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D.3250
S]'ATU'|EN RESIDENTIE SOUTH PARK

Het JaaT NEGENTIENHONDERD ZES EN NEGENTIG
Op drie juni
Voor nrij, Meester Serge Van Damme, Notaris te De panne
IS VERSCHENEN:

UT RK a , met maatschappelijke zetel te 9031Gent -Drongen, Industriepark 2 H
opgerichl blijkens cJe akte verleden voor ondergetekende notaris Serge vanDamnte op heden voorafgaandelijk aan oncJerlravige, ter pïblicatie in de bijlagen tot hetBelgisch Sraatsblad.
B.T. W.-nurltmer in aanvraag
I-landelsregisíer nunrmer in aanvraag
Hier vertegenwoordigd door :

te richten constructies
promotor.
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De heer Ivan Van Damnte, wonende te 9880 Aalter, Vijverstraat, 19, handelendin zijn hoedanigheid van gedelegeerde bestuurder van de vennootschap, tot dezefunctie

beno.emd, ingevolge de beslissing van de bijzonder algemene vergadering gehouden
onnriddellijk na de oprichtingsakte, ter publicatie in-de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.

Eigenares van de grond en eigenaar van de op
I-lierna ook genoemd conrparant, bouwheer of

De comparanle vermeld heeft mij verklaard dat zij eigenares is van het volgende
onroerend goed:

TN H
vt

Een perceel grond, gelegen op de hoek van de Frère Orbanlaan, Keizersvest enSint-Li evenspoortlaan, gekadastreerd onder sectie D nummer 3000 C groot vijf areachÍentachtig centiare zesenzestig vierkante decimeter (5a BBca 66dmr)
Palende of hebbende gepaa ld aan de voornoemde wegen en noord aan devennootschap Inrmogena Inrnrobiliè re Générale en consooÍ1en te Ukkel

Voorscltreven onroerend goed hoort de naanrloze vennootschap Southpark toeorrl te zijn ingebracht door de naamloze vennootschap "Granit Southpark,, met zetel teGent (Drongen) blijkens de oprichtingsakte van de vennootschap, verleden voor
ondergetekende notaris op heclen, uoo.ufguundelijk aan onderhavige, ter overschrijving
op het eerste hypotheekkantoor te Gent.

Voorschreven onroerend goed behoorde, de naamroze vennootschap ,,Granit-
souÍhpark", voornoenrd' toe om Àet te hebben aangekocht jegens het Vlaamse Gewest,Minislerie van de Vlaanlse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en Infrastructuur,Adnlinistralie wegeninfrastructuur en Verkeer - Dienst oost-Vlaanderen, te Gent,ingevolge akte verleden voor de heer Joris Teirlinck, Commissaris bij het pe.st" Comité
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tot aankoop van onroerende Goederen te Gent op drie juli negentienhonderd
trveeënnegentig' overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Gent op éénendertig
augustus daarna, boek 4192 nurnrner 19.

oorspronkelijk behoorde voorschreven onroerend goed toe aan de Belgische
staaÍ en is het krachtens cle Bijzondere wet tot Hervorming a.. Instellingen van achtaugustus negenlienhonderd tachtig, gewijzigd door de wet van uÀt augustusnegentienhonderd achtentachtig, en in uitvoering van artikel 5Z paragrafen 2 en 4 vande Bijzondere wet van zestien januari negentieïhonderd achtentachtig betreffenc.le delinanciering van c.le Gemeenschappen en Gewesten van rechtswege overgedragen aanhet Vlaanrse Gewest, vanaf één januari negentienhonderd negenentachtig.

De Belgische Staat is eigenaar gewàrden van het perceel 3000 C der sectie d,destijds gekend onder rje nurnnrers 3000 B, 3002 M, 3006 D, 3005 0 en onder de delender nunrmers 3004 f, 3004 g en 3014 B :

onr dit onder grotere oppervrakte verkregen te hebben ars vorgt :
a) perceel 3000 B
Ingevolge akte aankoop verleden voor de heer Roger Vandervennet destijds Commisarishet het eerste Comité tot Aankoop te Gent àp drie november negentienhonderd
zevenenzestig, jegens de Heer en Mevrouw De èrendele - De Wilde Julien, destijdste Gent, welke akte werd overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Gent opvijl'tien novmber daarna, Boek 2425 nunrn.. Z.
b) rceel 3 M
Ingevolge een akte aankoop verleden voor voornoentde Comrnissaris op zeventien meinegentienhonderd zevenenzestig, jegens 1) de heer De Meestere Mauritius , destijds teGent en 2) Mevrouw De Meestere Fiorentina, echtgenote van de heer Vervaeke Jerome,
destijds te Gent, akte overgeschreven op het eerste-hypotheekkantoor te Gent op zevenjuni daarna, Boek 2387 nummer I.
C) perceel 3006 D
Ingevolge een akte aankoop verrecJen voor voornoemde commissaris op twaalf juli
negentienhonderd zevenenzes tig, jegens 1) de heer Van Belle Gustaf, echtgenoot vanDe Wilde Romanie, clestijds te Gent 2) de heer Van Belle Jan, echtgenoot van VanEeckhaule Joanna, clestijds te Gent, 3) de heer Van Belle Georges, echtgenoot van deDe Clerccl MarierÍa, desÍijds te Gent, akte overgeschreven op het eerste kantoor derhypotheken te Gerrt op zesent rvintig juli daarna , Boek 2394 nunrnrer 9.
d) oe I 3004 F
Ingevolge een akte aankoop verleden voor de Heer Karel Floste, destijds commissarisbij het eerste comité tol Aankoop te Gent op acht februari nlgentienhonderd
vijfenzesÍig, jegens Mevrouw De Taeye Clara, destijds te Gent, akte Jvergeschrevenop het eerste kantoor der hypothekeen te Gent op acËttien februari daarna, Boek 2106nummer lB.
e) perceel 3004 g :

Ingevolge een akte aankoop verleden voor de heer Karel Hoste, voornoemd op vier[ebruari negenÍienhonclercl vijfenzestig, jegens Danneels Roger-Senecaux Liana, destijds

2



Íe.Gent' akte overgeschreven op het eeïste kantoor der hypotheken te Gent op vijftienfebruari daarna, Boek 2100 numnrcr 27
f) rceel 3005e
Ingevolge een akte aankoop verlec.len voor de heer Karel Hoste voornoemd opvijfenl"vintig februari negentienhoncierd vijfenzestig, jegens mevrouw de Moor Rachel,destijds te Gent, akte overgeschreven op het e..rt" tá,iloor der hypotheken te Gent opvier rnaart daarna, boek 2l l2 nummer i 1

g) perceel 3014 b
Ingevolge een akte aankoop verreden voor de heer Karel Hoste voornoenrd, op tweemaart negentienhonderd vijfenzestiE, jegens Mevrouw Neyerick Fernanda, echtgenotevan Varr Eyck Antoine, destijds te Gent, akte overgeschreven op het eerste kantoor derhypotheken te Gent op tien maart daarna, Boek 2106.nummer 32

ASISA TE

2. N EN BOUWVER GUNN ING

Na deze uiteenzetting heeít de comparante mij, notaris, verzocht om deautllentieke akte op te ntaken van haar besluit om uoo.rËld goed te onderwerpen aanhet regime van ntedeëigendom, volgens de artikelen 577-3 rot 14 van het BurgerlijkWetboek.
I. RECHTSPERSOON
Een vereniging van medeëigenaars wordt opgericht, zoals nader bepaald in hetreglement van medeëigendom, onder de naam u.i.ïlging van medeëigenaars ,'South

Park"' nlet zetel te Gent, Frère orbanlaan en met alJjaarvergadering de tweedezaterdag van juni orn vijftien uur.

De plan
architekt Willy
vijlennegentig.

nen en lastenboeken werden opgemaakt door het Studiebureau Arrow
Verstraete te 9000 Gent, Grasrei 5, op tien oktober negentienhonderd

De bourvvergunning werd afgeleverd door het College van de Burgemeester enSchepenen van de Stad Gent op n"g.n maart negentienhonderd zesennegentig ondernunrmer 94/750.
Deze plannen en een eensluidende kopij van de bouwvergunning worden ,,ne

varietur" ondertekencl door de comparanten en ons, notaris, om mede ïer registratieaangeboden te worden. zii noeten niet nrede ter overschrijving op het hypotheekkan-toor worden aangeboden.
Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de goedgekeurde plannen en deuitvoeringsplannen, dient vooriung g"gru"n te worden aan deze raatste.De promotor verbindt er zich toe de constructies op te richten inoveneenstemnring meÍ de bouwvergunning en in overeenstemming met destedebouwkundige voorschriften en het lastenboek.

_ De aangehechte plannen zijn de volgende :
De goedgekeurde plannen
De uitvoerirrgsplannen
- plan 500 A bevat de tekening van de kerderverdieping niveau - 2

1
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- Í)lan 501 A bevat de Íekening van de kelclerverdieping niveau - I en hetriolerirrgsplan.
- plan 5024 bevat de tekening van het gelijkvloers, het situatie-inplantings- en kadaster
plan
- plan 503A, bevat de tekening van de verclieping l t.e.m.7.
- plarr 504A, bevat cJe tekening van de verdieping B.
- plan 505 bevat het dakenplan
- plan 50óA bevat plan doorsnede AA
- plan 507A bevat plan cJoorsnecle BB
- plan 508 bevat tekening gevel rvest (frère orbanlaan)
- plan 509 bevat tekening gevel zuid (keizersvest)
- plan 510, bevat tekening gever oost (Sint Lievenspo.ortstraat)
- plan 511 bevat tekening gevel noorcl

Alle voorno
vullen elkaar aan e

In geval
u itvoeringsplannen

emde dokumenten voÍïnen samen de basisakte van het comprex ; zij
n vormen één geheel
van tegenstelling tussen de goedgekeurde planne en de
dient voorrang gegeven te worden aan deze laatste.

N
De promotor behoudt zich het recht voor de plannen te wijzigen

a) indien zulks gevordercJ rvordt door de bevoegde overheden of door de maatschappijen
die instaan voor nutsvoorzieningen als wa ter, gas en elektriciteit;b) indien dit nodig of nurtig geacht wordt door de architekt tot nut van degemeenschappelijke diensten of ornwille van de bouwkunst;
c) indien de prom<ltor dit nodig of nuttig acht, en dit volgens zijn persoonlijke
opvattingen, waarover hij volledi g vrij kan oordelen, met dien vers tande dat alle werken
dierren uitgevoerd te worden vo lgens de regels van de bouwkunst.2. De promotor zal evene ens het recht hebben de binnenindeling van het gebouw,
zowel wat betrelt de gemene delen als de privatieve delen te wijzigen door deze onder
nreer [e vergroten ol te verkleinen, of zelfs van twee of meerdere privatieven één geheelte nraken of een privatief te splitsen in twee of meer privatieven. Zo ook zal depromotor gemene delen mogen inlijven in een privatief deel of omgekeercl, dit alles mitsvolgende beperkingen:
- de fraktie in de gemeenschappelijke delen aanbedeeld aan een kavel mag voor hettotaal niet gewiizigd 'uvorden wanneer de kavel wordt gesplitst in twee of m"eer kavelsol' wanneer twee of meer kavers worc.ren sanrengevoegd in één kavel.
- de wijzigingen ntogen geen invloed hebben op-d. op"pervlakte van de reeds verkochte
oÍ' aanbedeelde privatíeven.
3' De pronroÍor behoudt zich eveneens het recht voor om, mits toestemming vande bevoegcle overheden' bij te bouwen en aldus nieuwe privatieven of gemeenschappe-
lijke delen bij re creëren.
4' De prornotor behoudt zich eveneens het recht voor onr de privatieven gelegen op hetgelijkvloer"s of de verdiepingen in te richten tot bureren.
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leclere splilsing of satnenvoeging nroet vastgestelcl worden bij notariële akte.
Alle kopers van de privatieve elenrenten verbinden zich orn zonder vergoeding

hun hitndtekening te plaatsen op alle eventuele wijzigende basisakten en dat op de eerste
vraag van cle promotor.

4.VOLMAC FI'I':
Door het enkel feit van de verkrijging van een kavel, geven de kopers volmacht

aan de pronlotor om hen te vertegenwoordigen bij het opmaken en ondàrtekenen van
alle eventuele wijzigende of aanvullende basisakten in u. nreest uitgebreide zin, om de
nodige en nuttige erfdienstbaarheden te vestigen, en om in het algenreen, al het nodige
te doen in de zin hierboven bedoeld.

Door rniddel van deze volmacht zal evenwel in genen dele mogen geraakt
rvorden aan de reeds verkochte privatieven.

5

De promotor verklaart dat de residentie South Park zal bestaan uit twee
kelderve rdiepingen, een gelijkvloers, zeven verdiepingen en een dakverdieping.

De hoger beschreven residentie bestaat enerzijds uit gemeenschappelijke delen,die in medeëigendom en gedwongen onverdeeldheid toebehoren aan al de
nredeëige naars' en anderzijds uit privatieve delen die de uitsluitende eigendom zijn van
één eigen aar

De gemeenschappelijke delen worden verdeeld in tienduizend/tienduizendsten die
verbonden rvorden aan de privatieve delen volgens de hierna vermelde kwotiteiten.

Als gevolg van deze verdeling bekornt vanaf heden elke privatieve kavel, hierin
begrepen heÍ aandeel in de genreenschappelijke delen en in de grond, een afzonderlijkjuridisch bestaan, zodat er vanaf heden afzonderlijk kan over worden beschikt, netiii
onder bezwarende titel, hetzij onder kosteloze titàI, en dat het ook afzonderlijk mei
zakelijke rechten kan worclen bezwaard.

voorwerp van medeëigendom zijn: de áeren in rokaren (praatsen) die niet
bestenrd zijn voor privatieve eigendom, hetzij ingevolge de wet, rràtzi.; ingevolge de
gebruiken, hetzij ingevolge de beparingen van deze aktó, zoals onder andere:

l) de volledige grond;
2) de grondvesten;
3) de gevels en dragende muren, zowel horizontale als verticale, nlet inbegrip

van de nluren die twee aaneenpalende eigendommen scheiden of die een eigendom
scheiden van de gemeenschappelijke delen, de buitenwand van de kelderverdiepingen;

4) de daken (ook de daken van de uitbouw op het gelijkvloers) en hun goten;
5) alle nut.sleidingen behalve deze, of de delen ervan, die uitsluitend dienen voor

één bepaald privatief; de luchtkokers;
6) de rurvbouw van de balkons en de terrassen;
7) de versiering der voorgevels evenals de afscherming van de balkons of

terrassen en de terrasafscheidíngen, met uitzondering van cle zonneluiken;

5



)

B) de genreenschappelijke lokalen: o.a.lokalen besternd voor fietsen, voor tellers,voor vuilnis;
9) de gemeenschapperijke praatsen: inkom, toegangen, trap en trappenhuis,

overlopen, liften en liftkokers liftkabine, Iiftnrechanisme.
l0) de voetpaden;
I l) bel, videol.oon, parlofoon, deuropener.
In geval van twijfel worden de delen of lokalen vermoed privatief te zijn,behoudens tegenbewijs.
Privatieve delcn santenstclling
Voorwerp van privatieve eigendont zijn de delen en lokalen die ten dienste staanvan de eigenaar van hel privatief, en onder andere:

I' de toegangsdeur Íot het privatief encle bel; de platen met opgave van naamen beroepvan de belrekkers;
2. de vloerbekleding;
3. de niet dragende binnenmuren;
4. de ramen en glas;
5. de bekleding van de grond, balkons en terrassen;
6- de nutsleidingen, of c.lelen ervan, tot het uitsluitend gebruik van de privatieve
eígendom;
7. het sanitair;
B. de binnendeuren; de brievenbussen;
9. de verwarrningsinstallatie en -toestellen;

Kortonr alles wat ten uitsluitende
eigendom, zelfs indien her gelegen is bui

dienste is van de titularis van de privatieve
ten de eigendom.

I
DtrLEN

De exacte ligging der priva
staat duidelijk aangeduid en afge

Cemeenschappelijke delen

tieve en gemeenschappelijke delen op het gelijkvloers
beeld op het plan nrlmmer 500 A.

:\

Autolift; alle sassen; trapzaal en trap naar de verdiepingen; machinekamerautolift; li[t en liftkoker personenlift; manouvreerruimte voor de parkeerplaatsen;
doorgangerl naar de privatieve bergingen; trapzaal met trap naar de hogergelegen
ke lderverdieping.

