diegene die, uit hoofde van het heropbouw, een meerwaarde van
zijn goed zou bekomen en dit ten belope van deze meerwaarde.
Indien de vergoeding de kosten van de herstelling overtreft, zal het excedent
verworven zijn aan de mede-eigenaars in verhouding tot hun aandeel in de betreffende
gemene delen.
2° - Indien het een volledig sinister betreft
De vernietiging is volledig wanneer zij de drie/vierden van de waarde van het gebouw,
grond uitgesloten, behelst.
De vergoeding zal moeten aangewend worden tot de heropbouw tenzij een algemene
vergadering van de mede-eigenaars er anders over beslist met de terzake vereiste meerderheid
van de stemmen.
Ingeval van ontoereikendheid van de vergoeding voor de herstellingswerken, zal de
aanvulling ten laste van de mede-eigenaars, in verhouding tot hun aandeel in de medeeigendom en zal opeisbaar zijn binnen de drie maanden volgend op de algemene vergadering,
die deze aanvulling vastgesteld heeft, de intresten tegen de wettelijke rentevoet lopende van
rechtswege en zonder ingebrekestelling bij gebrek aan betaling binnen deze termijn.
Nochtans, indien de algemene vergadering mocht beslissen tot heropbouw van het
gebouw, zullen de mede-eigenaars, die niet deelgenomen hebben aan de stemming, of die
tegen de heropbouw zouden gestemd hebben gehouden zijn, indien de andere mede-eigenaars
het vragen, van aan deze laatsten af te staan, binnen de maand na de beslissing van de
algemene vergadering, of indien alle mede-eigenaars het niet wensen aan deze van hen die het
verlangen, al hun rechten in het gebouw, onder aftrek van hun aandeel in de vergoeding.
De prijs van de afstand zal bij gebrek aan akkoord tussen de partijen vastgesteld
worden door twee deskundigen, aangeduid door de burgerlijke rechtbank van de plaats van
het gebouw, bij eenvoudige bevelschrift op verzoek van de meest gerede partij met vermogen
voor de deskundigen, zich een derde deskundige bij te voeren om de doorslag te geven; bij
gebrek aan akkoord over de keus van de derde expert zal deze aangesteld worden op dezelfde
wijze.
De prijs van de afstand zal betaald worden, een/derde contant en het overige een/derde
ieder jaar met de intresten tegen de wettelijke rentevoet, betaalbaar samen met ieder fractie
van het kapitaal.
Indien het gebouw niet heropgebouwd wordt, zal de onverdeeldheid ophouden en de
gemene delen zullen dan verdeeld worden of worden tekoopgesteld.
De verzekeringsvergoeding alsook de opbrengst van de gebeurlijke verkoop zullen
verdeeld worden onder de mede-eigenaars in verhouding tot hun respectieve rechten
vastgesteld door hun aandeel in de betreffende gemene delen.
f. polis.
Ieder der mede-eigenaars heeft recht op een exemplaar der polissen.
HOOFDSTUK III BIS – VERENIGING
RECHTSVORDERINGEN – ONTBINDING (nieuw).

VAN

MEDE-EIGENAARS

–

ARTIKEL 21BIS. VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS (nieuw).
De vereniging draagt de naam "Vereniging van mede-eigenaars van de Residentie Ter
Duinen" gevolgd door het adres van het gebouw. Zij heeft zetel in het gebouw. De vereniging
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van mede-eigenaars kiest woonplaats in de woonplaats of maatschappelijke zetel van de
syndicus.
Deze vereniging bezit rechtspersoonlijkheid. De vereniging van mede-eigenaars wordt
uitsluitend gevormd door de eigenaars van één of meerdere kavels die geschapen werden in de
basisakte die voorafgaat.
Elke kavel vertegenwoordigt een zeker aantal aandelen, die samen de vereniging van
mede-eigenaars uitmaakt.
De vereniging van mede-eigenaars kan geen ander vermogen hebben dan de roerende
goederen nodig voor de verwezenlijking van haar doel, dat bestaat in het behoud en het beheer
van het gebouw.
De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.
Zij is slechts ontbonden wanneer de onverdeeldheid tussen de mede-eigenaars ophoudt
te bestaan. De beslissing tot ontbinding wordt genomen door de algemene vergadering, ofwel
door de rechter, overeenkomstig de artikelen 577-12 en 577-13 van het Burgerlijk Wetboek.
Beslissingen waarbij de vereniging van mede-eigenaars wordt veroordeeld, worden
uitgevoerd op het vermogen van iedere mede-eigenaar naar evenredigheid van zijn aandeel in
de gemeenschappelijke gedeelten. De vereniging van mede-eigenaars is bevoegd om in rechte
op te treden, zowel als eiseres als verweerster. Zij is geldig vertegenwoordigd door haar
syndicus.
Dit statuut van de vereniging zal tegenstelbaar zijn aan derden door de overschrijving
ervan op het bevoegde hypotheekkantoor.
Alle documenten uitgaande van de vereniging van mede-eigenaars vermelden het
ondernemingsnummer van die vereniging.
RECHTSVORDERINGEN - OPENBAARHEID - TEGENSTELBAARHEID EN
OVERDRACHT
1. De vereniging van mede-eigenaars is bevoegd om in rechte op te treden, als eiser en
als verweerder en wordt vertegenwoordigd door de syndicus.
Niettegenstaande artikel 577-5, § 3, heeft de vereniging van mede-eigenaars het recht om,
al dan niet samen met een of meer mede-eigenaars, op te treden ter vrijwaring van alle rechten
tot uitoefening, erkenning of ontkenning van zakelijke of persoonlijke rechten op de
gemeenschappelijke delen, of met betrekking tot het beheer ervan. Zij wordt geacht de
hoedanigheid en het vereiste belang te hebben om deze rechten te verdedigen.
De syndicus is gemachtigd iedere vordering om dringende redenen of vordering 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 betreffende zijn
kavel, na de syndicus daarover te hebben ingelicht die op zijn beurt de andere mede-eigenaars
inlicht.
2. Iedere mede-eigenaar kan aan de rechter vragen een onregelmatige, bedrieglijke of
onrechtmatige beslissing van de algemene vergadering te vernietigen of te wijzigen.
Deze vordering moet worden ingesteld binnen vier maanden vanaf de datum waarop de
algemene vergadering plaatsvond.
3. 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 syndicus verzuimt
of onrechtmatig weigert zulks te doen.
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4. Wanneer in de algemene vergadering de vereiste meerderheid niet kan worden
bekomen, kan iedere mede-eigenaar aan de rechter de toestemming vragen om als enige op
kosten van de vereniging, dringende noodzakelijke werken uit te voeren aan de gemeenschappelijke 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.
5. Vanaf het instellen van een van de vorderingen bedoeld in 3 en 4, 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.