Privalieve delen
* viet'ertdertig bergirlgen genunrnrerd Bl tot en met BJ4 op het plan van dekelderverdieping niveau - 2.
Iedere berging bevat :

In ati n
de berging zelf

In

6
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Iedere berging de twee/tienduizenclsÍen (2/10.000st en) in de genreenschappelijke
delen waaronder cle grond

* zc'cnticn parkings genurnmerd pl tot en ntet prz op het plan van de
kelderverdieping niveau - 2

Iedere parking bevat :

a) In Dnvalreve en uitslrri tende eis m
de parking zelf

In
ledere

genreenschappel
parking de achtentwintigltienduizendsten
ijke delen waaronder de grond

(28/ l0,000sten) in de

De exac
staat duidelijk

te ligging der privatieve en gemeenschappelijke delen op het gelijkvloers
aangeduid en afgebeeld op het plan nummer 501 A.

genreenschappel ij ke delen
Inrit; autolift; alle sassen; trapzaal met trap naar de verdiepingen; lift en lift-

koker personenlifÍ; manouvreerruimte voor de parleerplaatsen; cloórgung.n tussen de
parkeerplaatsen; containers huisvuil; lokaal voor waierteller; fietsJnbJrging; lokaal
voor tellers gas; septische put; nooduitgang; trapzaal en trap naar de rageigelegen
kelderverdieping;

privatieve delen
* trvce bcrgirrgen genurnrrrerd Bl tot en met B2 op het plan van de

kelderverdieping niveau - l.
Iedere berging bevat :

de berging zelf

edere berging de twee/tienduizendsren (2/10.000s ten) in de gemeenschappelijke
delen rvaaronder de grond

* vijftien parkings genurnnrercl pl tot en met pl5 op het plan van de
kelderverdieping niveau - I

Iedere parking bevat :

a) In orivatieve en uitslui tende ei
de parking zelí
b) In medeëise ndonr en wonsen onverdeel dheid

parking de achtentwintig/tienduizendsten
lijke delen waaronder de grond

E

(28ll0.000sten) in de
Iedere

gemeenschappe

Het gelíjkvl'ers bevat vijf appartementen van het type A, B, C, D, E,.
De appartementen 

"vorden 
genumnlerd volgens hun type gevolgd door het cijfer

0.

De exacte ligging der privatieve en gemeenschappelijke delen op het gelijkvloers
staat duidelijk aangeduid en afgebeeld op her plan nuÁm er 502 A.



Gerneenschappel ijke delen
Portaal ; inkonldeur ; inkornhal met brievenbussen ; genreenschappelijke hall;Írapzaal met trap; sas ; lift en liftkoker; kasten voor tellers electriciteit; berging metW.C. voor poetsvrouw;
Priva I delen
* IIct appartentent van het type A, genummercl A0 , gelegen aan de noord-

tvestka nt van het appartementsgebouw, paalt oost aan de trapzaal, zuid aan degemeenschappelijke inkomhal en west aan de orbanlaan, bevat :
a) ln Í1flvatreve en uit.slrri e erp om
Inkomhal met vestiaire; w.c.; berging;

nachthal, slaapkanter i; Iokaal voor centrale
leefruimte met eetplaats en open keuken;

verwarming; badkanier; slaapkamer 2.

en tien/tienduizendsten (2I0lI0.000sten) in de gemene delen waaronder
tweehonderd
de grond.

x Het appartement van het type B, genummerd 80, gelegen aan de noord_
oost kant van het appartementsgebouw, paalt óost aan de sint liËven"spoortstraat , ztrid
aan het appartement genummerd c0 en west aan de trapzaal en liftkoker
bevat :

a) In onvaIreve en uitslui tende ei dom

slaapka
Inkonrhal met vestiaire; lokaal voor centrale verwarming; w.c; berging;
nrer; badkamer; leefruimte met eet pl aats en open keuken

nd
De honderda

rvaaronder de grond
chtenveerti gltienduizendsten (149/10.000sten) in de gemene delen

* Hct apparternent van het type c, genummerd c0, geregen zuid-oost van het
appartenlentsgebouw, paalt noord aan het appartement nummer 80, oost aan de sintlievenspoortstraat, west aan het appartement D0 bevat :

a) In orivalieve en uitslrri tende ei nl
Inkomhal met vestiaire; w.c.; leefruimte met

berging; badkanrer; slaapkamer; lokaal voor central
eetplaats en open keuken; nachthal;
e verwarming.

h
zesenzestig/tienduizendsten (166/10.000sten) in de gemene delen

* I{et appartenrent van het type D, genummerd D0, gelegen aan de zuid_kant
van het appartementsgebouw, paalt noórd en oost aan het appartement C0, west aan hetappartement E0, bevat:

De honderd
waaronder de grond

Inkonthal; w.c
badkanrer rnet berging

In
De honderd

rvaarclnder de grond

n

; leefruimte met eetplaats en vestiaire, open keuken ; slaapkamer,

n d
vierenzesti gltienduizendsten (164/I0.000sten) in de gemene delen
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* Ilct appartenrent van het type E, genummerd E0, gelegen aan de zuidwest
kant van de residentie, paalt noord aan de genreenschappetijke -gang, 

west aan de
orbanlaan oosÍ aan het appartement D0 bevat :

a)lnn rivaÍ.ieve en u itsluitende ei dom
Inkomhal met vestiaire; w.c.; berging; badkamer; slaapkamer I en 2; berging;

leefruinrte met eetplaats en open keuken.

De verdiepingen één tot en met zeven zijn identiek. Iedere verdieping bevat
telkens zes appartenrenten. De appartementen zijnvan.telkens van het typeA, B, c, D,
E, F' De appartenlenten worden genummerd volgens hun Íype telkens gevolgd door het
cijter dat de verdieping aangeeft. Aldus is het uppu.t"."ni Fa n"t uppá.t..-.nt van het
type F, gelegen op de vierde verdieping.

De exacte ligging van de privatieve en gemeenschappelijke delen op elk vandeze
verdiepingen sraar duidelijk aangeduid en afgàbeeld op hàt plan numm"i so: a.

Gemeenschappelijke delen

n

De
rvaaronder

trveehonderd veertien/tienduizend sten (21 4 I 10. 000sten) in de gemene delen
dc grond.
D V

VtrRDIIlPING)

Trapzaal mer trap ; lift en liftkoker; gang
Privatieve delen
* Ilct aPparternent van rret type A, met nummers Ar, A2, A3, A4, A5, A6,

47, vornrt de noord-westhoek van de residentie en paalt oost aan de trapzaal, zuid aan
het appartemenl van het type F en west aan de orbanlaan en bevat telkens :

Inkonrhal met vestiaire; w.c.; leefruimte met terras, eetplaats en open keuken;
berging; nachthal; slaapkanrer I ; lokaal voor centrale verwarming; badkamer;
slaapkanrer 2.

In
Ieder appartement de honderd zevenennegentig I tienduizendsten

( 197l l0.000sten) van de genreenschappelijke delen van hetgebouw waaronderde grond.* I-lct apparternent van tret type B, nret nummers 81 , B.2, F.3, F.4, BS, 86,87, vormt de noordoosthoek van de residentie en paalt oost aan de sint
Lievenspoortstraat, zuid aan het appartenren tva n het type C en bevat telkens :

Inkomhal; berging met vestiaire; w.c.; leefruimte met terras, eetplaats en open
keuken; badkamer, slaapkanrer.

en
Ieder a

de gemeensch
* I-lct

C7, vornrt de

ppartenrent de honderdvijfenveertigltienduizendsten (l45ll0.000sten) van
appelijke delen van het gebouw waaronder de grond.
appartenrent van het type C, met nummers CI, C2, C3, C4, C5, C6,
zuidoosthoek van de residentie paalt noord aan het appartenrent van het
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type B, oost aan cle sint-lievenspoortstraat, west aan het apaprtement van het type D en
bevat Íelkens :

en
I

naclrtha I

berging.

nkomhal rnet vestiaire; w.c.; eetpraats, open keuken leefruimte met terras;
, slaaPkanrer 1; slaapkamer 2; badkanrer; lokaal voor centrale verwarnring;

Ieder appartentent de honclercl zevenenzev entig/tienduizend sr,en (177 I 10. 000sten)
van de genreenschappelijke delen van het gebouw waaronder de groncl* I-let apparterneltt van lret type D, met nuntmers Dl , D2, D3, D4, D5, D6,
D7, paalt oost aan het appartement va n het type C, en rvest aan het appartement van het
type E en noord aan de genreenscha ppelijke gang en bevat telkens

In e

Inkonrhal met vestiaire; leefiui Ínte nret terras,
badkamer; lokaal voor centr.ale verwarm ing; slaapkamer 1

In

eethoek en open
en slaapkamer 2,

keuken;
w.c.

Ieder appartenrent de honderd v ij fe n negen ti gl tienduizend sren ( I 9 5/ I 0. 000s ten)
van de gemeenschappelijke delen van het gebouw waaronder de grond* FIet apparternent varr het type E, met numnters El , 82, E3, EA, 85,F;6,
E7, paalt oost aan het appartement van het type D, west en noord aan het appartement
van het Íype F en noord aan de gemeenschappelijke Eang, bevat telkens :

In n
Inkonrhal nret vestiaire; berging; leefruimte met terras, eetplaats en open

keuken; nachthal; slaapkanrer l; slaapka mer 2; w.c ; lokaal voor centrale verwarming;
badkanrer;

Ieder appartenrent d
van de gemeenschappelijke

x I-Iet apparternent
vornrI de zuidwesthoek van
het appartentent van het
aÍlpartement van het type E

a) in Dflvaí reve en uilslui lende eisendom
inkor-nlral nlet vestiaire; w.c.; leeÍ'ruimte met [erras, eetplaats en open keuken;

nachthal; lokaal voor centrare verwarming; berging; badkarner; slaapkamer 1 en
slaapkarner 2.

In

e honderd vijfenzeven tigltienduizendsten (125110.000sten)
delen van het gebouw waaronc.ler de grond. 

--

van het type F, met nummers Fl, F2, F3, F4, F5, F6, F7,
de residentie, paalt wesl aan cle frère orbanlaan, noord aan
type A, oost aan de gemeenschappelijke gang en het
en bevat telkens :

leder appartement de tweehondercl e
de gerneenschappelijke delen ivaaronder de

C V

n zes/tienduizendsten (2061I0.000sten) van
grond.

De achÍste verdieping bevat twee appartementen, het appartenrent van het typeA en het appitrÍen'lent van het type B
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De exacte ligging van cle privatieve en gemeenschappelijke delen op elk van deze
verdiepingen sraar duiclelijk aangec.tuid en afgóbeeld op hàt plan numm.i soaR

genrene delen
liftkoker en lift ; li[trnachinekanrer;
* I Iet apparterrrcrrt van lret type A

trapzaal en trap, gang ;

gelegen aan de kant van de orbanlaan bevat
n r e n

In
berging e

kornlral rlet vestiaire; w.c.; leefruimte nret eetplaats en terras; keukenhoek met
n terras; slaapkarner l; slaapkarner 2; badkamer.
Inm n d h

De trveehonderd veerti en/tiend u i zendsten (214110.000sten) van de
gerneenschappelijke delen rvaaronder de grond

x l.lct aPpartenrerlt van het type B gelegen aan de kant van de sint lievens-
poortstraat, bevat :

In
Inkonrhal met vestiaire: w.c ; leefruimte met eetplaats en terras; keukenhoek met

berging en terras; slaapkamer l; badkamer, slaapkarner 2;
In h

De trveehonderd éénenvijftig/tienduizendsten
gerneenschappelijke delen waaronder de grond.

OVERZICH'TSTABtrL:
Kelderverdieping niveau - 2

berging B I
berging B2
berging 83
berging 84
berging 85
berging B(r

berging 87
berging BB

berging 89
berging Bl0
berging Bl I

berging Bl2
berging Bl3
berging B I 4

berging B l5
berging B ló
berging Bl7
berging Bl8
berging Bl9
berging 820
berging 82l

(25lln.000sten) van de

2/10.000sten
2i 10.00Osren
2/10.000sten
2/10.000sren
2/10.000sten
2/l0.000sten
2i 10.00Osten

2/10.000sren
2/l0.000sten
2/10.000sten
2/10.000sren
2/10.000sren
2/10.000sten
2/i0.000sten
2/10.000sten
2/10.000sten
2/10.000sten
2/10.000sten
2/10.000sten
2/10.000sten
2/10.000sten

l1





berging 822
berging F.23

berging 824
berging 825
bergirrg 826
berging P.27

berging B2B

berging 829
berging 830
berging 831
berging 832
berging 833
berging 834

2/l0.000sten
2/10.000sten
2/10.000sten
2/10.000sten
2/10.000sten
2/10.000sten
2/10.000sten
2/10.000sten
2/10.000sten
2/ 10.000sten
2/1 0.000sten
2/10.000sten
2/10.000sten

28110.000sten
28l10.000sten
2Bl10.000sten
28l10.000sten
28l10.000sten
28l10.000sten
2Bl10.000sten
28l10.000sten
2Bl10.000sten
28l10.000sten
28i 10.000sten
2Bl10.000sten
28l10.000sten
2Bll0.000sten
28l10.0OOsten
2Bl10.000sten
2Bl10.000sten

2/10.000sten
2/10.000sten

28l1 0.000sten
2Bl10.0OOsten
2Bl10.000sten
2Bll0.000sten
28l10.000sten
2Bl10.000sten

parking Pl
parking P2

parking P3

parking P4

parking P5

parking Pó
parking P7
parking PB

parking P9
parking P I 0

parking Pl I

parking P12
parking Pl3
parking Pl4
parking Pl5
parking Pló
parking P I 7

kel IEDI ng ntveau-l
berging Bl
bergíng B2

parking P I

parking P2

parking P3

parking P4

prrrking P5

parking P(r
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parking P7
parking PB

parking P9
parking P10
parking Pl I
parking P12
parking Pl3
parking Pl4
parking P I 5

op het gelijkvloers
appartement A0
appartement B0
appartement c0
appartement D0
appartement E0
op de eerste verdieping
het appartement Al
het appartement B1

het appartenrent Cl
het appartement Dl
het appartement El
het appartement Fl
op de tweede verdieping
het appartement Az
het appartenrent 82
het appartentent C2
het appartentent D2
het appartenrent E2
het appartenrent F2
op de derde verdieping
het appartement A3
het appartement 83
het appartement C3
heÍ appartenrent D3
het appartenrenl E3
hel appartenrent F3
op de vierde verdieping
het appartement A4
het appartement 84
het apparÍement C4
het apparrement D4

28l10.000sten
28ll0.000sten
2Bl10.000sten
2Bl10.000sten
28ll0.0OOsten
28ll0.00Osten
2Bl10.000sten
2Bll0.000sten
28ll0.000sten

210/10.000sten
148/10.000sten
166/10.000sten
164ll0.000sten
214110.000sten

197l10.000sten
145110.000sten
177l10.000sten
195/10.000sten
175l10.000sten
206/10.000sten

197l10.000sten
145/10.00Osten
177ll0.000sten
195710.000sten
1 75i I 0.000sten
206/10.000sten

197l10.000sten
145ll0.000sten
177ll0.000sten
195/l0.000sten
175l10.000sten
206/10.000sten

197l10.000sten
145/10.000sten
177l10.000sten
195/10.000sten
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het appartemenr E4
het appanement F4

ln
he t appanement A5
het appartement 85
het appartement C5
het appartement D5
het appartemenr E5
het appar-tement F5
_op de zesde verdieping
het appartement A6
het apparrement 86
het appartement C6
het appartement D6
het appartement E6
het appartement F6
pp de zevende verdieping
het appartement A7
het appartemenr 87
het appar-tement C7
het appartemenr D7
het appanement E7
het appartement F7

het appartement AB
het appartement BB

Totaal

175lI0.000sren
206110.000sten

19711 0.000sten
145/1 0.000sten
1 77l1 0.000sten
195/10.000sten
1 75l1 0.000sren
20611 0.00Osten

1 97l1 0.000sten
145/10.000sten
177li0.000sten
1 95/1 0.000sten
175110.000sten X
20611 0.000sten

197110.000sren

145i 1 0.000sten
177l10.000sten
195/10.000sten
1 75l10.0OOsten

206110.000sten

214110.00Osten

25 1/i 0.00Osten

1 0.000/1 0.000sten

Deze tienduizendsten rverden toegekend in verhouding van de respectieve waarde

J,i;'ï#;ï:ï.ott' en het verondersóld nut van de gemeenschupp.iryr. deren voor

De toebedeling van aandelen is nier vatbaar voor verhaal, zelfs indien laterwordt vastgesteld dat er geen gelijkheid besraar russen her uastgesteld aantal aandelen

Xl,"Xl 
veronderstelde rvaàrd., ár Ë., verondersrerd gebruik van de gemeenschappelijke

De gehele of gedeeltelijke vervreemding van een privatief elemenr omvatnoodzakerlijkwijze de gehele of gedeeltelijke verrieemding van de gemeenschappelijke

ffi:J;:, 
her gebourv en b) oJgrono-Ji.';;;; 

"ïïir.À.,obare arhankerijkheid van

Iedere hypotheek of elk ander zakelijk recht toegesraan op een privatief gedeeltebezwaan van rechtsrvege de fracties van de gemene deren die er aangehecht zijn.

rd n
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De pronlotor behoudt zích het
overdraagbaar recht, het uitsluitend genot
verlorerr hoeken, kasten, bergingen of pla
uitdrukkelijk als privatief ornschreven in

v R
recht voor, om ten titel van zakelijk en

srecht toe te kennen aan om het even wie, van
atsen in de residentie South Park, hoewel niet
deze basisakte.

I1'

Door deze toekenning van een genotsrecht worden deze delen geacht van bij cle
aanvang privatieI te zijn.

AT E
De terrassen ziin getrreenschappelijke delen. Waar hiervoor in de beschrijving

van de privatieven wordt gesproken van terrassen, wordt bedoeld het uitsluitend geno-t
van deze terrassen, en niet het eigendomsrecht.

Alle kosten van ottderhoud en herstelling van de eventueel door de eigenaars
geplaatste bevloering van deze terrassen zijn ten laste.v.an het begunstigde privatief. De
overige kosÍen, zoals onder andere deze betreffende cle wateràichth;id ionder meer
voegwerk) vallen ten laste van de gemeenschap. De bepalingen uit het burgerlijk
rveÍboek in verband met de fout-aansprakelijkheid blijven evenwel van toepassing.

I I.S'TATUUT VAN HET DAKTERRAS
Ingevolge de achteruitbouw van de achtste verdieping bekomt het appartement

A 8 een terras aan de kant van de orbanlaan en het appar-tement 88 een terras aan de
kant van de sint lievenspoortstraat.

FIet uitsluitend genot van dit terras behoort tot het eigendomsrecht van de
appartenlenten AB en BB elk voor het terras gelegen voor zijn appartement op de achtste
verdieping op last alle kosten van onderhoud of herstellingen die voortvloeien uit het
gebruik van deze terrassen te dragen.

Alle kosten van onderhoud en herstelling van de bevloering van deze terrassen
zijn ten laste van het begunstigde privatief. De overige kosten, zoals onder andere deze
betreÍ'fende de rvarerdichtheid vailen ten laste van de gemeenschap.

Ilet dakterras zal verder bezrvaard zijnin het voordeel van de gemene delen van
de residentie, met een erfcJienstbaarheid van overgang voor alle onderhoudswerken aan
het dak of andere gemene of privatieve delen van de residentie, welke anders niet
kunnen bereikt worden.

I2. ER ItrNSï'BAAR EDEN:
Alle rnedeëigenaars en alle titularissen van een zakelijk recht in de Residentie,

zullen gesubrogeerd ziin in alle rechten en verplichtingen die spruiten uit de titels van
eigendom van conrparante of van haar rechtsvoorgangers.

Ziin eveneells tegenstelbaar de erl'dienstbaarheden die zouden ontstaan naar
aanleiding van de opsplitsing van het gebouw.

De toekornstige verkrijgers van een privatieve kavel worden in het bijzonder
gesubrogeerd in al de rechten en verplichtingen die kunnen voortspruiten uit de aktieve,
passieve, zichtbare en onzichtbare, voortdurende en niet voortdurende
erfdienstbaarheden, die het beschreven goed kunnen bezwaren, behoudens het recht de
ene in ltun voordeel te doen gelden, en zich tegen de andere te verzetten maar alles op
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eigen kosten en gevaar ell zoncler verhaal tegen cle verscliijner en zonder dat de
tegenrvoordige opsomnting meer rechten zou kunnen verstrekken aan wie dan ook darr
er uit geregistreerde en niet verjaarde titels zouden kunnen voortspruiten.

I3. SCTIEIDINGSMUREN.
De scheidingsnluren nret de aanpalende eigendonrmen zijn of zullen gemeen zijn.
Conlparante alleen heeft recht op de p.ils uoo. het mandelig mi'ken van de

scheidingsnruren op re richten op de grens van de aanpalende eigendo=mmen.
Dit voorbehoud heel"t als enig doel lret de comparante mogelijk te maken in haar

uitsluiterrd voordeel de vergoecling te ontvangen die verschuldigd is door de bouwers
van de aanpalende eigendommen die zullen of zouden rvillen gÁruik maken van deze
Ílluren.

De comparante heeft bijgevolg het recht alleen over te gaan tot de uitmeting, de
schatting en de overdracht van deze muren en er het bedràg van te ontvangen en
krvijting te geven.

Dit voorbehoud kan voor comparante noch de verplichting bij te dragen in het
onderhoud, bescherming, de herstelling, en de heropbouw van deze muren, noch enige
wel kdan i ge veran twoordel ij kheid meebrengen.

Indien om welkdanige reden ook, de medewerking van de medeëigenaars van
de Residentie vereist is ont de beoogde verrichtingen te verwezenlijken zullenzij hun
rrredewerking kosteloos moeten verlenen van zodralij daartoe verzocht worden, op straf
van schadevergoeding in geval van weigering.

I4. PUBLICITEIT
De pronrotor behoudt zich het exclusief recht voor, voor haarzelf en in haar

uitsluitend voordeel - welk recht door haar kan overgedragen worden aan gelijk welke
natuurlijke of rechtspersoon - om zonder enige u".go"ding, gedurende een periode van
negenennegentig jaar te rekenen vanaf het onder dak brengen van het gebouw, van de
dakrand en het dak van de achtste verdieping gebruik te maken vóor publicitaire
doeleinden, voor het aanbrengen van reclameboiden, lichtreclame, draaàleidingen,
nreters, enzovoort.

De kosten van installatie, onderhoudskosten en verbruik, evenals de eventuele
verzekeringspremies, alle eraan verbonden taksen en belastingen, en in het algemeen,
alle onkosten voortvloeiende uit deze publiciteit, zijn ten lastó van de promotor.

De prontotor of de door haar aangeduide derde zal gedurende de ganse
hierboven verntelde periocJe op ieder ogenblik gratis toegang moeten hebben tot het dak
en op ieder ogenblik de installaties in- of buitón bedrijimoeten kunnen stellen.

De pronlotor heeft het recht om voor de lichtreclame op het dak en cle dakrand
alle nodige leidingen en werken aan de genrene delen uit te voeren en aan te brengen,
om deze publiciteit te kunnen laten werken.

Deze verplichting zal gedurende gezegcle termijn van negenennegentig jaar met
het eigendornsrecht van het gehele gebouw .n i.d". privatief ervan veÀondón blijven
en zal niet kunnen tenietgedaan of gewijzigd worden, ook niet met algemeenheid van

)
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steÍllnlen, volledige vervanging van huidig statuut of hoedanook. Iedere afbreuk aan
deze clausLile zal aan de pronrotor 

"en 
..cÀt op schadevergoeding verlenen.

De parkings tnogen niet van bestemming veranderen en mogen enkel dienen onr
er een wagen (met inbegrip van een camionette of kleine vrachtwàgen) te stationeren,
ntet uitzondering van elke huurwagen oÍ' taxi. Zij mogen eveneens gebruikt worden om
er kleinere motorrijtuigen te plaaÍsen evenals fietsen, kinderwagen-s en plezierboten.

De parkings nlogen ook dienen als reserve-opslagplaats voor de eigenaars van
een appartement, bureel ol winkelpand in de Residentie, om er roerende voorwerpenof voorraden in te plaatsen; doch goederen of produkten die een gevaar of hinder
betekenen wegens brandrisico, ontploffingsrisico of geurverspreiding, zijn echter ten
strengste verboden.

De parkings mogen niet als winkel of werkpiaats worden gebruikt, zelfs niet
door een amateur, behoudens mits schriftelijke toeláting van de bouwheer.

De bouwheer behoudt zich echter het recht uoo. á. bestemrning van de parkings
te wijzigen.

Het is verder verboden, bij stilstand, de motor van het rijtuig herhaaldelijk op
toeren te drijven onder voorwendsel van oppuntstelling of uoor ónige andere reden.

De bestuurders tnogen evenmin gebruik nraken van de geluidiinstallatie van hun
\\,agen in de parkings o[ doorritten, in_en uitrit.

Zij mogen evenmin een vrije uitlaat gebruiken, rook verspreiden of olie op de
grond laten lopen.

Zo de chauffeurs 's nachts binnenkonren, zullen zij vermijden de nachtrust van
de bervoners van deze residentie te storen,

Ió. DE FIETSENBtrRGING
De Í'ietsenberging is enkel ter beschikking van de eigenaars of de gebruikers van

een privatíeve kavel in de residentie.
t7. ND EPA

ER E TI
De promotor konlt niet tussen in de algemene kosten van de gemeenschappelijke

delen voor wat betreft de niet verkochte en niet verhuurde privatieven.
Deze uitzondering geldt slechts zolang de kwestieuze privatieven niet bewoond,

uilgebaat of verhuurd worden.
I8. ALGEMENE OPMERKING
Deze basisakte vormt één geheel met het reglement van medeëigendom en haar

bijlagen; zij stelt de rechten en verplichtingen uurt uun de leden en cle toákomstige leden
vttn de vereniging van de rrredeëigenaars. Deze rechten en plichten gaan ook over op
alle rechtsopvolgers,

I-lel reglentenÍ van nredeëigendonr volgt hierna.
De eigenaars van een kavel verbinden zich ertoe om in alle akten van overdrachtoI aanrvijzing van eigendom of genot, met inbegrip van huurovereenkomsten,

uitdrukkelijk te verrnelden dat de nieuwe belanghe6benden de bepalingen van de
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ContparanÍe verklaart aan te stellen als bijzonclere lasthebbers:
- ieder der bestuurders alzonderlijk;
- de heer Guido Vanelverdinghe, bediende, wonende te Nieuwpoort; Leistraat 6;
- de heer Marc wybraecke,zaakvoerder, rvonende te Erpe-Merà, p. Daensstraat
- de lreer Ivan van Danrnre, wonende te 9gB0 Aalter, Vijverstraat, l9
- Mevrouw Veronique Beeuwsaefl, kandidaat-notaris, wonende te Bulskamp (Veurne)
Bulskampslraat 42.
- Mevrouw Chrisline Tougjas, kancjiclaat-notaris, wonende te Koksijde_Sint Idesbald,
Dageraadstraat 9.
- Mevrourv Mieke Steyaert, licentiate in de rechten en notariaat, wonende te Evergem,
Hoeksken, 14.
- Mevrourv Maria Lanrbrechts, bediende te Aalter, Leistraat, 32.
- Mevrouw Bénédicte Van Doorselaere, wonende te 9940 Sleidinge, Kaaistraat, 11.

Ieder afzonderlijk kunnende handelen, om voor haar en in haar naam hierna
beschreven handelingen te stellen:

Te verkopen het geheel of een deel van de hierboven beschreven privatieve delen
in de Residentie South Park, evenals de hoeveelheden in de gemene delen van het
gebouw, waaronder de grond, waarop de residentie wordt opgeirokken.

En dit irr der minne, uit de hand, in de vorm, voor dè prijzen, onder de lasten,
bedingen en voorwaarclen , aan zodanige persoon of personen die de lasthebber zal
goedvinden.

Alle Iastenkohieren te doen opstellen, alle loten te vormen, de oorsprong van
eigendom vast te stellen, alle verklaringen te cloen, alle bepalingen bltreffende
erfdienstbaarheden en gelneenschap te bedingen.

De lastgevers te verplichten tot alle vrijwaring en tot het verlenen van alle
rechtvaardiging en opheÍ-fing.

. Het tijdstip van de ingenottreding te bepalen, de plaats, wijze en termijn voor
betaling van de verkoopprijzen, kosten .n uil" bijhorigheden t; ontvangen, ervan
k*'ijting en ontlasting te geven met of zonder indepiaatssielling.

Het ambtshalve nemen van inschrijving ie vorileren of daarvan geheel of
gedeeltelijk te ontslaan om rvelke reden ook, na of zonder opheffing te verienen van
verzet, inbeslagnemingen en andere beletselen, opheffing te u.il.n.n en in de
doorhaling toe te stemÍnen van alle inschrijvingen hoegenaamd en randmeldingen van
inpandgeving nleÍ. of zonder verzaking aan voorrechten, hypotheken, ontbindende
rechtsvordering en zakelijke rechten, af te zien uun àll. vervolgingen en
d rvangnr iddelen.

Van de kopers, toervijzelingen en anderen, waarborgen en hypotheken te
aanvaarderr tot zekerheid van de betaling of uitvoering van verbintenissen, alle
nreldingen en indeplaatsstelling toestaan, met of zoncler rvaarborg.

basisakte grcrndig kennen err rJat zij verplicht zijn die na te leven, evenals de regelrnatig
genonten of nog Íe nenten besluiten van de a lgemene vergadering der medeëigenaars

19. vor. ACI-IT:
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)

Bij gebreke aarl betaling of uitvoering van voorwaarden, lasten en bedingen,
alst'ttede in geval van rvelkdanige betwisting te dagvaarclen en voor het gerecht te
verschijnen als eiser oÍ'als verrveerder, te clóen pleiten, verzet te doen, in beroep te
gaan en zich in verbreking te voorzien, kennis i" n"..n van alle titels en stukken,
vonnissen en arresten, alle zelfs buitengervone middelen van uitvoering aan te wenden,
zoals herverkoping na rouwkoop, verbreking der verkoping, onroerend beslag, dadelijke
uitwinning, gerechtelijke rangregeling enzovoort, steeds verdrag te sluiten, dading te
trefí'en en contprornis aan te gaan.

De aanvullende, rvijzigende of verbeterende basisakten te ondertekenen.
Ingeval één of verschillende der hogergemelde rechtshandelingen bij sterkmaking

werden verricht, deze goed te keuren en te bekrachtigen.
feneincle voorschreven, alle rechtshandelingen te sluiten, alle akten en stukken

te tekenen, in de plaats te stellen, rvoonplaats te kiezen, en in het algemeen alles te doen
tval noodzakelijk ol nuttig zou zijn, zelfs niet uitdrukkelijk in dezà vermeld.

)
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a) De

van de

I.R E M
RE

vereniging van de medeëigenaars heeft rechtspersoonlijkheid mits het vervullen
volgerrde lwee voorwaarden :

l) het onlsÍaan van de onverdeeldheid door de overc]racht of de toekenning van ten
nrinste één kavel.
2) de overschrijving van cle basisakte en van het reglement van medeëigendom op het
hypotlreekkanroor.
d zij draagt de berrarning "vERENIGING vAN MEDEEIGENAARS,,, gevolgd door
de verrneldingen betreffende de ligging van het onroerend goed nader b-epaald in de
bas isak te.

d zij heeft haar zetel in het gebouw, nader bepaald in de basisakte.
d) De vereniging van mecleëigenaars kan geen ander vermogen hebben dan de roerende
goederen nodig voor de verwezenlijking van haar doel, dat uitsluitend bestaat in het
behoud en het beheer van het gebouw.
e) De tenuitvoerlegging van beslissingen, waarbij de vereniging van medeeigenaars
rvordt veroordeeld, kan worden gedaan op het vermogen van iedere medeëigenaar ten
belope van zijn aandeel in de gemeensch appelijke gedeelten

H L V
I. Gemeenschappelijke delen
a). Algenreen
De medeëigenaars nroeten van de gemeenschappelijke delen gebruik maken,

overeenkonrstig hun bestemming en rekening houdend- met de rechten van de andere
medeëigenaars en bewoners.

b) Ilet aandeel in de gemeenschappelijke delen kan niet worden vervreemd noch
bezrvaard rvorden met zakelijke rechten, no"h in beslag genomen worden, tenzij samen
met de privatieve deren, waarvan het onafscheidbaar is.

c) Veranderingswerken aan de gemeenschappelijke delen kunnen alleen
geschieden na een besluit van de algemene vergadering mits een drie/vierde
meerderheid van de stemmen.

Betrel't het een wiiziging van de bestemming van het onroerend goed of van een
deel ervan, is een vier/vijfde meerderheid vereist.
. Alle rverken moeten uitgevoerd worden onder toezicht van de architekt van het
gebour'v o[ de architekt aangesteld door de algemene vergadering. Zijn kosten en
erelonen ziin ten laste van de eigenaars die oe wilzigingen aanbrengen, alsmede alle
koslen der uitgevoercle rverken.

d) Ilerstellingen aan de gemeenschapperijke deren kunnen :
- door de syndicus alleen worcien beslist ingevai van hoogdringendheid.
- door de algenrene vergaclering rvorden beslist, mits een Jrieivierde meerderheid in de
andere gevallen
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- betreft heI evenwel een herstelling van een beschacligd gedeelte in geval vaÍr
gedeeltelijke vernietiging, is een besluit van de algemene vèrgadering nodig, mits een
vier/vij fde meerderheid.

e) heropboui'v itt geval van gedeeltelijke vernietiging vereist een besluit van de
algemene vergadering ntits een vierlvijfde nreerderheid ón in geval van volledige
heropbour.v unanimi teit.

i) iedere verkrijging van een nieuw onroerend goed door de nrecleëigenaars
bestenlcl om genteenschappelijk te worden, vereist een besluit van de algemene
vergadering mits een vier/vijfde meerderlreid.

2, Privatieve delen
a) Elke rnedeëigenaar beheert, beschikt en geniet van zijn privatieve kavel,

binnetr cle grenzett door het reglenrent van medeëigàndom, reglement van inwendige
orde en het Burgerlijk Wetboek bepaald en op vóorwaarde niet te schaden aan cle
rechten der andere eigenaars en niets te doen dat de stevigheid en de geluidsdemping
van het gebouw zou kunnerr in gevaar brengen.

b) Elke nredeëigenaar mag geen wijzigingen binnen zijn kavel aanbrengen die
de stevigheid van het gebourv in gevaar brengen of beschadigingen veroorzaken.

Het is de eigenaars verboden privatieve elementen Aiuii.htbaar zijn van op
straat o[ vanuit de gemeenschappelijke delen binnen het gebouw te wijzigen. Dit is
ondermeer het geval voor de ramen van de vensters, de vensterruiten van de voorgevel,
de deuren van de borcJessen, die toegang verlenen tot de kavels langs cle
gemeenschappel ijke gangen.

De medeeigenaar ntag rvel de interne verdeling van zijn privatieve kavel
rvijzigen maar op zijn verantrvoordelijkheid.

c) Herstellingsrverken aan privatieve delen kunnen in geval van
hoogdringendheid door de syndicus worden uitgevoerd.