6. Iedere mede-eigenaar kan aan de rechter vragen:
- de verdeling van de aandelen in de gemeenschappelijke gedeelten te wijzigen, indien
die verdeling onjuist is geworden ingevolge aan het gebouw aangebrachte wijzigingen;
- 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 geworden ingevolge
aan het gebouw aangebrachte wijzigingen.
7. Wanneer een minderheid van de mede-eigenaars de algemene vergadering op
onrechtmatige wijze belet een beslissing te nemen met de door de wet of de statuten 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 beslissingen
neemt.
8. In afwijking van artikel 577-2, § 7, wordt de mede-eigenaar van wie de vordering, na
een gerechtelijke procedure tegen de vereniging van mede-eigenaars, door de rechter gegrond
wordt verklaard, vrijgesteld van elke bijdrage in de erelonen en kosten, die worden verdeeld over
de andere mede-eigenaars.
Als de vordering gedeeltelijk gegrond wordt verklaard, wordt de mede-eigenaar
vrijgesteld van elke bijdrage in de erelonen en kosten die met toepassing van artikel 1017, vierde
lid, van het Gerechtelijk Wetboek ten laste van de vereniging van mede-eigenaars zijn gelegd.
9. In afwijking van artikel 577-2, § 7, wordt de mede-eigenaar, die verweerder is, in een
gerechtelijke procedure ingesteld door de vereniging van mede-eigenaars, waarvan de vordering
door de rechter volledig ongegrond werd verklaard, vrijgesteld van elke bijdrage in de erelonen
en kosten, die worden verdeeld over de andere mede-eigenaars.
Als de vordering gedeeltelijk of volledig gegrond wordt verklaard, draagt de mede-eigenaar, die
verweerder is, bij in de erelonen en kosten ten laste van de vereniging van mede-eigenaars.
Tegenstelbaarheid.
De bepalingen van de statuten kunnen rechtstreeks worden tegengesteld door degenen
aan wie ze kunnen worden tegengesteld en die houder zijn van een zakelijk of persoonlijk recht
op het gebouw in mede-eigendom.
Ontbinding van de vereniging.
De vereniging van mede-eigenaars is ontbonden vanaf het ogenblik dat, om welke reden
ook, de onverdeeldheid ophoudt te bestaan of alle aandelen van de vereniging verenigd zijn in
een kavel.
De enkele vernietiging, zelfs volledig, van het gebouw heeft niet de ontbinding van de
vereniging tot gevolg.
De algemene vergadering van mede-eigenaars kan de vereniging alleen ontbinden bij
eenparigheid 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 belanghebbenden die een gegronde reden kan aanvoeren.
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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 bepaald wordt in de huidige statuten of in een overeenkomst,
bepaalt de algemene vergadering van mede-eigenaars 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 vennootschappen
zijn van toepassing op de vereffening van de vereniging van mede-eigenaars.
De afsluiting zal steeds bij een notariële akte vastgesteld worden, die overgeschreven
wordt op het hypotheekkantoor.
Deze akte zal omvatten :
1 de plaats, door de algemene vergadering aangewezen, waar de boeken en bescheiden
van de vereniging van mede-eigenaars gedurende ten minste vijf jaar worden bewaard;
2 de maatregelen, genomen voor de consignatie van de gelden en waarden die aan
schuldeisers of aan mede-eigenaars toekomen en die hen niet konden worden overhandigd.
Alle rechtsvorderingen tegen de mede-eigenaars, de vereniging van mede-eigenaars, de
syndicus en de vereffenaars verjaren door verloop van vijf jaar te rekenen vanaf de
overschrijving voorgeschreven door de wet.
HOOFDSTUK IV – BEHEER VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK GOED
AFDELING A : ALGEMENE VERGADERING.
ARTIKEL 22. MACHTEN
De algemene vergadering beslist soeverein over de gemeenschappelijke belangen der
mede-eigenaars van het gebouw. Haar beslissingen binden de mede-eigenaars, erin begrepen
deze die afwezig waren of die zich zouden verzet hebben, tegen de getroffen beslissingen,
genomen zoals hierna voorzien.
ARTIKEL 23. GEWONE VERGADERING (oud).
De gewone vergadering wordt elk jaar ambtshalve gehouden op een datum vast te stellen door de
Algemene Vergadering. Zij beraadslaagt namelijk over de benoemingen, de rekeningen voorgelegd door de
beheerder –syndicus, het verslag van de beheerder –syndicus, de goedkeuring der rekeningen, de herstellingen
of verbeteringen, het onderhoud van het reservefonds en alle punten op de dagorde geplaatst.
ARTIKEL 24. BUITENGEWONE VERGADERING (oud).
Buitengewone Algemene vergaderingen mogen door de beheerder –syndicus bijeen geroepen worden
telkens als deze het nodig oordeelt. De Buitengewone Algemene Vergadering moet bijeengeroepen worden door
de beheerder –syndicus wanneer een zeker aantal mede-eigenaars, die samen ten minste 25% van de
onverdeelde aandelen bezitten, er een schriftelijke aanvraag voor ingediend hebben met vermelding van de
dagorde.

ARTIKEL 23. GEWONE VERGADERING (nieuw).
De algemene vergadering komt minstens eenmaal per jaar bijeen in de eerste 15 dagen
van de maand maart.
ARTIKEL 24. BUITENGEWONE VERGADERING (nieuw).
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De syndicus houdt een algemene vergadering tijdens de in voormeld artikel
vastgelegde periode of telkens als er dringend in het belang van de mede-eigendom een
beslissing moet worden genomen.
Onverminderd het voormelde lid, houdt de syndicus een algemene vergadering op
verzoek van één of meer mede-eigenaars die ten minste één vijfde van de aandelen in de
gemeenschappelijke delen bezitten. Dit verzoek wordt bij een ter post aangetekende brief aan
de syndicus gericht, die binnen de dertig dagen na de ontvangst van het verzoek de
bijeenroeping verzendt aan de mede-eigenaars. Wanneer de syndicus geen gevolg geeft aan
dit verzoek, kan één van de mede-eigenaars die het verzoek mee heeft ondertekend, zelf de
algemene vergadering bijeenroepen.
ARTIKEL 25. BIJEENROEPING (oud).
De bijeenroepingen worden door de beheerder –syndicus pet gewone brief verzonden ten minste acht
dagen en ten hoogste vijftien dagen voor de datum der vergadering. De bijeenroepingen zullen de dagorde
nauwkeurig vermelden en namelijk de beslissing die aan stemming zullen onderworpen worden.

ARTIKEL 25. BIJEENROEPING (nieuw).