De medeëigenaars zijn verplicht de syndicus vrije toegang te verlenen tot hun
eigendont, bewoorrd of niet, ten einde toe te laten de staat van het gebouw te
onderzoeken, op voorwaarde clat het algemeen belang dit vereist. Zij moíten tevens
toegang verlenen aan bourvmeesters, aannemers en uitvoerders i; verband met
goedgekeurde rverken aan de gemeenschappelijke delen.

De syndicus bezit een loper waarmee hij zich toegang kan verschaffen tot alle
privatieven. De eigenaars die een veiligheidsslot zouden aanbrengen, of die het slot
zouden vervan8etr' zijn verplicht een clubbel van de sleutels af te geien aan de syndicus.
Bij gebrek daarvan kan de synclicus in geval van hoogdringenáheid de cleur van de
ingebreke blijvende eigenaar doen openbreken op kostei 

"n 
iiri.o van de eigenaars.

d) Een rnedeëigenaar mag verder niets doen dat enige hinder teweeg 
"brengt 

bij
de andere medeëigenaars.

De apparten.lenten zijn bestemd als woning, doch mogen ook voor beroep of
beroepsdoeleinden rvorden gebruikt op voorwaarde dat deze geen hinder veroorzaken
voor de inrvoners van het gebouw.

3. Eigendonrsoverdracht
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a) Irl geval t'an eigenclomsovercJracht van een kavel, moet de mecleëigenaar zijn
notaris inlichten omtrent c.le synclicus van het gebourv die op vraag van de notaris een
staat zal bezorgen van :

l) de kosten en uitgaven voor behoud, onclerhoud, herstelling en vernieuwing waartoe
de algenrene vergadering voor de datum van de overclracht heeft besloten, maar
waarvan de betaling pas nadien opeisbaar wordt ;
2) de koslen verbonden aan het verkrijgen van gemeenschappelijke gedeelten, waartoe
de algntene vergadering voor cle cJatum van de overdracht heeft besloten, nlaar waarvan
de betaling pas nadien opeisbaar wordt ;

3) de door de vereniging van medeëigenaars vaststaande verschuldigde bedragen, ten
gevcllge van geschillen ontstaan voor de datum van de overdracht, maar waarvan cte
betáling pas nadien opeisbaar wordt.
b) onverminderd andersluidende overeenkomst Íussen partijen betreffende de bijdrage
in de schuld, draagt de nieurve eigenaar het bedrag uun à. ,"huld.n en de gewone lasten
vanaf de datum van de overdracht.
c) in geval van eigendonrsoverdracht van een kavel
1) is de uittrerJende nredeëigenaar schuldeiser van de vereniging van de medeëigenaars
voor het gedeelte van ziin aandeel in het werkkapitaal dat overeenstemt met de periode
tijdens welke hij niet eífectief gebruik heeft gemaakt van de gemeenschappelijke
gedeelten ; de afrekening wordt croor de syndicui opgesteld
à blijrt zijn aancleei in het reservekapitaal eigendo,rrlun de vereniging
Onder rverkkapitaal rvordt verstaan de som van cje voorschotten betaalcl door de
nredeëigenaars als voorziening voor het betalen van de periodieke uitgaven, zoals
verlvarntings- en verlichtingskosten van de gemeenschupp.tilt. gedeelten]de beheers-
kosten en de uitgaven voor cJe huisbewaarder.
Onder reservekapitaal wordt verstaan de som van de periodieke inbrengen van gelden
besternd voor heÍ dekken van niet-periodieke uitgaven, zoals de uitg-aven voor het
leggen van een nieurve dakbedekking.

V van eli

ng

verlenen van een zakelijk recht bv vruchtgebruik of
tract of toelating tot bewonen zal de nredeëigenaar op het
dat recht aan de houder ervan kennisgeving doen uun h"t
n inrvendige orde en van het register van de besluiten van

b) De rnedeëigenaar zal de syndicus onverwijld op de hoogte brengen van het
verlenen van zulk recht, zodat deze voor de toekomside houder van dat recht in kennis
kan stellen van r'vijzigingen aan het reglement en van de besluiten ter algemene
vergaderi ng.

a) In geval van het
per.soonlijk recht vb huurcon
tijdstip van het verlenen van
bestaan van het reglement va
algentene vergadering.

De eigenaars lnoeten de verplichting opleggen aan de huurders hun hu
en verantwoordelijklreid tegenover nredeëigena ars van het gebouw te verzeke

F K

urgevaar
ren.

I
d van de a ls.enrene versaderi
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a) ledere eigenaar van een kavel is Iid van de algenrene vergadering en neeÍnt
deel aan de beraadslagingen.

b) Bii verdeling van het eigendomsrecht van een kavel tussen bijvoorbeeld eenvruchtgebruiker en een blote eigenaar, of bij een gewone onverdeeldheid, wordt hetrecht ont aan de beraaclslagingen deel te nemen geschorst, totdat de belanghebbenden
de persoon aanrvijzen die dat rech] zal uitoefenen.

n

gewone algemene vergadering van de vereniging, jaarvergadering
gehouden rvorden op de datum, uur en praats uurtgurtáta ln de basisakte.
die dag een wetterijke feestdag is, wordt d; vergadering op de

werkdag gehouden.
b) Ten allen tijde kan een bijzonclere algemene vergadering gehouden worden

om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegendheid die tót haar bevoegdheid
behoort en die al dan niet een wijziging van de.lutrt.n inhoudt.

a) De
genoenrd, zal

Indien
eerstvolgende

a) de syndi
vastgestelde dagen,

ln al
cus roept de jaarlijkse argemene vergadering bijeen op de daartoe

b)-de buitengewone algemene vergadering kan tevens bijeengeroepen worden opverzoek van:
- de syndicus als er dringend in het belang van de mecleëigendom een beslissing moet
worden genomen.
- één oÍ' nreer nredëeigenaars die ten minste één vijfde van de aandelen in degemeenschappelijke delen bezitten.
- iedere medeëigenaar kan eveneens aan de rechter de bijeenroeping vragen, wanneer
de syndicus verzuimt of onrechtmatig weigert zulks te doen.

Alle titularissen zullen hiertoe uitgenodigd worden bij gewone brief. De
oproepingen worden nrinstens tien dagen op voorhand verzonden.

Bij onverdeeldheid van een eigendom of bij samenloop van vruchtgebruik en
blote eigendom, rvorden de uitnodigingen rechtsgeldig verstuurd op het adres van één
der onverdeelde mec.leëigenaars of vin àe vruchtglb.riïer, of op het adres medegedeeld
aan de syndicus.

Uitnodigingen aan cle eigenaars worcJen rechtsgeldig verstuurd naar het adresvernleld in hun aankoopakÍe, of naar het adres dat sctrrrtei;;r< werd medegedeeld aande syndicus.
De eigenaars zullen cJus zelf iedere adreswijziging aan de syndicus dienen mede te
delen.

De oproeping ntoet naast daB, uur en plaats van de vergadering, nau wkeurig de
agenda bevatten, en in voorkomend geval, de voorstellen tot besluit, de vermelding vande verslagen en de dokumenten die ter tnzage uJn in de zetel van de vereniging

4. aa Ís nde vergadenng
De vergadering rvordt gehouden in de zetel van de vereniging, of in een andereplaats in de srad waar het goed geregen is, aangecruid in de oproeping.
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5. Dagorde
Degene die de vergadering bijeenroept, of degene die de bijeenroeping vordert,

bepaalt de dagorde.
Elke rnedeëigenaar kan een punt op de dagorde laten plaatsen, indien hij dit

tijdig, voor het versruren van de uitnodiging, schrÍtelilk meedeelt.
De algenrene vergadering kan alleen rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over

punten die in de aangekondigde dagorde zijn opgenomen of daarin Impliciet zijn vervat.
over niet in de agenda begrepen punten kàÀ slechts worden beraadslaagd in een
vergadering waarin alle leden aanwezig ziin en mits daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.

6. De aanwezigheidslijst
Er wordt een aanwezigheidslijst opgesteld, waarin de namen van de aanwezige

ol vertegenwoordigde nredeëigenaars worden vermeld.
Deze lijst wordt voor echt verklaard en ondertekend door de voorzitter en de

sekrelaris.
7. Bureau
Elke algentene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens

af wezigheid door de ondervoorzitter.
De voorzitter wijst een sekretaris en stemopnemer aan, die geen lid hoeven te

zijn.
De voorzilter, sekretaris en de stemopnemer vormen samen het bureau.
B. Aanwezigheidsquorurn
De algenrene vergadering beraadslaagt alleen dan rechtsgeldig wanneer 1) meer

dan de helft van de medeëigenaars aanwezig of vertegenwoordigd is en 2) deze
nredeëigenaars ten minste de helft van de uund.l"n in de gemeenschappelijke delen
bezitten.

Indien dit quorum niet wordt bereikt zal een tweede algemene vergadering
worden bijeengeroepen bij gewone brief na het verstrijken van een termijn van ten
nrinste vijftien dagen en hoogstens dertig dagen daarna.

De tweede bijeenroeping bevat dezelfde dagorde en vermeldt verder dat het gaat
onr een tweede vergadering.

Deze vergadering beslist rechtsgeldig zonder voorwaarde van quorum.
lndien voor een vergadering een bepaald quorunr vereist is dat niet wordt bereikt

op deze vergadering, rvordt uitdrukkelijk bepaald dat de afwezigen of niet geldig
vertegenwoordigden alleen de kosten van het bijeenroepen van de tr.veede vergadering
z.ullen dragen.

9. Stenrrecht vertegenwoordiging
a)ledere rnedeëigenaar beschikt over een aantal stemmen dat overeenstemt met

zijn aandeel in de gemeenschappelijke delen.
Ingeval van verdeling van het eigendomsrecht van een kavel, of wanneerdit hetvoorwerp is van een gewone onverdeeldheid, wordt het recht om aan de

)
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beraadslagingen van de algemene vergadering deel te nemen geschorst totdat de
belanghebbenden de persoon aanwijzen die datiecht zal uitoefenen.

b) Iedere medeëigenaar kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber,
al dan niet lid van de algemene vergadering

c) De syndicus kan niet als lasthebber van een medeëigenaar tussenkomen op een
algentene vergadering' FIij heeft wel het recht, wanneer nii nreoeeigenaar is, om in deze
hoedanigheid deel te nemen aan de beraadsragingen van àe ue.gaá..ing.

IIij kan evenlvel niet nree beraadslagen en stemnren over de agendapunten die
betrekking hebben op cle hem toevertrouwdstaak. Dit geldt eveneens voor iedere ander
lasthebber of door de vereniging tewerkgestelde.

d) Niemand kan aan de stemming deelnenren, zelfs niet als lasthebber, voor eengroter aantal stemmen dan het totaal van de stemmen waarover de andere aanwezige of
vertegenwoordigde nredeëigenaars beschikken.

De volnrachr nroer schriftelijk zijn.
10. Meerderheden
De algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid van stemmen van de

aanwezige of vertegenwoordigde medeëigenaars, tenzij in de gevallen hierna bepaald.Zij beslisr aldus
o

o

a) benoenring van de synclicus
b) ontslag van de syndicus
c) toevoeging van een voorlopig bewindvoerder
d) bepaling van de wijze van vereffening en aanstelling van een vereffenaar

a) over iedere wijziging van de statuten voor zover zij slechts het genot, het gebruik of
het beheer van de genreenschappelijke gedeelten betreft ;
b) over alle rverken betre ffende de gemeenschappelijke gedeelten, met uitzondering van
die waarover de syndicu s kan beslissen ;

c) over de oprichting en de samenstelli ng van een raad van beheer die tot taak heeft de
syndicus bij te staan en toezicht te houden op zijn beheer;

o f
a) over iedere andere rvijzigin
verdeling van de lasten van de
b) over de rvijziging van de
daarvan (gemene delen)
c) over de heropbourv van het o
d) over iedere verkrijging
genreenschappelijk te worden ;

e) over alle daden van beschikk

g van de statuten, daarin begrepen de wijzigine van de
medeëigendonl ;

bestemming van het onroerend goed of van een deel

nroerend goed of de herstelling van een deel daarvan;
van nieuwe onroerende goederen bestemd om

4" e[ een risheid van st

rn8 van gemeenschappelijke onroerende goederen.

il wijziging van de verdeling van de aandelen in de gemeenschappelijke delen
b) volledige heropbouw van het onroerend goed
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De beslissingen van de algemene vergadering worden door de syndicus in een
register opgetekend clat zich bevindt op de zJtel van de vereniging van de
nredeëigenaars.

Dit register kan ter plaatse en zonder kosten door iedere belanghebbende
geraadpleegd worden.

l. De benoeming
De syndicus wordt benoemd in het reglement van medeëigendom of door de

eerste algemene vergadering, of bij onstentenis daarvan, bij beslisiing van de rechter
op verzoek van iedere medeëigenaar. Hij hoeft geen medeëlgen aar te-zijn.

De volgende syndicus worden benoenrá doór de ulgu-"n" várgadering bij
Selvone meerderheid van sfernn1en, of bij beslissing van de rec-hter op verioek van een
medeëigenaar.

Het mandaat van de syndicus kan in geen geval vijf jaar te boven gaan, maar
kan worden verlengd.

De syndicus is herbenoembaar.

. Indien hij is aangesteld op grond van het reglement van mêdeëigendom, neemtzijn rnandaat van rechtswege een einde tijdens de àerste algemene verladering. In de
andere gevallen neemt ziin mandaat van rechtswege ..n .ind, bij het verstrijken van
de termijn van zijn mandaat.

b) De algemene vergadering kan steeds de syndicus ontslaan. zij kaneveneens,
indien zii dit wenselijk acht, een voorlopig bewindvoerder toevoegen voor een
welbepaalde duur of voclr rvelbepaalde doeleinàen.

Bij verhindering of in gebreke blijven van een syndicus kan de rechter, voor deduur die hij bepaalt, op verzoek van iedere medeëigenaar een voorlopig syndicus
aanrvijzen. De syndicus moet door de verzoeker in heigeding worden g".oïp"n.

c) Een uittreksel uit de akte betreffende de aanstelling of benoeming van de
syndicus rvordt binnen de acht dagen na die aanstelling of benoeming, op
onveranderlijke u'ijze en zodanig dat het op ieder tijdstip zicht6aar is, aangeplakt aande ingang van het geboul rvaar de zetel van de veróniging der mecle#genaars is
gevestigd.

Behalve de datum van de aanstelling of de benoeming, bevat het uittreksel de
naanl, de voornanren, het beroep en de woonplaats van de syndicus, of indien het gaatoÍn een vennootschap, haar rechtsvorm, haar naam en firma, alsmede haar
maatschappelijke zetel. Het uittreksel wordt aangevuld met de plaats waar, op de zetel
van de vereniging cler rÏedeëigenaars, het reglement van orde en hert register met de
beslissingen van de algenrene vergadering kÀnen worden geraadpleegd, met de duur
van zijn mandaat ( en met zijn bevoegdheden ) en alle anderó wijzigingendie het iedere
belanghebbende nrogelijk maakt onverwijld met de syndicus in contact te treden. De
aanplakking van het uittreksel nroet geschieden door ioedoen van de syndicus.

c) ontbinding van de vereniging van de medeëi genaars
lt. R esister

D
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2. Bevoegdlreden
De syndicus heeft tot opdracht :

a) de algelllene vergadering bijeen te roepen op de door het reglement van
medeëigendom vasÍgestelde dagen of telkens als er dringend in het belang van denredeëigendont een beslissing moet worden genomen ;
b) de beslissingen van de algetnene vergadering te notuleren in het daartoe bestemd
reg ister.
c) de beslissingen van de algemene vergadering uit te voeren en te laten uitvoeren
d) kennis geven van de beslissingen uun à" algeáene vergadering en van de rvijzigingen
aan her reglement van inwendige orde uun uÍ" gebruikers van Áet gebouw
e) alle beu'arende maatregelen te treffen en alle'daden van voorlopig beheer te stellenf) het vermogen van cJe vereniging van cre medeëigenaars te beheren.
g) de vereniging van de medeëigenaars zowel in re'chte als voor het beheer van degemeenschapelijke zaken te vertegenwoordigen.
h) een schuldenlijst overmaken uàn de nota-ris, in geval van verkoop van een kavel,
zoals voorzien in artikel 5TZ-ll $ l.
i) aan elke persoon, die een garage of berging gebruikt krachtens een persoonlijk ofzakelijk recht, maar die in de algenl.n. u..gád..ing g."n stemrecht heeft, dedatum vande vergaderingen mee te delen om henr in staat iJstellen schriftelijk zijn vragen ofoprnerkingen met betrekking tot de gemeenschappelijke delen te formuleren . Deze
zullen als zodanig aan de vergadering worden nreegedáeld.j) de syndicus legt binnen de maanJhet reglem.niuun inwendige orde na opstelling
ervan op de zetel van de vereniging neer. Hij werkt zonder u..*I.;l het reglement bij,telkens wanneer de-argemene vergadering toieen wijziging besruit.
k) de syndicus geeft kennis bij aàngetekende brief van-het bestaan van het reglement
van orde en van het register met de besluiten van de algemene vergadering aan iedere
houder van een zakelijk of persoonlijk recht en aan iedeidie houderls uun ón toelating
toÍ bervoning, zo de verlener van dat recht dit niet heeft gedaan bij het verlenen van hetrecht' I{ij doet dit eveneens nadat dit recht werd verleád, ni.; eike wijziging van het
reglernenr en bij elk níeuw besruit van de argemene vergadering - i

(Die laatste kennisgeving zal hij eveneens doen uon á.g"nen, die in de algemene
vergadering stenlrecht hebben maar clie niet aanwe zig of vertegenwoordigd waren)l) de syndicus licht de andere medeëigenun., orr"u..wijrd In, naoat 

"tril 
van eenmedeëigenaar heeÍ't vernomen, dat deze een rechtsvordeiing instelt betreifende zijn

kavel.
m) de vereÍ'fening van de vereniging te doen, indien de algemene vergadering nalaat eenverefÍ'enaar aan te rvijzen.
n) hij onderzoekt de eventuele betwistingen omtrent de gemeenschappelijke delen enbrengt daarover verslag uit op de algemene vergadering die uiteindel'ijk beslist.
o) personeel aan te werven
p) verzekeringscontracten omtrent de genreenschappelijke delen te sluiten.
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onder voorbehoud van een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering, kan
hij geen verbintenissen aangaan voor een termijn oie oe duur van zijn maridaat te boven
gaat.