De bijeenroeping vermeldt de plaats waar, alsook de dag en het uur waarop de
vergadering plaatsvindt, alsmede de agenda met opgave van de punten die ter bespreking
zullen worden voorgelegd. De syndicus agendeert de schriftelijke voorstellen die hij heeft
ontvangen van de mede-eigenaars en, indien deze bestaan, van de raad van mede-eigendom of
de deelverenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, ten minste drie weken vóór de eerste dag
van de in voormeld artikel bepaalde periode waarin de gewone algemene vergadering moet
plaatsvinden.
De bijeenroeping vermeldt volgens welke nadere regels de documenten over de
geagendeerde punten kunnen worden geraadpleegd.
De bijeenroeping geschiedt bij een ter post aangetekende brief, tenzij de geadresseerden
individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd de oproeping via een ander
communicatiemiddel te ontvangen. De bijeenroepingen die worden verzonden naar het laatst
door de syndicus op het ogenblik van de verzending gekende adres, worden geacht geldig te
zijn.
Behalve in spoedeisende gevallen wordt de bijeenroeping ten minste vijftien dagen vóór
de datum van de vergadering ter kennis gebracht, tenzij het reglement van mede-eigendom in
een langere termijn heeft voorzien.
De administratieve kosten voor de oproeping voor de algemene vergadering komen ten
laste van de vereniging van mede-eigenaars.
Te allen tijde kunnen één of meer mede-eigenaars, dan wel de raad van mede-eigendom
zo er een is, de syndicus de punten meedelen waarvan zij willen dat ze op de agenda van een
algemene vergadering worden geplaatst. Die punten worden door de syndicus in aanmerking
genomen, overeenkomstig artikel 577-6, § 3 van het Burgerlijk Wetboek. Kunnen die punten
evenwel niet op de agenda van die vergadering worden geplaatst, rekening houdend met de
datum waarop de syndicus het verzoek daartoe heeft ontvangen, dan worden ze op de agenda
van de daaropvolgende algemene vergadering geplaatst.
ARTIKEL 26. SAMENSTELLING (oud).
De Algemene Vergadering bestaat uit alle mede-eigenaars van loten of personen die een zakelijke recht
hebben op een lot.
De samenstelling wordt vastgesteld door de aanwezigheid. De beheerder-syndicus, indien hij geen medeeigenaars is, is aanwezig op de vergadering met raadgevende stem.
De algemene vergadering benoemt voor de duur door haar aangeduid bij eenvoudige meerderheid van
stemmen, haar voorzitter, die kan herkozen worden en twee bijzitters.
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ARTIKEL 26. SAMENSTELLING – BUREAU VAN DE VERGADERING (nieuw).
Iedere eigenaar van een kavel is lid van de algemene vergadering en neemt deel aan de
beraadslagingen.
In geval van verdeling van het eigendomsrecht op een privatieve kavel of ingeval de
eigendom van een privatieve kavel is bezwaard met een recht van erfpacht, opstal,
vruchtgebruik, gebruik of bewoning, wordt het recht om aan de beraadslagingen van de
algemene vergadering deel te nemen geschorst totdat de belanghebbenden de persoon
aanwijzen die hun lasthebber zal zijn. Wanneer één van de belanghebbenden en zijn
wettelijke of conventionele vertegenwoordiger niet kunnen deelnemen aan de aanwijzing van
een lasthebber wijzen de andere belanghebbenden rechtsgeldig een lasthebber aan. Deze
laatste wordt opgeroepen voor de algemene vergaderingen, oefent het recht van deelname aan
de beraadslagingen ervan uit en ontvangt alle documenten die afkomstig zijn van de
vereniging van mede-eigenaars. De belanghebbenden delen de syndicus schriftelijk de
identiteit van hun lasthebber mee.
De vergadering wordt ingeleid door de syndicus, die de algemene vergadering vraagt
om een voorzitter, een secretaris en twee stemopnemers te benoemen.
De algemene vergadering wordt door een mede-eigenaar voorgezeten. Bij ontstentenis
van kandidaat of indien de algemene vergadering na twee stemronden niet tot de aanduiding
van deze bureauleden kan overgaan, wordt van rechtswege voorzitter van de vergadering, de
persoonlijk aanwezige mede-eigenaar die het grootst aantal aandelen in de
gemeenschappelijke delen bezit, en, indien verscheidene mede-eigenaars een zelfde aantal
aandelen bezit, de oudste van hen in jaren.
De voorzitter duidt dan ambtshalve de overige bureauleden aan.
ARTIKEL 27. STEMMEN (oud).
Elke mede-eigenaar beschikt over een aantal stemmen gelijk aan dit van hun aandeel in de medeeigendom.
De onverdeelde mede-eigenaars van een lot mogen hun stemrecht slechts uitoefenen door middel van
een mandataris die in naam van de onverdeeldheid stemt.
Elke mede-eigenaar mag, mits een bijzondere volmacht een mandataris opdracht geven om hem te
vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen op de vergadering. Deze mandataris moet ofwel een medeeigenaars zijn ofwel de beheerder –syndicus.
Niemand zal echter als lasthebber kunnen stemmen voor een aantal eigendomsfracties groter dan
twintig ten honderd van de op de vergadering aanwezige duizendsten.

ARTIKEL 27. STEMRECHT – VERTEGENWOORDIGING (nieuw).
Iedere mede-eigenaar beschikt over een aantal stemmen dat overeenstemt met zijn
aandeel in de gemeenschappelijke delen.
Iedere mede-eigenaar kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet
lid van de algemene vergadering.
De volmacht vermeldt de naam van de lasthebber. Ze kan algemeen of specifiek zijn en
mag alleen maar gelden voor één algemene vergadering, tenzij gebruik wordt gemaakt van
een algemene of specifieke notariële volmacht.
Niemand kan aan de stemming deelnemen, zelfs niet als lasthebber, voor een groter
aantal stemmen dan het totaal van de stemmen waarover de andere aanwezige of
vertegenwoordigde mede-eigenaars beschikken.
Niemand mag meer dan drie volmachten aanvaarden.
Een lasthebber mag evenwel meer dan drie volmachten krijgen als het totaal van de
stemmen waarover hij zelf beschikt en die van zijn volmachtgevers niet meer dan 10 %
bedraagt van het totaal aantal stemmen dat toekomt aan alle kavels van de mede-eigendom.
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De syndicus kan niet als lasthebber van een mede-eigenaar optreden op een algemene
vergadering, niettegenstaande zijn recht, wanneer hij mede-eigenaar is, om in die
hoedanigheid deel te nemen aan de beraadslagingen van de vergadering.
Een lasthebber van de vereniging van mede-eigenaars of iemand die door haar in dienst
is genomen of voor die vereniging diensten levert in het raam van enige andere overeenkomst,
mag niet persoonlijk of bij volmacht deelnemen aan de beraadslaging en de stemmingen over
de opdracht die hem werd toevertrouwd.