3. Aansprakelijkheid delegatie
de syndicus is als enige aansprakelijk voor zijn beheer.

- Hij kan ziin bevoegdheid niet overdragen áan met de toestemming van de
algemene vergadering en slechts voor een beperkte duur of voor welomschreven
doeleinden.

4. Vergoeding
De syndicus heeft recht op een vergoeding, bepaald bij zijn aanstelling, met als

maxinrum de barema's van de immobiliënku... iun o" kust. beáe kosten zijiten laste
van de vereniging.

5. Persoonlijke-tegenstrijdig belang
Wanneer een syndicus bij een verrichÍing, een rechtstreeks of zijdelings eenpersoonlijk of tegenstrijdig belang heeft met Je vennootschap is hij verplicht devoorzitter van de vereniging daarvan op de hoogte te brengen. HU mag de verrichtingen

stellen, ntaar zal verantwoording moeten ufl"gg.n op' ,t. eerstvolgende algmene
vergaclering.

K
De algenren

slemnten, beslissen
drie bestuurders die

Zij worden benoemd door de algentene vergadering bij gewone meerderheid van
stemnten.

Het mandaat van de bestuursleden duurt drie jaar, maar kan rvorden verlengd.
De bestuursleden zijn herbenoembaar.
De taak van de raacJ van bestuur bestaat in :

- het bijstaan van de syndicus.
- het toezicht houden op de syndicus.

e vergadering kan, mits een meercjerheid van drie/vierde van de
om een raad van bestuur in te richten samengesteld uit ten minste
onder elkaar een voorzitter aanduiden.

ln
a) De ge

genreenscha ppelij
nreenschappelijke lasten zijn in het algemeen alle kosten, die de
ke delen betreffen.

Hiertoe behoren o.a. alle onderhouds- en bewaringskosten, alook alle
herstellingskosten aan de gemeenschappelijke delen, de administratiekosten ervan en van
de vereniging der medeëigenaars.

Verder ziin er de kosten van verwarming van de gemeenschappelijke delen,Tenzij de belastingen op de privatiÉve kave"ls slaan )in "zij 
als een

genreenschappelijke last te beschouwen.
De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het gebouw, is eveneens een

genreenschappel ijke last.
De kosten bij heropbouw horen daartoe.
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Le

a) De algemene lasten worden verdeeld tussen cJe medeëigenaars naar
evenrediglreid van de waarde van elk privatief , cl.w.z. van elk aandeel in de
getrteertschappelijke delen, zoals nader beschreven in de basisakte,hiervoor vermeld.

Er wordt echter uitdrukkelijk bedongen dat de eigenaars en/of huurders van de
de privatieven op het gelijkvloers in geen geval zullen iussenkomen in de kosten van
de balkons en terrassen van de Residentie South park.

Voormelde kosten zullen gedragen worden door de eigenaars en/of huurders van
de overige privatieven in verhouding tot hun aandeel in de gemeenschappelijke delen,
doch op noemer achthonderd veertig; voornrelde kosten zullón drs o-geriagàn worden
naar evenredigheid van het nut dat de gemeenschappelijke delen en diensten clie deze
kosten teweegbrengen voor erk van de privatieve deien ïebben.

Ingeval een nledeëigenaar de gemene lasten kwam te verhogen voor zijn
persoonlijk gebruik, zal hii gehouden zijn alleen deze verhoging af te-dragen en te
betalen.

b) De syndicus is gelast met de verdeling van de kosten tussen de
medeëigenaars.

De beheersrekeningen van de vereniging legt hij ter goedkeuring voor aan de
j aa rvergadering.

De syndicus zal ze tentninste vijftien dagen op voorhand ter beschikking stellen
van de medeëigenaars op de zetel van de ue.enlging.

zij hebben het recht de rekeningen na te zien met de bewijssstukken.
c) ledere medeëigenaar kan aan de rechter vragen:

- de verdeling van cle aandelen in de genreenschappetiltce delen te rvijzigen, indien die
verdeling onjuist is berekend of indien zij onjuist ii geworden ingevolge án het gebouw
aangebrachte wijzigingen.
- de wijze van verdeling van cle lasten te wi jzigen, indien deze een persoonlijk nadeel
veroorzaakt, evenals de berekeni ng ervan te wu zigen, indien deze onjuist is geworden
ingevolge aan het gebourv aan gebrachte wijzigingen

3.Deelnenr in in de lasten.
Er zal door iedere medeëigenaar een voorschot gestort worden aan de syndicus,onl [e voorzien in de gemeenschappelijke uitgaven. Dit voorschot is bepaald door de

algemene vergadering.
Indien de ge-rvone of sommige uitgaven, in voorkomend geval, niet kunnen

gedekt worden, heeft de syndicus het recht een aanvullend voorscnót te vragen aan de
rnedeëigenaars, na de meerkost te hebben verantwoord door voorleggiig van de
rekening' De nredeëigenaars betalen dit aanvullend voorschot binnen o.Irï;rí.n dagen
na het verzoek daartoe.

b) de syndicus legt minstens éénnraal per jaar zijn algentene rekening van
uitgaven en inkonrstelt voor aan de algemene vergacJering.
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Is de rekening positief, dan wordt het salclo als reserve bewaard en alstoekornstig rverkkapitaal gebruikt. De vergadering kan besluiten om het voorschot voorde toekornst te verlagen.
Is de rekening negalief , dan moeten cle medeëigenaars uiterlijk binnen de maand

liun deel hierin bijdragen, naar evenredigheid met hunlandeel in de gemeenschappelijke
delen.

Indien een medeëigenaar weigert om het voorschot het aanvullend voorschot ofde uiteindelijke deelnerrting in de kàsten te betalen, kan de syndicus de betrokkene
dagvaarden in naanr van de vereniging van de medeëigenaars.

De sontmen die de ingebreke gebleven medeEigenaar schuldig is zullen eenintrest opbrengen van vijf ten honderd.6oven de wettelijïe intrest uooid. vereniging.
Indien de kavel van de in gebreke gebleven m-edáëigenaar verhuurd is, heeft desyndicus het recht beslag te leggen op de huurgeláen als tegenwaarde van de ver-

schuldigde bedragen.
De syndicus heeft in dat opzicht het volle recht en de nracht om aan de huurder

een geldige kwitantie te geven van de ontvangen bedragen.
De huurder kan zich tegen dat reglement niet ve-rzetten en zal door de eigenaarvrijgesteld zijn van de nog verschuldigde bedragen, die door de syndicus voor voldaan

rverden afgetekend.
Contractuele en onherroepelijke delegatie van huurgelden wordt, van nu af aan,

aan de syndicus door elk der medeëigenaars gegeven voor het geval hij tegenover demedeëigendorrr in gebr.eke zou blijven.

h

4. ntvans sten
Indien de ontvangsten rvorden geïnd omtrent de gemeenschappelijke delen, ztJn

zU verrvorven voor de vereniging der medeëigenaars.
De algenrene vergadering besli st of deze sonlmen geheel of ten dele clienen vooret werk- ol' reservekapitaal, dan wel kunnen uitgekeerd worden onder rlenredeëigenaars, naar evenredigheid van hun aandeel in de genreenschappelijke delen.
FI II

Pri en
De verzekerirrg zowel van de gemeenschappelijke delen als van de privatieve

kavels, met uitzondering van de inboedel, geschiei,'ooo.de zorgen van de syndicus bijdezelfde nraaÍschurppij voor alle r.nedeëigenaars.
Deze polis voorziet nrinintaal in de dekking van de brandschade en deburgerlijke verantwoordelijkheid van het gebouw.

. FIeÍ eerste iaar zal het bedrag worden vastgesteld op aanvraag van de syndicus,door een expert-deskundige van de verzekeringsmaatschappij, lekozen door dealgemene vergadering van de medeëigenaars.
De syndicus voert de besluiten van de algernene vergadering dienaangaande uit.Hij betaalt de premies als gemeenschappelijke la-st. zij zullenaan de vereniging wordenterugbetaald door de nredeëigenaars naar evenredigheid van hun aandeel in degenreenschappel ijke delen.
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Elke eigenaar van een kavel is gehouden medewerking te verlenen, mocht ditnodig zijn voor het afsluiten van deze verzekeringen. Het ondertekenen van de nodigepolisserr kan de syndicus rechtsgeldig doen.
De eerste verzekeringspolis zal worden afgesloten door de bouwheer of clepersoon of vennootsclrap voor de duur van de werken en de eigenaars van de kavelsbetalen die prenries terug.
2. Po lissen
Ieder eigerraar lreeft recht op een afschrift van de verzekeringspolissen clie hemaanbelangen.

il
Indien een aanvullende prenrie verschuldi gd is uit hoofde vanaanpassings'uverken, oÍ. uit hoofde van het beroep van een nredeëigenaar of uit hoofde

van ztJn personeel, oÍ'meer nog voor alle persoonlijke redenen van één van de medeëi_genaars, zal deze laatste alleen alle bijkomende kosten daarvan d ragen en betalen
De eigenaars die menen dat de verzekering voor een onvoldoend bedrag isafgesloten, zullen ten alle tijde het recht hebben, voor eigen rekening een bijkomendeverzekering af te sluiten op voorwaarde de premies zelf te betalen.

V

a) Ingeval van gehele of gedeel telijke vernieriging van het gebouw zullen devergoedingen toegekend krachtens de po lis, op rekening van de vereniging der medeëi_
genaars rvorden gestort. Doch er zal noodzakelijk erwijze rekening gehouden wordennret de rechten van de bevoorrechte en hypothecaire schu ldeisers, hun ter zake door de
'uvet verleend, en dit bedin gzalhun geen enkel nadeel berokkenen; hun tussenkomst zalderhalve moeten aangevraagd worden.

Deze eigenaars zuilen dan hun prorata aandeer zerf moeten bijpassen.b) De hierna vermelde bepalingen "gehele vernietiging" of ',gedeeltelijkevernietiging" dienen als volgt geïnterpreteerd te worden.
Als gehele vernietiging wordt beschouwd: een zodanige schade dat het gebouwhetzij onr technische reden hetzij omeconomisch-financiële reden niet meerkan hersteldworden zonder voorafgaande volledige afbraak.
Een gedeerterijke vemietiging betreft aile andere beschadigingen.
c) aanwending van de vergoedingen
De vergoedingen uitgekeerd door verzekeringsrnaatschappij, zullen als volgtaangewend worden :

t) zal de syndicus devergoeding welke hij ontvangen heeft, aanwenden om de beschadigde plaatsen te doenherstellen. Indien de vergoeding ontoereikend is om deze herstelli ngen uit te voeren,zal de syndicus her ver-schil bijleggen ten laste van de eigenaars, behoudens het verhaalwelke laatstgenoemden zouden he bben tegen degene die uit hoofde der herbouwingeneen nreerrvaarde van zijn goed zou verkrijgen, en dit tot beloop van deze meerwaarde,Indien de vergoeding hoger ligt dan de kosten van herstel,
rnedeëigenaarsworden aan de vereniging der

3l

zal het verschil toegekencl



2) zal cle vergoec.ling worden aangewendtot het herbouwen indien de algemene vergadering der vereniging der medeëigenaars
er met unanimiteit over beslist en inclien de verzeklringsmaats"nóprl het goedkeurt.

Ingeval de vergoeding ontoereikend is om de heropbouwwerken te betalen, valthet tekort lastens de nredeëigenaars in evenredigheid met jeders aandeel in degerrteenschappelijke delen. Het is eisbaar binnen de árie maanden na de vergaderig diehet supplenrent heeft bepaald, terwijl cle wettelijke intresten, verhoogd met vijf frankten honderd rechtens en zonder ingebrekestelling lopen na verloop van deze termijn.
De tegenslemlrlers zijn niet verplicht dàel ie nenlen aan de heropbouw. Zijmoeten hun beslissing binnen de maand schriftelijk ter kennis brengen aan de syndicus,zoniet worden zij geacht niet deer te nemen aan de heropbouw.
In voorkonrend geval zullen zii op de hierna bepaalde wijze hun grondaandelen

evenals hun rechten verbonden in de mecreëigendom aistaan.
De prijs van deze afstand wordt, bij gebret< aan akkoord tussen partijen

vastgesteld door een deskundige in gemeen overróg te benoemen.
De medeëigenaars die ingestemd hebben met de heropbouw genieten een

voorkooprecht op de te koop gestelde aandelen, in verhouding fot de aildelen in de
constructies die zij voor de ranrp bezaten.

De syndicus zal na het bekomen van de schattingsprijs alle voormelde
medeëigenaars lrun recht van voorkoop aanbieden bij aangetekónd schrijven.

De aanvaat'ding van dit aanbod dient door ie koper te geschieden binnen de
maand.

I-let aanbod en de aanvaarding dienen te geschieden op de rvijze zoals voorzienin de landpachtwet.
Vervolgens zullen de eigenaars een algemene vergadering beleggen om hunrechten vast te stellen in een nieuwe basisakte,lolgens de nieuwe verhouáing.
De vergoedingen voor deze eigenaars zulíen door de syndicus bij voorrang

nroelen aangewend worden om de nieuwe constructies te betalen
HeÍ verschil in nleer zal bijgelegd worden door de eigenaars volgens de aandelendíe zij in cle nieuwe constructie bezittón en is onmiddellijk eisbaar op-faktuur.
Bij laattijdige betaling wordt ten titel van conveniieel schadeàeding een intrestvan vijftien procent gerekend.
Indien het onroerend goed niet heropgebouwd wordt, zal de vereniging derrnedeëigenaars worcjen ontbonden. De verzekerlngsvergoeding evenals de opbrengst vande eventuele verkoop, rvorden verdeeld tussen d"e eigËnaars van een kavel in evenre-digheid nlet hun aandeel in de gemeenchappelijke delen, na aftrek van eventuele

sclrulden.
De medeëigerlaars die voor eigen rekening een aanvullende verzekering genomen

hebben en daarvan alleen alle lasten en premiàn van afgedragen en betaald hebben,zullen alleen recht hebben op de supplenrentaire vergoediíg die zou kunnen uitgekeerd
'uvot'den uit hoofde van deze aanvullehde verzekerin!, en íij zulten er vrij mogen overbeschikken.
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I IOO FDSI'UK VIII ON'I'BI DING EN V ING
1. de ontbindinp

a) de vereniging der nrecleëigenaars is ontbonden vanaf het ogenblik dat om welke reden
ook, de onverdeeldheid ophoudt te bestaan.
b) de enkele vernietiging, zelfs volledig, van het gebouw heeft niet de ontbinding van
de vereniging tot gevolg.
c) de algernene vergadering van rnedeëigenaars kan de vereniging alleen ontbinden bij
eenparigheid van stemnren van alle nredeëigenaars. Deie beslissing wordt bij
aLrthentieke akte vastgesteld. De rechter spreekt de ontbinciing van de ve"reniging uun
rledeëigenaars uit, op verzoek van iedere belanghebbende die een gegronde ràden kan
aan voeren.

2. De
a) de vereniging van nredeëigenaars wordt, na haar.ontbinding geacht voor te bestaan
voor haar vereffening.

Alle stukken uitgaande van een ontbonden vereniging der medeëigenaars
vernrelden dat zij in vereffening is.
b) de algemene vergadering van medeëigenaars bepaalt de wijze van vereffening en
rvijst één of meer vereffenaars aan. Indien de algemene vergadeiing nalaat die personen
aan te wiizen, 

"vordt 
de syndicus belast met de vereffening van dó vereniging.

c) de artikelen lBl tot l88 en 195 van cle vennootschapppenwet zijn van táepissing op
de vereflening van de vereniging van medeëigenaars.
d) de afsluiting van de vereffening *o.át bij notarieële akte vastgsteld, die
overgesschreven wordt op het hypotheekkantoor.

De akte bevat :

1) De plaats, doorde algenrene vergadering aangewezen, waarde boeken en bescheiden
van de vereniging der nredeëigenaars gedurende ten minste vijf jaar moeten worden
bewaard ;

2) de maatregelen, genomen voor de consignatie van de gelden en waarden die
schuldeisers of aan rnedeëigenaars toekomen, en die hen niet kon worden overhandi

M E
De Fleer I-l

tot het nemen v

onderhavige akle.

ypcltheek bewa arder wordt ui tdrukkel ijk ontslagen van de verplichting
an een inschrijving naar aanleiding van de overschrijving uun

WOONSTKEUZE:
Voor de uitvoering dezer kiest de conrparante woonst in haar ntaatschappelijke

ze\el.
VERTALING:
Alleen de nederlandstalige tekst is rechtsgeldig.
Elke veilaling geschiedt buiten de verantwoordelijkheid van 6e comparante of

varr de ondergetekende notaris.
WAARVAN AI(TE.
Verleden te De panne, ter studie, datum als voormeld.

aan

gd.
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Na voorlezirrg heeft de conrparante, vertegenwoordigd als gezegd, sanlen met
nrij, notaris, deze akte getekend.