Bij de aanvang van de vergadering wordt daartoe door de mede-eigenaars of hun
lasthebbers een aanwezigheidslijst ondertekend, waarop vermeld wordt met hoeveel stemmen
aan de beraadslaging kan worden deelgenomen, of over welke punten niet aan de stemming
kan worden deelgenomen.
ARTIKEL 28. QUORUM (oud).
Behoudens andersluidende schikkingen van huidige reglement moet de Algemene Vergadering om
geldig te beraadslagen een aantal mede-eigenaars tegenwoordig of vertegenwoordigd bijeenbrengen die samen
minstens de helft der kwotiteiten van de mede-eigendom bezitten. Indien een gemene vergadering het vereiste
quorum niet bereikt zal een nieuwe vergadering bijeengeroepen worden minstens vijftien dagen en hoogstens
dertig dagen na de niet voltallige vergadering, dewelke geldig zal beraadslagen welke ook het quorum weze.
Ingeval van een tweede vergadering, waartoe de afwezigen bij de eerste vergadering zullen opgeroepen
worden bij aangetekend schrijven, zullen de afwezigen en onthouders aangezien worden als akkoord met de
voorstellen op uitdrukkelijk voorwaarde :
1. dat de oproeping van deze tweede vergadering uitdrukkelijk vermeldt dat, ingeval van afwezigheid,
de afwezigen zullen beschouwd worden als zijnde akkoord met de voorstellen en
2. dat in de oproepingsbrief tevens het proces-verbaal van de eerste vergadering opgenomen wordt.

ARTIKEL 28. QUORUM (nieuw).
De algemene vergadering beraadslaagt alleen rechtsgeldig wanneer aan het begin van de
algemene vergadering meer dan de helft van de mede-eigenaars aanwezig of
vertegenwoordigd is en voor zover zij ten minste de helft van de aandelen in de
gemeenschappelijke delen bezitten.
Niettemin beraadslaagt de algemene vergadering tevens rechtsgeldig wanneer de medeeigenaars die aanwezig of vertegenwoordigd zijn aan het begin van de algemene vergadering,
meer dan drie vierde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen vertegenwoordigen.
Indien geen van beide quorums wordt bereikt, zal een tweede algemene vergadering na
het verstrijken van een termijn van ten minste vijftien dagen bijeenkomen die zal
beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden en de aandelen van
mede-eigendom waarvan ze houder zijn.
ARTIKEL 29. MEERDERHEID (oud).
Behoudens tegenstrijdige schikkingen aan huidig reglement zullen de beslissingen genomen worden
door de eenvoudige meerderheid der stemmen er aanwezig of vertegenwoordigd.

ARTIKEL 29. MEERDERHEIDSVEREISTEN (nieuw).
De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte
meerderheid van de stemmen van de mede-eigenaars die op het ogenblik van de stemming
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, tenzij de wet een gekwalificeerde meerderheid vereist.
Voor de berekening van de vereiste meerderheid worden de onthoudingen, de blancoen de ongeldige stemmen, niet beschouwd als uitgebrachte stemmen.
De algemene vergadering beslist met een meerderheid van drie / vierde der
stemmen:
a.
over iedere wijziging van de statuten voor zover zij slechts het genot, het
gebruik of het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten betreft;
b.
over alle werken betreffende de gemeenschappelijke gedeelten, met
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uitzondering van die waarover de syndicus kan beslissen;
c.
in elke mede-eigendom omvattende minder dan twintig kavels, met
uitzondering van kelders, garages en parkeerplaatsen over de oprichting en de samenstelling
van een raad van mede-eigendom, die enkel kan bestaan uit mede-eigenaars, en die tot taak
heeft erop toe te zien dat de syndicus zijn taken naar behoren uitvoert, onverminderd artikel
577-8/2 van het Burgerlijk Wetboek.
Daartoe kan de raad van mede-eigendom, nadat hij de syndicus op de hoogte heeft
gebracht, kennis nemen en een kopie maken van alle stukken of documenten die verband
houden met het beheer door deze laatste of betrekking hebben op de mede-eigendom.
Behoudens de bij wet aan de syndicus en de algemene vergadering toegekende
bevoegdheden kan de raad van mede-eigendom ongeacht elke andere opdracht of delegatie
krijgen, zo de algemene vergadering daar met een meerderheid van drie vierde van de
stemmen toe beslist. Een door de algemene vergadering verleende opdracht of delegatie mag
slechts betrekking hebben op uitdrukkelijk vermelde handelingen en geldt slechts voor één
jaar.
De raad van mede-eigendom bezorgt de mede-eigenaars een omstandig halfjaarlijks
verslag over de uitoefening van zijn taak;
d.
over het bedrag van de opdrachten en contracten vanaf hetwelk mededinging
verplicht is, behalve voor de in artikel 577-8, § 4, 4º, bedoelde daden;
e.
mits bijzondere motivering, over de werken aan bepaalde privatieve delen, die,
om economische of technische redenen, zullen worden uitgevoerd door de vereniging van
mede-eigenaars.
Deze beslissing wijzigt geenszins de verdeling van de kosten voor deze werken over de
mede-eigenaars.
De algemene vergadering beslist met een meerderheid van vier / vijfde der stemmen:
a.
over ieder andere wijziging van de statuten, daarin begrepen de wijziging van
de verdeling van de lasten van de mede-eigendom;
b.
over de wijziging van de bestemming van het onroerend goed of van een deel
daarvan;
c.
over de heropbouw van het onroerend goed of de herstelling van het
beschadigd gedeelte in geval van gedeeltelijke vernietiging;
d.
over iedere verkrijging van nieuwe onroerende goederen bestemd om
gemeenschappelijk te worden;
e.
over alle daden van beschikking van gemeenschappelijke onroerende goederen;
f.
over de wijziging van de statuten in functie van artikel 577-3, vierde lid van het
Burgerlijk Wetboek;
g.
onverminderd artikel 577-3, vierde lid van het Burgerlijk Wetboek, over de
oprichting van deelverenigingen zonder rechtspersoonlijkheid waarbij deze deelverenigingen
enkel beslissingen kunnen voorbereiden met betrekking tot de in de beslissing aangeduide
particuliere gemene delen. Deze voorstellen van beslissing dienen te worden bekrachtigd op
de eerstvolgende algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen van alle medeeigenaars:
a.
over elke wijziging van verdeling van de aandelen in de mede-eigendom;
b.
over elke beslissing van de algemene vergadering betreffende de volledige
heropbouw van het onroerend goed.
Wanneer echter werken of daden van verwerving of beschikking door de algemene
vergadering beslist worden bij de door de wet vereiste meerderheid, kan de wijziging van de
verdeling van de aandelen van de mede-eigendom, ingeval deze wijziging noodzakelijk is,
door de algemene vergadering bij dezelfde meerderheid worden beslist.