VOLGEN DE HANDTEKENINGEN
Geboekt zeventien bladen geen verzending te Veurne, kantoor der registratie de

zevende juni negentienhonderd zes en negentig, Boek 412 Blad 13 Vak 04. bntuung"n
DUIZEND FRANK (1.000,-fr) De onr.vangei (getekend) G. Ternier.
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III. . REGLEIVI N'T VAN Ii.DE
-D IJD'I'

E
1. De medeëigenaars en bewoners

balkons geen kentekens noch reklamebord
zoals vogelkooien, keukenbenodigdheden,
uitzicht van het gebourv kunnen schaden.

B
zullen aan de vensters, op de terrassen en de
en, eetkastjes, linnen en andere voorwerpen
en dergelijke mogen plaatsen, die het goed

ZT
Er wordt onder de ntedeëigenaars overgegaan tot het opmaken van een

"reglentent van orde" welk bindend is voor hen en hun rechthebbendèn. Het reglement
wordÍ birtnen de nraatld na de opstelling neergelegd, op de zetel van de vereniging.Dit
gebeurt op initiatief van de syndicus, hetzij cloor de opsteller van het reglement.

I-let kan slechts gewiizigd worden door de algernene vergadering beslissend met
een meerderheid van vier/vijfden der aanwezige of vertegenwoorO;gd. it.n.,,l,.n. Na de
wijziging lverkt de synclicus het zonder verwijl bij.

Het reglernent van orde kan ter plaatse en zonder kosten cloor iedere
belanghebbende r.vorden geraadpleegd.

IU2. . ONDERFIOUD - SCFIILDEREN
De schilderrverken aan de gemeenschappelijkq delen zullen cloor tussenkomst van

de syndicus besteed worden aan minstens drie firma's, die schriftelijk hun bestek zullen
nroeten lnededelen.

De syndicus zal in overleg met de voorzitter van de raad van bestuur de
firma aanduiden en toezicht uitoefenen over de werkzaamheden.

2. Aan de voorgevel zijn alleen wit of gebroken wit overgordijnen en/of
zonnetenten toegelaten.

3. Het is verboden ontvlambare, ontplofbare of geurverspreidende stoffen in het
geboulv binnen te brengen.

4.leder eigenaar is verantwoorclelijk voorde gedragingen van zijn familieleden,
kinderen en bedienden.

5. De genreenschappelijke delen zoals de inkomhall, trappen, overlopen en
gangen moeten steeds vrij gehouden worden. Derhalve mag er nooit iets geplàatst of
gehangen worden.

Dit geldt bijzonderlijk voor fietsen, scooters, nloto's, kinderwagens, speelgoed,
enz...

6. In de gang, op terrassen en balkons mag geen enkel huishoudelijk werk
verricht rvorden zoals uitborstelen van tapijten, beádógoed, klederen, meubels, het
poetsen van schoenen, enz...

7 ' De tapi.iten en karpetten mogen niet uitgeklopt worclen. De bewoners dienen
daartoe gebruik te nraken van aangepaste huishora"ti;k" apparar.en.

8. Het is ten strengste verboden in het gebouw .rÈb...n gasleidingen aan te
wenden; de gastoevoer dierrt nret vaste nretalen buizen uitgevoerd tó worden. Voor al
deze aangele-
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genheden, txag geen enkeie gecloogzaarnheicJ zelf nret de tijd, een verworven rechl wor-
den.

-[l D
De rnedeëigenaars evenals hun huurders of bewoners zullen slechts ten titel van

gedoogzaanrheid katten, honclerr, vogels of andere kleine huisdieren mogen houden
Indien evenwel één dezer huisdieren oorzaak ware van stoomis in het gebouw,

hetzij door lawaai, reuk of anclerzirrs, kan de raad van bestuur de gedoogzaamheid van
het dier bij eenvoudige rneerderheic.l van s tenlmen intrekken. Indien een ergenaar van
hel belrokken huisclier zich niet naar cleze besUssing voegt, zal de algemene vergaderióg
een schadevergoeding kunnen eisen ten belcoe van tweehonderd frank per dag
vertragiirg, begirtrrende varr de beiekeni ng der beslissing van de raad vaq besiuur. FIet
bedrag dezer conventionele schadever goeding zal in het provisiefonds gestort rvorclen,
alles onvernrinderd de beslissing de raad van besluur beslissend met eenv oudige
meerderheid van stemnten en inhou dende anrbtshalve verwijdering van het huisdi er door
de nraatschappij der dierenbesche rmrng

In ieder geval zijn de eigenaars van de toegelaten huisdieren verantwoordelijk
voor de door deze huisdieren eventuele aangerichte schade.

II E- v
De nredeëigenaars,

zullen deze altijd moeten
genieten als "een goecle hu

hun huurders, bedienden en bewoners van cle eigendom
bervonen op een burgerlijke en eerbare wijze, 

"n ".uunisvader".
Zii zullen erover nloeten waken dat de rust in het gebouw op geen enkel

ogenblik gestoord wordt door hun handelingen, deze der leden hunner familie, hun
werknemers, hun huurders of bezoekers.

Geen enkel abnorrnaal gerucht mag gentaakt worden.
Het gebruik van nruziekinstrumenten en van radio, T.V. en platenspeler is

toegelaÍen doch op uitdrukkelijke voorwaarde cJe werking dezer- toestellen en
instrunrenten zodanig te regelen dat ze de andere bewoners van het gebouw niet storen.

Indien in hel gebouw gebruik genraakt rvordt van elektriiche apparaten die
sto|ingen teweegbrengen, zullen deze apparaten dienen voorzien te worclen van
toestellen' die deze storingen uitschakelen, en wel op zulke wijze dat zij de goecle
radiolonische en televisie-ontvangst niet schaden.

Geen enkele motor mag in het gebouw geplaatst rvorden ter uitzondering van
cegene rvelke de lil't aandrijven, evenals de af,paraten nodig voor het reinigen en
boenen, installaties en de motoren cler huishouielijke apparaten (koelkasten, nrixers,
enz" ') en deze u'elke zouden nodig zijn voor de handelsuiibatingen van het gelijkvloers
ol der privatieve clelen crie een handersbestemming hebben.

De apparlenrenÍ.en o[ andere privatieve lokálen mogen slechts verhuurd worden
aan eerbare en solvabele personen. Dezelfde verplichting È".rrt op cle huurders ingeval
van onderverhuring of pachtoverdracht.

D D
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De huurovereenkontsten cloor de eigenaars of vruchtgebruikers toegestaan, zullen
de verpliclrting opleggen aan de huurders het privatief te bewonen álr."n,,goed
huisvader", dit overeenkomstig de voorschriften van tegenwoordig reglement van orde
waarvan zij erkennen volledige kennis te hebben en clat zij verklaren te zullen naleven.

Indien om het even rvelk punt van het reglenrent door een huurder niet wordt
nageleeld, zal de eigenaar-verhuurder hem wijzen op zijn tekortkoming en hem
soÍïrnleren er een einde aan te stellen.

Bij grove overtreding en na de vaststelling ervan, zal de eigenaar, verhuurder
of vruchtgebruiker gehouden zijn, op beslissing van de algemene vergadering genomen
met de meerderheid der stenrmen, de vernietigin g van het kontrakt en de uitdiij-ving van
de lruurder te vervolgen op zijn kosten, op straf solidair aansprakelijk te worden gÁt"tc
met zijn huurder voor alle geleden schade en intresten.

Het is de titularissen van het gelijkvloers of van de verdiepingen uitdrukkelijk
toegelaten een handelsaktiviteit uit te oefenen, of een kantoor open te houden, voor
zover zij niet ongezond, gevaarlijk of hinderend is of nachtlawaai veroorzaakt.

LA D

V D
De appartementen zijn bestemd tot privé-bewoning, met uitsluiting van alle

handelsuitbating. Het is nochtans toegelaten er een vrij beroep of er een kantoor te
vestrgen, voor zover dit geen abnormale hinder veroorzaakt voor de andere bewoners

III.8. - wl.t7.F:. VAN G UIK VAN DE PARK INGS:

I

De park
de grenzen van

i'gs nrogen enkel gebruikt rvorden ars goede huisvader. De auto's mogen
de kavel niet overschrijden.

Het is ten strengste verboden in de parkings:
- benzine, olie of andere ontvlanrbare produkten te plaatsen die brand zouden kunnen
veroorzaken.

De eigenaars ziin verplicht hun kavel in een onberispelijke staat van
zindelijkheid te houden; bij gebreke hiervan zal de syndicus de [avel nrogen doen
reinigen op kosten van de ingebreke blijvende eigenaar.

De gerrteenschap heeÍ't het recht in en rond de parking elke vorm van toezicht
uit te oefenen op de exploitatie en het onderhoud ervan.

De medeëigenaars moeten van de gemeenschappelijke ruimte gebruik maken
overeenkomstig de bestemming en in de mate verenigbaar met de rechten van hun
nredegebruikers.

lJet is derhalve verboden:
- te parkeren op de berijdbare gangen en manoeuvreerruimten, er kincleren te laten
spelen of dieren te laten rondlopen;
- de motoren nutteloos te laten draaien; alle nutteloze ontsnapping en verbranding van
olie of bezine dient te rvorclen vermeden;
- nret fietsen, tnoto's enzovoort rond te rijden;
- gebruik te maken van toeters of andere geluidmakende verwittigingssystemen;
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- er enig rverk van huishoudelijke aard uit te voeren of te laten uitvoeren (tapijten
uitkloppen enzovoort).

De eigenaars, huurders of anderen betrokken bij het gebruik van de privatieveof gemeenschappelijke clelen in de kelc.lerverdiepin g ,ii" verantwoordelijk voor alle
schade welke zij veroorzaken hetzij aan de gebouwel, rrltzil aan de gestalde tuigen en
zaken toebehorend aan derden, hetzii aan de bestaande instailaties, Itótzii aanpersonenn'ie het ook moge wezen. Zii dienen met de noclige ornzichtijheid het ge-
nteenschappelijk donrein binnen te komen of te verlaten, teneinde alle-ongevallen te
voorkonren.

De nredeëigenaars nloeten gebruik.maken van de gemene delen overeenkomstig
cle bestentnring hiervan en op een wijze die verenigbaar iï met het recht van de andere
nredeëigenaars.

Zíj n'togen op r'velke wijze ook geen hincler voffnen voor het gebruik der gemene
delen.

Verder rvordt uitdrukkelijk verwezen naar het bepaalde onder artikel III.3
III.8 .3. - TOEGANG DEP IVAT ELO
Met oog op het toezicht op de gemeenschappelijke zaken en op de uitvoering van

de beschikkingen van algerneen belang, moeten de eigenaars aan de syndicus bestendige
vnle toegang verlenen tot hun al dan niet bewoonde privatieve lokalenZij ntoeten eveneens, zonder schadevergoeding te kunnen eisen, toegang
verlenen tot hun lokalen aan archi tekten, aannemers en uitvoerders van noodzakelijke
herstellingen en werken aan de genreenschappelijke zaken of aan de privatieve zaken,
ook als die aan andere medeë igenaars toebehoren , zo het werken betreft die onverw ijld

Het gebruik van de lift is uitsluitend voorbehouden aan de eigenaars of huurders
van de privaÍieven en aan hun bezoekers.

De lift is verboden voor kinderen jonger dan twaalf jaar die niet vergezeld zijn
door een oudere persoon.

De algemene vergadering kan een reglement opstellen betreffende het gebruik
van de liÍ't' welk reglenlent in de lift zal aangebracht worden en alsdan veqplichtend
u,ordt voor alle gebruikers,

III.9. - PUBLICITEIT
Het is verboden, behoudens wat voorzien wercl in de basisakte onder paragraaf

14 - Publiciteit - en behoudens machtiging door cle algemene vergadering verleencl(beslissend nreÍ een rneerderheid van twee/derden van de aanwezige ofvertegenrvoordigde aandelen in de constructies), publiciteit te voeren op gelijk welke
plaats van het geboulv.

moeten worden uitgevoerd Zulks zal ondenneer het geval zijn voor afsluitkranen endergelijke van gemeenschappelij ke installaties die zich in privatieve lokalen, zoals
bijvoorbeeld de kelclers, zouden bevinden.
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Dit verbod slaat echter niet op de rvinkels of kantoren van het gelijkvloers, waar
een discrete publiciteit toegelaten is, op voorwaarde op geen enkele *i.1rl o" bewoners
van de appartementen te storen of de esthetiek van trei geUou* te schaden; deze publi-
citeit mag enkel aan de binnenzijde van cle winkel aangeËracht worden. Voor het gelijk-
vloers ntag verder ook een discrete publiciteit aangeÈracht worden op de zonnetenten,
die allen éénzelfde kleur moeten hebben.

Geen enkel opschrift zal mogen aangebracht worden op de vensters en balkons,
op de buitendeuren, nocrr op de trappen, in oe hailen en dooigangen;

I{et is echÍer toegelaten naast de ingangsdeur en in cle genreenschappelijke
inkonrhall een naaÍnplaat aan te brengen, met vermelding van nuuÁ.n beroep.

Deze rtaamplaten zullen alle hetzelfde formaat en uitzicht moeten hebben,
volgens de voorschriften die de comparant zar vaststeilen.

In geval een vrij beroep wordt uitgeoefend op het gelijkvloers, en er parkings
ter beschikking worden gesteld van het kliënteel, mag dit *o.O"n aangeduid opàe *ilie
die de comparant zal aanlijzen. Een discrete wijzér zal mogen aangebracÀt worden
tussen de trap clie van de kelderverdieping naar het gelijkvloers leidi en tussen deze
trapzaal en de inkomdeur van het kantoor.

Aan de ingang van het gebouw zal ieder e igenaar over een brievenbus
besch i kken. Op deze bus ntogen de naam en beroep van de titularis aangebracht word en
en de verdieping welke hij betrekt. Deze vernreldingen zullen volgens een door de
conrparant oi de algemene vergadering vas tgesteld model nloeten uitgevoerd worden.

In geval van tek oop- of tehuurstelling is het de eigenaar toegelaten een klassiek
model van plakkaat aan te brengen met de ruelding "Te Koop" of ',Te huur", alsmede
het telefoonnurnnter, cie event uele bezoekdagen en het embleem van het agent schap dat
gelast is nret de verkoop of cle verhuring. Deze plakkaten dienen aangebracht te worden
aan het raam, en mogen rnaxi maal een dimensie hebben van zestig op zestig centimeter

III. I {) . - DIVERS tr BEPALI GEN
De medeëigenaars en hun rechthebbenden diene n zich te schikken naar de

voorschriÍ'ten opgelegd door de bevoegde overheden.
Voor iedere verhuis, zullen de eigenaars, de syndicus schriftelijk op de hoogte

ste llen van de daturn van de verhuis. Indien deze maatregel door de betrokken eigenaar
niet wordt in acht genomen voor de komst van de verhuizers, zullen eerstgenoemden
kunnen aansprakelijk gestelcl rvorden voor iedere schade aan de gemeenschappelijke
delen die na de doortocht der verhuizers door de syndicus wordt vastgesteld

III.I I. - ALGEM E SCHII(KI GEN
III.I I.I. - PRINCIPE
De voorwaarden van genot en medeëigendom niet voorzien in onclerhavi obreglenrenÍ zullen geregeld worden overeenkonrstig de wet van acht juli

negentienhonderd vierentwintig, gewijzigd door de rvet van dertig juni negentienhonderd
vterennegentig en volgens de plaatselijke gebruiken van het

Ilt. t t.2. - GESCII LLEN
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Alle geschillen tussen de medeëigenaars (of tussen hen enlof onder hen) en cle
syndicus en de rnoeilijkheden aangaande het reëel statuut of het reglement van orde
zullen aan het oordeel van de raad van bestuur van het gebouw ondeiworpen worden,
rvelke verwittigd van lret geschil een minnelijk voorstel zal voorleggen.

Indien een akkoord wordt bereikt zal daarvan proces-verbaal opgemaakt worden.
Zo het geschil blijft voortbestaan, zal een scheidsrechter bij gemeen akkoord,

en bij gebrek aan akkoord door de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Veurne aangesteld worden op verzoek van de meest gerede partij.

De scheidsrechter zal in der minne beslissen zonder gehouden te zijn aan de
vormvoorwaarden en de duur van de procedure.

De scheidsrechter begroot tevens de kosten van de arbitrage en beslist wie deze
kosten moet dragen.

De beslissin g zal genonren worden binnen de maand en er zal, noch bu gewone
noch bij bui tengewone rechtsmiddelen verhaal mogelijk zijn

III.I t.3 . - VOORI-OP IGE BESCHI ING
Zolang de bouwer-promotor niet alle appartementen verkocht heeft, zal hij de

verkoop of verhuringsvoorwaarden mogen aanbrengen op het gebouw op verkoop- of
verhuringsbiljetten, verkoopborden en dergelijke.