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Wanneer tot oprichting van deelverenigingen beslist wordt bij de door de wet vereiste
meerderheid, kan de wijziging van de aandelen van de mede-eigendom die ingevolge deze
wijziging noodzakelijk is, door de algemene vergadering bij dezelfde meerderheid worden
beslist.
ARTIKEL 30. REGISTER (oud).
De bijeenroepingen, volmachten en verslagschriften der beraadslagingen en beslissingen, worden
opgesteld en vastgesteld door de beheerder syndicus in het register der vergaderingen.
Elke mede-eigenaars mag het register van de mede-eigenaars inzien op de plaats vastgesteld door de beheerder
–syndicus en in zijn aanwezigheid. Ieder eigenaar mag tevens een afschrift van dit register nemen en dit op eigen
kosten.

ARTIKEL 30. NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN –
MEDEDELING – TEGENWERPELIJKHEID (nieuw).
De syndicus stelt de notulen van de beslissingen op die worden genomen door de
algemene vergadering met vermelding van de behaalde meerderheden en de naam van de
mede-eigenaars die tegen hebben gestemd of zich hebben onthouden.
Deze notulen worden aan het einde van de zitting en na lezing ondertekend door de
voorzitter van de algemene vergadering, door de bij de opening van de zitting aangewezen
secretaris en door alle op dat ogenblik nog aanwezige mede-eigenaars of hun lasthebbers.
De leden van de vereniging van mede-eigenaars kunnen, mits eenparigheid,
schriftelijk alle beslissingen nemen die tot de bevoegdheden van de algemene vergadering
behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De
syndicus stelt hiervan notulen op.
De syndicus neemt binnen de dertig dagen na de algemene vergadering de
beslissingen, bedoeld in de § § 10 en 11 van artikel 577-6 van het Burgerlijk Wetboek op in
het register bedoeld in artikel 577-10, § 3 van het Burgerlijk Wetboek en bezorgt deze binnen
diezelfde termijn aan de mede-eigenaars en, desgevallend, aan de andere syndici.
Indien de mede-eigenaar de notulen binnen de gestelde termijn niet heeft ontvangen,
stelt hij de syndicus schriftelijk hiervan op de hoogte.
De beslissingen van de algemene vergadering zijn, mits kennisgeving zoals hierna
bepaald, tegenwerpelijk aan iedere titularis van een zakelijk of persoonlijk recht op een privatieve kavel in het gebouw, en aan hen aan wie toelating tot bewoning werd verleend, met
andere woorden aan iedere bewoner van het gebouw. De beslissingen kunnen worden
tegengeworpen door hen aan wie ze tegenwerpelijk zijn.
Beslissingen die vóór de verkoop of het verlenen van een zakelijk of persoonlijk recht
of een toelating tot bewoning, zijn genomen, worden ter kennis van de bewoner gebracht door
degene die het recht of de toelating verleent: hij moet de koper of bewoner melden dat de
beslissingen in een register zijn opgetekend en waar hij dit register kan inzien.
De verkoper of vestiger van een zakelijk of persoonlijk recht of van een toelating tot
bewoning, is tegenover de vereniging van mede-eigenaars en de koper of titularis aansprakelijk voor de schade die ontstaat door vertraging of afwezigheid van dergelijke kennisgeving.
De koper of bewoner kan zich ook rechtstreeks tot de syndicus wenden om inzage van
het register te bekomen.
Beslissingen die na de verkoop of het verlenen van een zakelijk of persoonlijk recht of
een toelating tot bewoning, zijn genomen, zijn aan degene die stemgerechtigd waren op de
algemene vergadering die ze getroffen heeft van rechtswege en zonder kennisgeving tegenwerpelijk.
De bewoner wordt over deze beslissingen ingelicht door een bericht van de syndicus die
hem daarover inlicht bij ter post aangetekende brief, binnen de twee weken nadat de beslissing werd getroffen.
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Elk lid van de algemene vergadering van mede-eigenaars brengt zijn
adresveranderingen of de wijzigingen in het zakelijk statuut van het privatief deel onverwijld
ter kennis van de syndicus. De bijeenroepingen die worden verzonden naar het laatst door de
syndicus op het ogenblik van de verzending gekende adres, worden geacht regelmatig te zijn.
Elk lid van de algemene vergadering van mede-eigenaars is verplicht persoonlijke
rechten die hij aan derden op zijn privatieve kavel zou hebben toegestaan, onverwijld ter
kennis te brengen van de syndicus.
AFDELING B : SYNDICUS
ARTIKEL 31. BEHEERDER-SYNDICUS (oud).
Er wordt beroep gedaan door de mede-eigenaars op de diensten van een beheerder-syndicus. De
beheerder-syndicus is de mandataris van de algemene vergadering; hij heeft bijgevolg buiten de gevallen
uitdrukkelijk voorzien in huidig reglement, geen enkele bevoegdheid betreffende de privatieve delen aangezien
hij niet de mandataris is van de verschillende eigenaars, noch van hun huurders.

ARTIKEL 31. ALGEMENE OPDRACHT (nieuw).
Het dagelijks beheer van het gebouw en van de vereniging van mede-eigenaars wordt
door een syndicus waargenomen.
ARTIKEL 32. EERSTE BEHEERDER –SYNDICUS (oud).
Als eerste beheerder –syndicus is aangeduid de PVBA AGENCE DERMUL met zetel te Oostende,
Christinastraat 61, dit voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van de eerste algemene
vergadering, met macht voor deze eerste syndicus om gedurende bedoelde ambtsperiode dit mandaat over te
dragen of een door haar zelf aan te duiden persoon of vennootschap. Daarna zal een beheerder-syndicus
benoemd worden voor een termijn van minstens vijf jaren. Hij zal te allen tijde mogen afgezet worden door de
Algemene Vergadering. Hij is herkiesbaar.
De beheerder –syndicus beheert de gemene zaak. De eerste beheerder –syndicus heeft ondermeer de
opdracht de gemene zaak te organiseren.

ARTIKEL 32. BENOEMING – BEËINDIGING – BEKENDMAKING (nieuw).
De syndicus wordt benoemd door de algemene vergadering.
Het mandaat van de syndicus mag niet langer zijn dan drie jaar, maar kan worden
hernieuwd door een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering. Het feit dat het
mandaat van de syndicus niet wordt vernieuwd, geeft op zich geen aanleiding tot een
vergoeding.
Onder voorbehoud van een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering kan
hij geen verbintenissen aangaan voor een termijn die de duur van zijn mandaat te boven gaat.
De algemene vergadering kan de syndicus steeds ontslaan of tijdelijk schorsen, maar
moet dan ook onmiddellijk in zijn vervanging voorzien. Ook kan de algemene vergadering
hem een voorlopige syndicus toevoegen, voor een welbepaalde duur of voor welbepaalde
doeleinden.