ITI BIIWARI NG EN I]ITD tr G VAN ItNWOORnIG RE.
GLEMENT

Onderhavig reglement van mecleëigendom is verplichtend voor alle
medeëigenaars zowel tegenwoordige als toekomstige, evenals voor allen die in de
toekomst een recht van gelijk welke aard zouden verkrijgen op het gebouw of op gelijk
rvelk deel ervan.

Iedere bepaling van het reglement van orde en iedere beslissing van de algemene
vergadering kan rechtstreeks worden tegengesteld door degenen aan *i" zij
tegenstelbaar zijn. Ze zijn tevens tegenstelbaar aan een ieder dÈ houder is van een
zakelijk of persoonlijk recht op het onroerend goed in medeëigendom.

Bijgevolg zal dit reglement volledig moeten overgenomen worden in alle
verklarende of overdragende akten van eigendom of genot betrekkelijk een deel van het
gebouw.

OÍ'wel zal er tenminste in deze akten moeten melding gernaakt rvorden dat er
kennis gegeven wordt aan de betrokkenen van dit reglement van medeëigendom en dat
zij zich verplichten cleze te eerbiedigen en dat zij in de plaats gesteld zijn?oor het enkel
[eit van eigenaar, bezitter of reclrthebbende, ten welken titel ook, t" iiin geworden, in
al de rechten en verplichtingen die eruit voortvloeien of kunnen uit voortvloeien.

III.I I. .-woo EUS
In iedere overeenkomst of kontrakt betreffende een deel van het gebouw zullen

de partijen in het buitenland gevestigd moeten woonstkeuze doen in het reàhtsgebied van
de burgerlijke rechtbank van de ligging van het goed, bij gebreke daarvan wórdt iedere
eigenaar vermoed woonplaats te kiezen in het appartem;ntsgebouw, in zijn privatief
deel, rvaar alle uitnodigingen en betekeningen rechtsgeldig kunnen gedaan rvorden.
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III.I I 6. - VERT LING
Elke vertaling is vrij en alleen de originele nederlandse tekst is rechtsgeldig.
VOLGEN DE HANDTEKENINGEN
Geboekt vier bladen geen verzending te Veurne, kantoor cler registratie de

zevende juni negentienhonderd zes en negentig Boek 125 BIad 73 Vak 0S.bntvangen
DUIZEND FRANK (1.000,-fr) De onrvang"i(getekend) G. Ternier.
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ER PR
RRSID E Sori'r' PARK

ALG ENE V ORWAAR DEN:
l ' Iedere verkoop van een privatief in cle Residentie Southpark wordt gedaan en
aanvaard, onder de voonvaarden en betlingen vermeld in de itutut.n (baiisakte en
reglemenÍ van medeëigendorn) en in de overeenkonrsten tussen partijen rechtstreeks
afgesloten.

Deze voorwaarden zullen van kracht zijn als waren zij in onderhavige akte
verva [ ,

De kopers verbinden zich solidair en oncleelbaar, zo zichzelf als hun
rechthebbenden, en hutr huurders, de bepalingen ervan na te leven en ze op te nemen
in alle akten houdende overcJracht van eigendom of g.enot.

HetzelÍ'de geldt voor de beslissingen genomen of te nemen door de algemene
vergadering der medëigenaars.

AFWERKING:
2. Het goed wordt verkocltt in ziin toekomstige staat van afwerking, volgens de
naurvkeurige plannen en bestekken van de architect van het gebouw.

OPPERVLAKTE:
3. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke oppervlakte van de grond,
al overtroÍ' het ook éénltrvintigste deel blijft ten voordele of ten nadele van de kópers,
die uit dien hoofde geen verhaal zunen hebben tegen de verkoper.

ERFD I ENSTBAARI-IEDEN :

4' Het onroerend goed wordt overgedragen met al zijn aktieve en passieve, voor-en
nadelige, zichtbare en onzichtbare, durende en niet-durende erfdiensibaarheden.

EI
5. Bij de authentieke verkoopakte gaan de eventuele rechten van de verkoper op
de grond en op de bestaande opstallen, met betrekki ng tot het te bouwen of in opbouw
ol in alrverking zijnde appartement, dadelijk op de koper over

De koper zal eigenaar worden van de te bouwen opstallen, naarmate de
bouwstoflen in de grond oi in het gebouw worden geplaatst, en verwerkt. De risico's
naar de bepalingen van de artikel s 1788 en 1789 van her Burgelijk Werboek, gaan
eclrter niet over voor de voorlopi ge oplevering der werken.

De kopers bekomen het genot of vrij gebruik vanaf cle voorlopige oplevering.
BELASTINGEN EN TAKSEN:

6. De kopers moeten alle belastingen en taksen, die het goed bezwaren of kunnen
bezrvaren dragerr, alsnrede hun aandeel in de genreenschappelijt<e lasten, zoals voorzienin het reglement van medeëigendom en in de overàenkomsten tussen partijen
rechtsÍreeks gesloten, vanaf de voorlopige oplevering.

BOUWVERGUNNING:
7 ' De bourvvergunning voor de Residentie Southpark rverd afgeleverd door het
College van Burgenreester en Schepenen van de Genreente Gent op negen maart
rregentienhonderd zesennegen tig, 941750

D
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IlR IN F IN
B' Indien de koper aan de verkoper het gebruik van nraterialen van een bepaaldekwaliteit, oorsprong of type oplegt, èn dit sp-ijts geschreven en met redenen omkleecl
voorbehoud van de verkoper, is deze laatste onistag"n van alle verantwoordelijkheid uit
hoolde van onvolnraaktheclen en gebreken, voorts=pruitende uit de keuze van gezegde
tverkrvijze, op voorwaarde nochtans dat geen fout in cle verlerking en gebruikswijze
lrern kan tegengesteld worden.

Mededeling door de koper olntrent de uitvoering der werken wordt slechts in
acht genonren, indien zij schriftelijk aan de verkoper worden gericht.

De verkoper kan nochtans het bewijs van eventuele wijzigingen, door de koper
bevolen, bewijzen door alle rechtsrniddelen.

lrrclien de koper deze werkenzel( uitvoert, of een derde belast met de uitvoering
van het geheel of een deel der voorziene werken, of indien hij verzaakt aan een geheleof gedeeltelijke uitvoering van d.ie werken, verbindt de koper zich de verkoper te
vergoeden voor al diens uitgaven, algernene kosten en verloren winst, vastgesteld opvijftien ten honderd van het bedrag der werken, die de verkoper niet heeft uitgevoerd.9. De oplevering zal geschieden als volgt:

Voorlopige oplevering:
Wanneer de privatieve gedeelten van het verkochte goed voldoende afgewerktzijn onr te kunnen gebruikt worden overeenkomstig hun bestemming, zal worden

overgegaan tot de voorlopige oplevering, zelfs *unnèer nog kleine onvolmaaktheden
bestaan rvelke alsdan binnen de waarborgtermijn kunnen uitgevoerd worden.

Het in gebruik nemen, zelfs tijdelijk, zal aanzien worden als voorlopige
oplevering van de privatieve gecleelten. Worden als dusdani g aanzienhet opnemen vande sleutels van het privé-gecleelte, het plaatsen van meubels, het uitvoeren van
binnenschilderwerken of versieringswerken.

In de andere gevallerr zal de oplevering geschieden zoals bepaald door de wet,namelijk de verkoper zal de koper bij uuig-et"kend schrijven uitnodigen om in
aanwezigheid van de partijen of hun gevolmáchtigde en van de arichitekt van hetgebouw vast te stellen clat de werken uitgevoerd wórden in overeenstemming met de
plannen en de beschrijving der nraterialen.

Fr zal rvorden overgegaan tot voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke
delen rvanneer cle werken in zoverre beëindigá ziin datdeze genreenschappelijke delen
de functie kunnen vervullen waartoe zij bestËmd zijn.

De eerste algemene vergadering van de meáeëigenaars bijeengeroepen door de
verkoper steÍt de voorzitÍer van de Raad aan .u"nul", de syndicus. De voorlopige
oplevering zal gedaan worden in het bijzijn van deze voorzitteren syndicus die optreden
als afgevaardigden en gevormachtigden van ar de nrec.reëigenaars.

Definitieve opleverin&
De delinilieve oplevering van de privatieve delen geschiedt autornatisch enstilzwijgend door verloop van één voljaar na de voorlopige oplevering, (en voor zover

de genteenschappelijke cjelen definitief opgeleverd ziln) in"Aien cle kopËr niet binnen her
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jaar en bij aangetekend schrijver"r zijn opnrerkingen aan de verkoper heeft laten
geworden. Zijn er opnrerkingen, clan wordt hiervan een proces-verbàal opgemaakt,
zoals bij de voorlopige oplevering.

De definitieve oplevering van de gen,eenschappelijke delen zal gebeuren nadat
alle in het proces-verbaal van voorlopige oplevering ofgesomde voorbehouden hersteld
ztJn en ten vroegste één jaar na de voorlopige oplevering

,AA N VANG T) R WI]R EN II ITVOER T GSTERMI N
D R

10.

genle
rvord

Elke gebeurrenis die een beletsel vormr, dat me,rselijker_en redelijkerwijze
onoverkonrelijk is bij het nonrraal uitvoeren van de verplichting van de verkoper, of die
hem dwingt de werken tijdelijk of definitief te onierbreke"n, wordt als geval van
overmacht aanzien. (bvb: ongevallen, oorlog met zijn gevolgen, stakingen of lock-out).

De tijdelijke onderbreking der werken om reden van overnracht verlengt van
rechtswege en zonder vergoeding, de oorspronkelijk voorziene uitvoeringstermijn met
een periode gelijk aan de duur der onderbreking, verïneerderd met eàn tijdipanne
normaal nodig om de werf op gang te brengen.

Wanneer de uitvoering van de overeenkomst onderbroken wordt, op bevel of
omwille van de koper, voor een tijdspanne van minstens dertig kalenderdagen, dient een
voorschot op de aan gang ziinde schijf aan de verkoper betaald te worden, gelijk aan
de rvaarde der uitgevoerde werken.

Wanneer de onderbrekingen die niet voorzien zijn in de overeenkomst, bevolen
zijn door of te wijten zijn aan cle koper, plaats g.ijp"n gedurende de normale
overeengekomen uitvoeringsternrijn en in hun geheel ééniiwintigste van die termijn en
minstens tien werkdagen overtreffen, i, de verkopór gemachtigcl een
vergoedingsrekening voor te leggen,waarvan het bedrag in-gemeá overleg wordt
vastgesteld.

De verkoper mag nochtans de betwisting, gerezen omtrent c1ie
vergoedingsrekening, niet voorwenden om de uitvoering van de overeenkomst niet te
hervatten.

Evenzo, wanneer gedurende de uitvoering van de overeenkomst,de koper
bijkonrende werken bestelt, behoudt de verkoper ziít het recht voor een verlenging van
de oorspronkelijk voorziene termijn te eisen. Deze verlenging moet het voorwerp
uitnlaken van een afzonderlijk door de verkoper en de koper getekend geschrift.

worden niet als werkdagén gerekend, de dagen waarop de
weersomstandigheden, rechtstreeks of onrechtstreeks, het rverk geduiende minstens vier
uur onmogelijk maakten, Zon- en wettelijke feestdagen, en de dagen van het betaald
Jaarlijks Verlof.

De werken zullen aanvangen op de datum vermelcl in cle verkoopsovereelkomst.
De ternrijn voor uitvoering der werken aan de privatieve áelen en aan de

enschappelijke delen, waardoor deze in staat van voórlopige oplevering komen,
t vastgesteld door een bijzonder beding in zelfde overeenkomst.
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Indien vertraging bij de uitvoering of levering der werken, voorzien in alinea 2
van dit arÍikel, te wijten is aan de verkoper, is de vórkoper aan cle koper ten titel van
vergoeding een intrest. verschuldigd van drie per tiàn duizend per dag op de
bouwsontnten (rvaarde van de grond niet inbegrepèn exclusief B.T.W. en alle andere
kosten) die de koper zal geïnvesteerd hebben op het ogenblik dat de niet
verrechtvaardigde vertraging zich voordoet,

Deze vergoeding zal slechts verschulcligd zijn vanaf de maand na de
ingebrekestelling, per deurwaardersexploot ter uitsluiting van iedere andere schade-
vergoeding

De ingebrekestelling kan alleen gebeuren per gerechtsdeurwaardersexploot, ten
vroegste vanaf het verstrijken van de voorziene termijn van uitvoering.

Nochtans zal de berekening van de datum waarop deze vergo.àing zal ontstaan
slechis lopen één maand na deze ingebrekestelling.

De kopers worden geacht te verzaken aan iedere eis tot schadevergoeding
wegens laattijdigheid in volgende gevallen:

- indien zij de verkochte lokalen in gebruik genomen hebben;
- indien zij rveigeren over te gaan tot de oplevering binnen de termijnen voorzien

in de basisakte;
- ingeval van laattijdige betaling van de

autornatisch en in dezelfde mate de termijn v
koopsom. De laattijdige betaling verlengt

an oplevering.

1l
de

22

EL VAN
' De verkoper is hoofdelijk aansprakelijk met de architekt en de aannemers voor
gebreken, waarvoor deze laatsten na de oplevering krachtens de artikelen 1792 en
70 van het Burgelijk Werboek instaan.

De waarborg waarvoor de verkoper krachtens vorig lid instaat geldt voor de
opeenvolgende eigenaars van het appartement. De vorderi ng magevenwel slechts tegen
de oorspronkelijke verkoper worden ingesteld.

12' De tienjaarlijkse aansprakelijkheid van de aannemer, de architekt en de promotor
begint te lopen vanaf de voorlopige oplevering.

HY EEKNA ME - VERBOD VAN VREEMDING:13. Voor de voorlopige opleveri ng en zolang de totale prijs, kosten en lasten niet
zijn betaald, zullen cle kopers het gekochte goed niet mogen vervreemden of met
hypotheek bezrvaren, zonder voora f gaand schriftelijk akkoord van de verkoper.

Indien de kopers wensen hun eigendom met hypotheek te bezwaren als waarborg
voor een lening ter betaling van de koopsom van de eigendom, dan dient het produkt
van deze lening rechtstreeks uitbetaald te worden aan de verkoper en de geldschieter
dient zich te verplichten tot deze rechtstreekse betaling

De aanvraag da artoe moet het bedrag van de lening en de tijdstippen der
ui tbetaling vernrelden

De verkoper behoudt zich het recht voor ambtshalve inschrijving Íe nemen, of
een andere waarborg te bedingen, zoals onder meer een volmacht tàt hypothekeren.
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Alle kosten spruitend uit de niet-uitv oering van zijn verbintenissen, zijn ten laste
van de koper

Alle kosten die voortvloeien uit een conventionele of ambtshalve genomen
inschrijving, alsook de kosten voor cle schrapping van cleze inschrijving vallen
uitsluitend ten laste van cie koper.

Deze bepalingen gelden als essentiële voorwaarden van de verkoping en bij niet-
naleving ervan door de kopers, zal de verkoper de onÍ.bincling van Oe vert-oop kunnen
vragen, onafgezien zijn recht op schadevergoeding en intresten.

AFWERKING:
14' Tot aan de voorlopige oplevering worden de betrekkingen en verhoudingen
tussen partijen geregeld door lrun onderlinge overeenkonlsten, waarnaar zij uitdrukkeiijk
verwrjzen

Zij ontslaan de werkende notaris deze hier te.herhalen.
De Residentie Southpark zal volledig opgetrokken worden door de promotor of

door de persoon door hem aangeduid, op haar kosten, lasten en gevaar en dit volgens
de naurvkeurige plannen en lastenkohieren die door cle kopers gekend en goedgekeurd
zijn.

Wijzigingen in de plannen clie vijf per honderd van het geheel der waarcle of van
de afnretingen in rnin of meer niet overschrijclen geven g".n uonl"iding tot verrekening.

Deze wiizigingen zullen slechts geschieclen op verslag van de architekt 
"n iiirvorden de koper persoonlijk ter kennis gebracht.

Ook aan de nlaterialen mogen kleine veranderingen worden aangebracht orl
redenen van artistieke, technische wettelijke of esthetische aard. Bovendien kunnen deze
veranderingen ook voortvloeien uit economische noodrvendigheden (afwezigheid op de
markt van de voorziene materialen, minderwaarde in de kwaliteit, onierenigbare
vertragingen in leveringen, enzovoort) of om reden van afwezigheid, faling of
onverntogen van de leveranciers of onderaannemers.

VE KI,AR ING:
15. De kopers verklaren dat zij sedert meer dan vijftien dagen kennis hebben van
deze gegevens en stukken vermeld in de basisakte ón de instrumenterende notaris
verklaart dat afschrift van de plannen, bestekken, basisakte, en de bourvvergunningen
in het bezit is van de kopers.

VERZAKING:
16' Voor zoveel als nodig verklaren cle kopers te verzaken aan het recht van
natrekking slaande op de bouwwerken van de voorbeschreven residentie, die geen deel
uitmaken van voormelde verkochte privatieven, terwijl de verkopers verzakeir aan het
recht van natrekking van de gebouwen, slaande op de voornrelde verkochte privatieven.

WAARBORG:
17 ' De kopers verklaren te weten dat de verkoper de waarbor g van voltooiing zoals
voorzien in artikel tlaalf, trveecle lid van de wet van negen juli negentienhonderd
eenenzeventig gewijzigd door de wet van drie mei negentienhoncierd drËënnegentig en
door artikel vier van het Koninklijk besluit van eenentwintig oktob er gewijzigddoor het
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koninklijk besluit varr éénentrvintig septeniber negentienhondercl clrieënnegentig nadien
gesteld heelt.