De bepalingen met betrekking tot de band tussen de syndicus en de vereniging van
mede-eigenaars worden opgenomen in een schriftelijke overeenkomst.
Een uittreksel uit de akte betreffende de aanstelling of benoeming van de syndicus
wordt binnen acht dagen te rekenen van de datum waarop zijn opdracht een aanvang neemt,
op onveranderlijke wijze en zodanig dat het op ieder tijdstip zichtbaar is, aangeplakt aan de
ingang van het gebouw waar de zetel van de vereniging van mede-eigenaars gevestigd is.
Behalve de datum van de aanstelling of de benoeming, bevat het uittreksel de naam, de
voornamen, het beroep en de woonplaats van de syndicus, of indien het gaat om een
vennootschap, haar rechtsvorm, haar naam, haar maatschappelijke zetel, alsmede haar
ondernemingsnummer indien de onderneming ingeschreven is bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
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Het uittreksel moet worden aangevuld met alle andere aanwijzingen die het iedere
belanghebbende mogelijk maken onverwijld met de syndicus in contact te treden, met name
de plaats waar het reglement van orde en het register met de beslissingen van de algemene
vergadering kunnen worden geraadpleegd.
De aanplakking van het uittreksel moet geschieden door toedoen van de syndicus.
ARTIKEL 33. TAAK VAN BEHEERDER-SYNDICUS (oud).
A. de beheerder –syndicus moet namelijk en ondermeer :
1. zorgen voor het goede onderhoud van de delen in onverdeeldheid .
2. zorgen van de goede werking van de gemene diensten
3. zorgen voor de rust en de goede orde in het woningcomplex.
4. zorgen voor de uitvoering van de herstellingen en werken die door de vergadering zijn bevolen en
voor het herstellen van de herstellingen of werken die wegens dringendheid of noodzaak onmisbaar zijn.
5. zorgen voor de betaling van de gemeenschappelijke uitgaven en de inning van de ontvangsten voor
rekening van de gemeenschap.
6. jaarlijks de afzonderlijke rekening van alle mede-eigenaars opmaken en jaarlijks op de statutaire
Algemene Vergadering de algemene rekeningen voorleggen.
7. zorgen voor de bewaring van de basisdocumenten van het woningcomplex en van de bescheiden die
de mede-eigendom betreffen.
8. in naam van de mede-eigenaars alle verzekeringscontracten afsluiten voor de gemeenschappelijke
rekening.
9. de betwisting met derden of tussen mede-eigenaars betreffende de gemene delen onderzoeken, erover
verslag uitbrengen aan de vergadering en, in dringende gevallen alle bewarende maatregelen treffen die
noodzakelijk zouden zijn.
10. de mede-eigendom vertegenwoordigen in rechte : teneinde dezer geeft ieder der mede-eigenaars
door ondertekening dezer, contractuele volmacht aan de beheerder –syndicus in functie.
11. de huisbewaarder, de kuisvrouw of een kuisdienst aanstellen of afdanken.
12. overeenkomsten afsluiten betreffende het leveren van brandstof, voor de gemene delen, het
onderhoud van gemene stoomketels, de liften, enz.
B. de syndicus die in de perken van zijn taak handelt, verbindt geldig de mede-eigenaars van het
woningcomplex, zelfs de afwezigen en degenen die zich tegen een regelmatig gestemde beslissing van de
Algemene Vergadering zouden verzet hebben.

ARTIKEL 33. OPDRACHTEN VAN DE SYNDICUS (nieuw).
De syndicus heeft als opdracht:
a.
de beslissingen die de algemene vergadering heeft genomen uit te voeren of te
laten uitvoeren;
b.
de beslissingen van de algemene vergadering ter kennis te brengen van alle titularissen van een zakelijk of persoonlijk recht of van een toelating tot bewoning, overeenkomstig de bepalingen van deze statuten;
c.
alle bewarende maatregelen te treffen, en alle daden van voorlopig beheer te
stellen;
d.
waken over de rust en de orde in het gebouw, over het behoorlijk onderhoud
van de gemeenschappelijke gedeelten ervan;
e.
het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars te beheren; voor zover als
mogelijk dient dit vermogen in zijn geheel geplaatst te worden op diverse rekeningen,
waaronder verplicht een afzonderlijke rekening voor het werkkapitaal en een afzonderlijke
rekening voor het reservekapitaal; al deze rekeningen moeten op naam van de vereniging van
mede-eigenaars worden geplaatst;
f.aan elke mede-eigenaar zijn periodieke afrekening voor te leggen;
g.
de vereniging van mede-eigenaars zowel in rechte als voor het beheer van de
gemeenschappelijke zaken te vertegenwoordigen. Behoudens andersluidende bepalingen in
dit hoofdstuk, wordt aangetekende briefwisseling, op straffe van nietigheid, geadresseerd aan
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de woonplaats, of bij ontstentenis daarvan, aan de verblijfplaats of de maatschappelijk zetel
van de syndicus en aan de zetel van de vereniging van mede-eigenaars.
Daarnaast is de syndicus gemachtigd iedere vordering om dringende redenen of
vordering 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;
h.
namens de vereniging van mede-eigenaars contracten afsluiten, volgens de
onderrichtingen hem door de algemene vergadering gegeven, voor verzekeringen zoals
bepaald in deze statuten, levering van nutsvoorzieningen, en andere gemeenschappelijke
toestellen of installaties, aanwerving of ontslag van onderhoudspersoneel;
i. de vergadering van eigenaars wijzen op de noodzaak, wanneer deze bestaat, de
toestand van het gebouw of van de gemeenschappelijke delen, de wijze van gebruik,
onderhoud of aanwending ervan, omwille van dwingende overheidsvoorschriften, aan te
passen, of de statuten in overeenstemming daarmee te brengen;
j. de inlichtingen en documenten bedoeld in artikel 577-11 van het Burgerlijk Wetboek
correct en tijdig mee te delen in het vooruitzicht van en in geval van overdracht van een kavel;
k.
alle gelden toekomende aan de vereniging van mede-eigenaars in ontvangst te
nemen en er kwijting voor te geven, desgevallend met ontslag van ambtshalve inschrijving
voor de hypotheekbewaarder en met verzaking aan alle persoonlijke en zakelijke rechten
welkdanig;
l. indien zijn mandaat op om het even welke wijze een einde heeft genomen, binnen een
termijn van dertig dagen na de beëindiging van zijn mandaat het volledige dossier van het
beheer van het gebouw aan zijn opvolger of, in diens afwezigheid, aan de voorzitter van de
laatste algemene vergadering te overhandigen, met inbegrip van de boekhouding en de activa
die hij beheerde, van elk schadegeval, van een historiek van de rekening waarop de
schadegevallen zijn vereffend, alsmede van de stukken die de bestemming bewijzen welke
werd gegeven aan elke som die niet op de financiële rekeningen van de mede-eigendom terug
te vinden is;
m. een aansprakelijkheidsverzekering aan te gaan die de uitoefening van zijn taak dekt,
alsook het bewijs van die verzekering te leveren; in geval van een mandaat om niet, wordt die
verzekering aangegaan op kosten van de vereniging van mede-eigenaars;
n. het de mede-eigenaars mogelijk te maken inzage te nemen van alle niet private
documenten of gegevens over de mede-eigendom, en wel op alle wijzen die zijn bepaald bij
het reglement van mede-eigendom, of door de algemene vergadering;
o. desgevallend, het postinterventiedossier te bewaren op de wijze die door de Koning is
vastgesteld;
p. ten behoeve van de in artikel 577-7, § 1, 1º, d) van het Burgerlijk Wetboek bedoelde
mededinging meerdere kostenramingen over te leggen, op grond van een vooraf opgemaakt
bestek;
q. aan de gewone algemene vergadering een evaluatierapport voor te leggen in verband
met de overeenkomsten voor geregeld verrichte leveringen;
r. de algemene vergadering vooraf om toestemming te verzoeken voor alle
overeenkomsten tussen de vereniging van mede-eigenaars en de syndicus, diens aangestelden,
naaste familieleden, bloedverwanten of aanverwanten tot en met de derde graad, dan wel die
van zijn of haar echtgeno(o)t(e) tot in dezelfde graad; hetzelfde geldt voor de overeenkomsten
tussen de vereniging van mede-eigenaars en een onderneming waarvan de hierboven
vermelde personen eigenaar zijn of in het kapitaal waarvan ze een aandeel bezitten, een
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onderneming waarin zij directiefuncties of toezichthoudende functies bekleden, dan wel een
onderneming waarbij zij als loontrekkende in dienst zijn of waarin zij zijn aangesteld; indien
de syndicus een rechtspersoon is, mag hij, zonder daartoe specifiek te zijn gemachtigd bij
wege van een beslissing van de algemene vergadering, geen overeenkomst voor rekening van
de vereniging van mede-eigenaars sluiten met een onderneming die direct of indirect een
aandeel bezit in zijn kapitaal;
s. de lijst en de persoonsgegevens bij te werken van wie gerechtigd is deel te nemen
aan de beraadslagingen van de algemene vergadering, en de mede-eigenaars op hun eerste
verzoek en de notaris indien hij de syndicus hiertoe verzoekt in het kader van de
overschrijving van akten die overeenkomstig artikel 1, eerste lid, van de hypotheekwet van 16
december 1851 op het hypotheekkantoor worden overgeschreven, de naam, het adres, de
gedeelten en de referenties van de kavels van de andere mede-eigenaars te bezorgen;
t. de boekhouding van de vereniging van mede-eigenaars te voeren op een duidelijke,
nauwkeurige en gedetailleerde wijze, volgens het door de Koning op te stellen minimum
genormaliseerd rekeningenstelsel (cfr. het Koninklijk Besluit tot vaststelling van een
minimum genormaliseerd rekeningenstelsel voor verenigingen van mede-eigenaars de dato
twaalf juli tweeduizend en twaalf). Elke mede-eigendom die met uitzondering van de kelders,
de garages en de parkeerplaatsen minder dan twintig kavels omvat, mag een vereenvoudigde
boekhouding voeren die ten minste een weerspiegeling is van de ontvangsten en uitgaven, van
de toestand van de kasmiddelen, alsook van de mutaties van beschikbare middelen in contant
geld of op de rekeningen, van het bedrag van het werkkapitaal en het reservekapitaal bedoeld
in artikel 577-11, § 5, tweede en derde lid van het Burgerlijk Wetboek, van de
schuldvorderingen en de schulden van de mede-eigenaars;
u. de begrotingsraming voor te bereiden voor de lopende uitgaven voor het onderhoud,
de werking en het beheer van de gemeenschappelijke delen en de gemeenschappelijke
uitrusting van het gebouw, alsook een begrotingsraming voor te bereiden voor de
buitengewone te verwachten kosten; die begrotingsramingen worden jaarlijks ter stemming
voorgelegd aan de vereniging van mede-eigenaars; zij worden toegevoegd aan de agenda van
de algemene vergadering die over die begrotingen moet stemmen;
v. in het algemeen alle opdrachten uitvoeren hem door de wet, de statuten of door de
algemene vergadering toevertrouwd.
De syndicus als orgaan van de vereniging, wordt door deze statuten de bevoegdheden
verleend nodig voor de uitvoering van zijn opdrachten zoals hiervoor omschreven.
De syndicus die handelt binnen de perken van zijn opdracht verbindt door zijn optreden
alle mede-eigenaars en handelt in naam van de vereniging van mede-eigenaars.
ARTIKEL 34. WEDDEN EN VERGOEDINGEN VAN DE SYNDICUS.
- de emolumenten van de syndicus worden vastgesteld door de Algemene Vergadering
voor de duur van zijn mandaat.
ARTIKEL 35. BETWISTINGEN.
Ingeval van een geschil tussen de syndicus en een mede-eigenaar betreffende een te
betalen som, moet de mede-eigenaar beginnen met het storten van de gevorderde som op de
bankrekening van de mede-eigenaars, vervolgens zal hij het geschil voorleggen aan de
Algemene Vergadering dewelke zal beslissen, behoudens het beroep van de belanghebbende
bij de bevoegde Rechtbank. Elk ander geschil zal beslecht worden volgens het gemeen recht.
ARTIKEL 36. SANCTIES.
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A. Bij gebreke de door de syndicus gevorderde provisie te storten of deze laatste te
dekken voor hun quotiteiten in de gemene uitgaven van de voorbije periode, binnen de vijf
dagen vanaf de eerste rappel, mag de syndicus om de gemene lasten te innen :
1. het leveren van water, gas, elektriciteit en chauffage aan het lot van de in gebreke
gebleven mede-eigenaar stop zetten.
2. de in gebreke gebleven mede-eigenaar dagvaarden tot betaling der verschuldigde
sommen.
3. na dagvaarding, de huurgelden toekomende aan de in gebreke gebleven medeeigenaar innen, zijnde een contractuele en onherroepelijke volmacht bij deze gegeven door elk
der mede-eigenaars : de huurder zal zich niet mogen verzetten tegen deze regeling en er zal
hem een geldige kwijting gegeven worden ten aanzien van zijn verhuurder voor de als
dusdanig in handen van de syndicus gestorte sommen.
4. van de andere mede-eigenaars in verhouding van hun quotiteiten het aandeel van de
ingebreke gebleven mede-eigenaar opvorderen.
B. alle opgevorderde sommen brengen een interest op van één en half ten honderd per
maand vanaf de datum van het verzenden van de eerste rappel. De mede-eigenaars die in
gebreke gebleven zijn, moeten aan de mede-eigendom de door hem ontstane kosten van
advocaten terugbetalen, zonder nadeel voor elke veroordeling die tegen hen zou uitgesproken
zijn.
AFDELING C : RAAD VAN MEDE-EIGENDOM – COMMISSARIS VAN DE
REKENINGEN.
ARTIKEL 37. RAAD VAN BEHEER – SYNDICUS (oud).
De algemene vergadering mag een raad van beheer gelasten met het uitoefenen zijner machten. De
raad van beheer lost met de beheerder –syndicus alle dringende problemen op. De raad van beheer roept de
Algemene Vergadering samen bij in gebreke blijven van de beheerder – syndicus. De raad van beheer mag,
ingeval van een zware fout of een langdurig in gebreke blijven van de beheerder –syndicus, deze afzetten en
zorgen voor zijn vervanging tot aan de volgende Algemene Vergadering. De raad van beheer wordt gewoonlijk
samengesteld uit één voorzitter en één of twee bijzitters.
De raad houdt controle op het beheer van de syndicus; onderzoekt zijn rekeningen, brengt verslag uit
van de algemene vergadering; beveelt de noodzakelijke maar niet dringende herstellingen en waakt erover dat
de gemeenschappelijke uitgaven beperkt worden in de mate van het mogelijke.
Door de algemene vergadering kunnen andere speciale machten verleend worden aan de beheerraad.

ARTIKEL 37. RAAD VAN MEDE-EIGENDOM (nieuw).
In elk gebouw of groep van gebouwen omvattende ten minste twintig kavels met
uitzondering van de kelders, garages en parkeerplaatsen, wordt door de eerste algemene
vergadering een raad van mede-eigendom opgericht. Deze raad, die enkel bestaat uit medeeigenaars, wordt ermee belast erop toe te zien dat de syndicus zijn taken naar behoren
uitvoert, onverminderd artikel 577-8/2 van het Burgerlijk Wetboek. Daartoe kan hij, nadat hij
de syndicus op de hoogte heeft gebracht, kennis nemen en een kopie maken van alle stukken
of documenten die verband houden met het beheer door deze laatste of betrekking hebben op
de mede-eigendom. Hij kan ongeacht welke andere opdracht of delegatie krijgen, zo de
algemene vergadering daar met een meerderheid van drie vierde van de stemmen toe beslist
behoudens de bij de wet aan de syndicus en de algemene vergadering toegekende
bevoegdheden. Een door de algemene vergadering verleende opdracht of delegatie mag
slechts betrekking hebben op uitdrukkelijk vermelde handelingen en geldt slechts voor één
jaar. De raad van mede-eigendom bezorgt de mede-eigenaars een omstandig halfjaarlijks
verslag over de uitoefening van zijn taak.
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Er bestaat een onverenigbaarheid tussen het uitoefenen van de taak van syndicus en het
lidmaatschap van de raad van mede-eigendom.
ARTIKEL 37BIS. COMMISSARIS VAN DE REKENINGEN (nieuw).
De algemene vergadering wijst jaarlijks een commissaris van de rekeningen aan, die al
dan niet mede-eigenaar is.
De commissaris van de rekeningen zal, tegen een door de algemene vergadering
vastgestelde bezoldiging, instaan voor de verificatie van de rekeningen van de syndicus en hij
kan zich hiertoe alle stukken en inlichtingen laten verschaffen door de syndicus en door
derden die hij nuttig acht om zijn opdracht uit te oefenen.
De syndicus dient hem zijn volstrekte medewerking te geven.
De commissaris van de rekeningen zal verslag uitbrengen op de algemene vergadering
over zijn werkzaamheden.
Hij heeft de bevoegdheid zich te verzetten tegen de uitbetaling van iedere som waarvan
de gegrondheid hem niet bewezen lijkt. Indien de syndicus het niet eens is met dit verzet kan
hij zulks aangetekend kenbaar maken aan de banken waar de vereniging van mede-eigenaars
rekeninghouder is. Over één en ander zal op de eerstvolgende algemene vergadering, die hij
desgevallend zelf kan bijeenroepen zoals hierna gezegd, een beslissing worden genomen.
Hij kan aan de syndicus vragen de algemene vergadering bijeen te roepen indien hij van
oordeel is dat er dringende maatregelen vereist zijn; indien de syndicus hieraan geen gevolg
geeft mag hij zelf de oproepingen versturen en de dagorde bepalen van deze vergadering.
HOOFDSTUK V. – VERSCHEIDENE SCHIKKINGEN.
ARTIKEL 38. REËEL STATUUT.
- Al de schikkingen van huidig reglement moeten beschouwd worden als zakelijke
rechten. Zij verbinden al de mede-eigenaars van het gebouw, hun erfgenamen en
rechthebbenden. Zij zijn tegenstelbaar aan derden door de hypothecaire overschrijving.
- Huidig reglement kan slechts worden gewijzigd door een beslissing van de
Algemene Vergadering met negentig ten honderd der stemmen genomen.
- Huidig reglement moet aanzien worden als eerste bijvoegsel aan de basisakte eigen
aan elk woningcomplex aan dewelke het is vastgehecht. Deze basisakte tevens van zakelijk
recht, kan slechts gewijzigd worden door een beslissing van de Algemene Vergadering.
ARTIKEL 39. BIJKOMENDE REGLEMENTEN.
Huidig reglement mag vervolledigd worden door een reglement van inwendige orde,
door particuliere reglementen en door alle beslissingen van de Algemene Vergadering die
geen zakelijk recht uitmaken en waarvan de hypothecaire overschrijving niet is vereist.
Het onderhouden van deze reglementen en beslissingen moet opgelegd worden in elke
akte van afstand en in elke huurovereenkomst. Het reglement van inwendige orde en de
particuliere reglementen mogen gewijzigd worden door een beslissing van de Algemene
Vergadering genomen met de terzake vereiste meerderheid der aanwezige of
vertegenwoordigde stemmen.
ARTIKEL 40. KOSTEN.
De kosten van huidig reglement zijn ten laste van de mede-eigenaars. Deze kosten
alsmede deze van de basisakte moeten betaald worden aan de notaris houder der minuut die
deze zal bepalen volgens de in voege zijnde baremas.
ARTIKEL 41. WOONSTKEUZE.
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Keuze van woonplaats is in volle recht gekozen in het woningcomplex voor elke
mede-eigenaar, behoudens een notificatie aan de syndicus van een andere keuze van
woonplaats binnen het gerechtelijke arrondissement van het woningcomplex.
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