Een attest van borgstelling zal aan de authentieke verkoo pakte gehecht worden.
K

18' Alle kosten' rechten en erelonen van onderhavige akte, de belasting op de
toegevoegde waarde, een deelname in de kosten van de Éasisakte ten belope van tien
duizend frank zijn ten Iaste van de kopers.

A IJ R
19. De vastgestelde koopsom is niet vatb aar voor herziening en is dus forfaitair en
onveranderlijk krachtens uitdrukkelijke overeenkomst tussen partuen

UITDRUKKELtrJKE BEDINGEJ\ :

NIET GESCI-I R EVEN GEAC HTE BEDI GEN
22. Elk beding, regenstrijdi g ntet de artikels 3 tot en met 6, en B tot en met 11 vande wet van 9 juli 1971, gewijzigd door de wet van drie mei negentienhonderd

20' a) De kopers mogen het gekochte goed niet in bezit nemen, noch geheel, noclr
gedeeltelijk of er enig gebruik van maken, vooraleer de ganse koopprijs i b"tould.

Wordt aanzien als inbezitname, het ophalen van de sleuteis, het ter plaatse
brengen van de meubers, het uitvoeren van veisieringswerken.

b) de verkoper mag de werken aan de kavels van de kopers stilleggen wanneer
rlezein gebreke blijven aan welke eisbare betaling ook te voldoen. In dit geval mag de
verkoper naar keus de verbreking van de verkóopsovereenkomst of de gedwongen
tenuitvoerlegging ervan vervolgen, ongeacht cle schadevergoeding en de iritresten diezij zich voorbehouden op te vorderen.

c) elke vertraging in de betalingen, verlengt in dezelfcle mate de termijn van
afwerking.

VOLIVIACI.IT:
2I ' De kopers geven als voorwaarde van de verkoop uitdrukkelijk volmacht aan de
De heer Ivan Van Danrme, bestuurder, wonende te 98-80 Aalter, Vijverstraat, Ig,

voornoenrd oln in hun plaats alle wijzigingen aan te brengen aan de basisakte in de
meest uitgebreide zin, en alle wijzigende of verbeterende akten aan de basisakte te
ondertekenen, en onr de noclige en nuttige erfdienstbaarheden te vestigen.

Door nriddel van deze volmacht zal evenwel in genen dele mogen geraakt
worden aan de reeds verkochte privatieven.

drieënnegentig houdende de "Regeling van de woningbouw en de verkoop van de te
bour.ven en in aanbourv zij nde woningen ", alsmede met de Koninkl ijke Besluiten
genomen in uitvoering van artikel B, alinea 2, van zelfde Wetten, die in om het even
welk dokument voorkornt, rvordt geacht niet geschreven te zijn

BEVOEGDI]trID
23' Elk geschil, clat zou kunnen opriizen naar aanleiding van de uitvoering of de
uitlegging van onderhavige overeenkornst, behoort tot de ultd-kk.lijke bevoegdheid
van de Reclrtbanken van Gent.
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VOLGEN DE HANDTEKENINGEN
Ceboekt drie bladen geen verzending te Veurne, kantoor der registratie de

zevende juni negentienhonderd zes en negentig Boek 125 Blad 73 Vak 08 Ontvangen
DUIZEND FRANK (1.000,-fr) De onrvanger (getekend) G. Ternier.
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opmerkinsen 
'l:"Ï:iï"ï*":";.::Jr;1.ï;: { hebbon enkel betrekking op cte sevallen ondervorpen aan erfrriensr-

De voorwaarden J tot sn Det I hebben enkel betrekking op d.e rooilijnon zoncer achteruitbour.

, 
Olle andere voorwaardon 6elden voor alle gevallen.

) voor de voorwaard'en 4, 6, 9 on l?br dient men d.e bijzondere voo:.Haarden te raadplegen.
'' - Voorbouwen' erkers' boir-wind'ovs, portaren, trappen en andere uitstekken zijn toegelaten op voorwaarda :

a) aat ze Len hoogste slechts met een vierde van d.e breed.te van d.e strook van achteruitbouw buiten het vlakvan tle voor6evel uitsteken en cat ze op een afstaná van d.o naburige eigeniionnen blijven, gelijk aan degrootte van de toegelaten uitsprongl
b) aat ze geen elementen ltevatten dle betrekkinS hebben op de 6tructuur zerf va-n het gebourr, zoals hoofd-Ieidingen voor gas, elektriciteit, vater, trapkasten, enz...

2' - Het eigenrl00 wordt vorgens d.e voorSeschreven rooirijn afges)"oten.
Indien tleze afs-luÍting uit een lage ntrur bestaat, heeft deze muur eon naximum hoogte van o,l) m, vaaron ar.*i"":;:.";:,t;::ï:ï"1"u':i"|""::l;i"-;;;s;;-'"r";,li"i'nr"r overschriJrren. Boven í,!o m moet do arsruitins

rndien de afsruiting uit een Sroene.haa6 bestaatr trord.t deze.geplant op o,!0 m achter de greno van het opon-i:ï".:;i"i:i,ï: i::Í"ï:g.::;l ï::;"::;-ï';;";ï;;.;;àËi" n"oo"..un 'oui jaárrijks vóór,! aprir sesnoeid en

Do hekken mogen bij het openen niet over l:et we6ldomein uitsteken.
De afeluitin;;en arn rle *eSkruisirr6;on en wegaansluitingen mogen het uitzicht niet benemen bo.ren 0,75 m hoo{:r6.

( t ) Àanu.rllen ol o,re:.bo.iige verrneldingen doo:hllerr.
E9l r.órl
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- In Ce onder 2. - 5 f en 2 genoemde afsLuiti.ngen yordên int.j
:i:".:"::;;"li;"u;";:,t;"" i"',1!.' ;u.'"taà. D""" r."ii"i'il*:;"ï;t;::: :::"ï':i;:rl::í:";::ï:j':í;:,_

- rn de bouvvrije 
"t,.o?l zoals die volgt uit de toepassing v3r'1 de-teruggere6de rooilijn en Ín d.e strook van

achteruitbouv zoals die aangeget'u'-'-il in de ti;zonciere ïool*ra.a"n (i;).Je 6"un s.uoot"elde of betonnen:;";;,:i"i:rr:::":i,i':r";];i:';:;ri"f,#iíï::fi.i;;:.-',,o.a"i. s"oïir-i""rs, drinkpu,,en, s,iJk_te op te richten ' Brandstorrese"'oi""-nora.,., toeseraten ";;.::';:; 
jrt;tïi';:;:"1ï:"1:"" á'" 

-i,'io-' 
n..r-

ÁIle andere beplantingen d.an een gro6no [3ag zijn verbod.en
;i;;::";':;';::":'"Iil i:"";:;::iitJ;;i'ii:;.Í"1:;.ii:ïii:.:::i,,ï"i3nolil"1,l""ïli.l".:;::".Jï"iiL-

5. - Op het vlak
a ) verhoocde voet en (trotto irs)

van de voorgevel na6 geen uitstek voorkomen, dat de hieronder vermolde grenzon overschrijCt Iof be rm en
Tot op 2'Jo n hoogte vanaf het trottoirniveau word.en geen uitbouwsers ged.uld die mêer dan o,2o m voorbijde rooilijn reik6n.
Deuren €n venst€rs D

iiil;.ïÏt:::j*ï:,rl;*.;:n.ïii.iil,u!.:;"iil,;:":;.:::,ï,;:i::"j.:";:ï :;,3,;on;"tj: i:i ï::ï,_
Niet verhoogde voetoad.en en beroen
Tot op 5'5o m hoogte' gemeten vanaf.!9t voetpad'niveau, zijn uitbouwsels enkel toegeraten voor zo1€r 26ïli,ul"l:"Íï*o,ro m váorbij de ro-oili.1n."ir"i--"r-iJl g"uou*,"r.i""t"_ï m achteruitstaat ten opzichÈo

l;;;.:iil:'*:";iif;i!]:ii;"iiiËlïir;:] ;";"" ;" niet reiken dan ,.r .p o,r0 o van het vo*icaar
- Pet peil van de voet vrn hó+ -^L^..opzichte van de *t"l 

t- het gebour' o'"'1: de snijlijn van de voorgevor en het definitief trottoir, tanrurn van de rijbaan, vord't in a" Ëi;iona"re voorwaarden (20) aa-ngegeven.
- De eventueel in het trottoir of in de berm te maken ooenirderverdiepins or voor het in"r..n ,,li 0.""u"r.ïil;"";i:;'ï::_;i:;"1";r;:::r;:t;:.:".J";l;::j;:";:,ï 

i:"::r_geschreven afmetir

iii:'::f:'ï::i:iF.i;":ï:ïï'::;Í:;";:ffi;ï.:i,ïït"í1l,l;;tr;:,,íil*,;iiiri:,ilr;ffi*-xi
, 

::l^effen,.niet glibberige oppe"ri"iï". ,nnr"n trer deksel,'le.t maer dan or0r5 m beàragen, -*!vv'| ^'t((rsrr rter deksel open8ewsrkt is, rnag de afstand tussen rr e stavenDe hardstonen ot. b
vtak van n"r r."rilll"li"oltiilÍ:"u"n,sam6n mot de deksels, mooton volkomen selijk tissen met het boven_

- Er moSen geen inriien voor voertui6en tegonovor reeds bestaande bomen van rle veg komen.
- I.let pei I der dorpel:_1r. d" deuren, poorten of van om het rde krain van de rijbaan, 

".';;-;;;;";;;;;'i.'j"";1.,;:",|::"even 
velke togaaxs ton opzichta van her peil vanr"ai"" ii;;"ï; ;iii"Ë::ir;'i"ïï:"fï"j'"'l,ll"il:,;ï;i:, voorwaardsn (ï")r '

de ueg, seen aanspr."k '.t!n "o-""iur-,",soedins .,oo. .",.,f1":i:;rïi".::#:ï';:":;:"r:: il:::r;::;i_J::* De afdekking van sluitingsmuren rooet zcdooein afvlàeit -4"Óorxulorr uoetr zo ont'orPen worden, dat bet daarop varren de vator haar het privaat

bJ

7

B

9

'Í0.

)" - D" ont'orpen werken worden zo uitgevoerd., dat ze de afwatering van de veg nooit hinderen.. - a) liaterialen
de berm ";"j"ï:;";";;:;:i;';i;li."ïlij!ïl;:ïi;^J:";"::=:;:ï;;::."::.5:";"ï:ffï";:.::j,:i;;:"." .,u) li'; ontstenteni" i"i '",.,-g"i""nt""""o";;;;;ï":isd" op"l"spi;;;;-;r"; beperken tot de breedte van het;ii:Ï*:"ï;; ;";.:;':""i:ií;;'"'" 'oo'*"';";";; beparen ;"i"'ar"rï" (4: ). nie opsrasfraats moet oplijke tijd'írt;""."ïi;;;.";: arsesloten zijn' De stapels 

'"a"";i;;;ts gedur"nde de srrikt noodzake_tijdens àe schorsins;;"";.-- vorden niet meer gedurd 
"' u" ï"itl;;;;;; het staken var.e werken of,

;li::j:f;ï"1:ï;;"ïjti"i:r:*,_u:rn, van ce weg belemrneren en noeten ,s nachts verlicht zijn.eventueeL zouden krrn"n ;;;;ri:;ntroorderi 
jk voor de ongerukk"n'"r ,""iri jkheden di e de staDelse)nij ontstent".;",;--":^-.Yoruurzai{en J^rrcuelt qle de

dienen 
""":t;:t:.;ll";:l :::;::"""'ord'enins mosen-seen rnateriaren or axc.ere voorwerpen, die ooerenr, op het trottoir of de t"., u"r,-Ju i"g.gu"tupuld worden.

't - 
ï::r;i:ïirl: ï:ii;:;-:lj";:";;iij het terrein tussen ie buitenrand van de berm en de voor bet sebourvorcering van het nà"t"," ;;"';;;:; ::j ;i,l:.r;::,;J;ï",;"1";ïl ;j;*,*;,Ë"-;;;,J::"ofuuu "".=,"14. - De rechtver.krijgende,nag de slootar door de rechiver,."tiË""i"'";;"::i"ïii;"i"';:"j"::i,1oo.tn een duiker gebouvd heerr. Daartoe Doet voor_verleend vord.en. ,erairn' in de vereiste vorm 

""";;;;;;uÍ,en door r.,.r.s""r"r" der ïegen





.l5.- Het lozen van huishoudwater in de ue3sroot vorlt ged.uld indien er geen
zich te schikken naar de wetten en verordenin8en op de openbare hygiëne
litieveroaleningen .

Dit recht op afvoer naa: de openbare weg gaat nochtans niet zover, dat
mogen geschapen vortlen door slijkvoimende, rotbare afvalstoffen. Zulks
leidingen een slijk- en vetafschelder in te schakelen.

16.- De rangs- en drarshellingen val rie wegberm mogen niet gewijzigd. rorden
Bestuur iler Hegen.

19.- De goedgekeu:.de plans, alsmede de bourvergrrnning met de
voorhanden zijn en bij ied,e:e vord.ering varr de bevoegd.e

rioLering bestaat en op voorvaarJe
en eventuesl de plaatselijk po_

ongezonrle of hinrlerlijke toestanden
is te vermijden door in de afvoer-

zonder voorafgaande tcelatin6 van het

17.- Tengevolge van de voo:'gesterce rooilijn kar het voorkonen dat een perceel gronri, af te nemen van het eigenrlomval de rechtverkrijBence biJ de openbare weg gevoegd word.t of omgekeerd., dát behoort tot de ooenbare reg en bi;het elgendom van de rechtverkrijgende dient gevoegc. Deze tra-nsactie wordt pas behandelc bij à; vervezenlijkinpder werken in verband met de voorgestelde rooilijn
Tot op dat ogenblik rust d.e zorg voor het onderhoucl en de aanLeg va;n d.e volled.ige in punt {.- bedoelde strookop d.e particuliel.
Het eigendom mag zolang worden afgesloten op d.e grens van het buid.ig openbaar domein, maar uitsluitend doormid.del van een voorlopige afsluiting.

18.- De geldigheidsd.uur van onderhavig ad.vies is beperkt tot één jaar.

20.- De rechtvorkrijgend.a mag d.e werken naar aanvangen nad.at
distrlct de daartoe nodige aanwijzingen heeft ontvangen

bijhorend.e adviezen, moeten steeds op d.e bouwplaats
anbtenaren kunnen voor6elegd worden.

hij van de conducteur varr Bruggen en ïegen van het

2l'- Dit advlesformulier beperkt zich tot de voorschriften betreffend.e de rooilijn en rle zone van achteruitboux..Eet ontheft d'e belalghebbende niet zich te richten naar de wetten en voorschriften, zowel algemene ars plaat-selijker inzonderheid. naar de bepalingen van d.e wet inzake de Ruimtelijke ordening en d.e steàebouw,

) BETRXFFEIIDE DE VRrJE STROIGN IÀNCS DE AUTOSMELi{EGEN.

Ied.ere toegang tot de autosnelveg is verboden.
Eet is verboden de sloot van d.e autosnelweg op om het even welke wijze te <lempen.

Eet is verboden rangs de aalsluitingscomprexen van de autosnerweg, over een rliepte van tien meter, gemeten varrde grens van het dooein van de autosnelreg, hoogstammige bomen te planten of eni6e anrlere aanplanting met eonhoogte van treer dan een oeter te d.oen.

D6 beboste percelen en ged'eaLten van beboste percelen in rle vrije strook gelegen, moeten in hun aard van bos
6ehandhaafd worden, behoudens afwijking toegestaan d.oor d.e lrlinisten t., openbJru Herkcn ol zijn gemachtig:la.Door het verlensn va-n die afwijking is de betrokkene niet ontheven van tle verplichtin6, zich nanr,le anrleregeldende vatten en verordeningen te voegen.

rn de vrije strook nogen Seen afsluitingen va:r materialen, die een gesloten wanri. vormen, zoals betonplatenof roetselcerk, xord.en aangobracht
Hanneer cle afsluiting sen Sroene haag is, wordt d.eze ten minste vijfltig centimeter achter tle grens v:rn de auto-snelweg geplant; ze wordt jaarlijks geschoren en mag niet meer dan een rneter breed zijn.rn de afsruitingen mogen Seen uitgangen gemaakt r+orden, die toegang verlenen tot rle autosnelweg.

Het ls verboden in die stroken afval, uitschot, schroot, rnaterialen of materieeL te storten, op te slaan oftentoon te stellen. Voorbij ile tiende meter, gemeten van rle grens van het domein van de autosnelweg, nogenevenxel nleuee materialen en nieuw materieei *ord.en neergelegd, gestapeli of tentoongesteld, op voorwaard.edat de begunstigde de uaterialen en het materieer door een schern aan het gezicht vanaf de autosnelweg onttrektEet is insgeliJks verboden in de strook van tien meter, gemeten van de grens var het domein van de autosnelweg,gier- of beerputten te maken.

l.-

4.-

5

6

7 - In d'e rrriie stroken nag geen enkele ophoging var neer.dan een meter hoogte of uitgraving van meer d.an een rneterdiepte worden gemaakt.
voorblJ d'e tÍentle Deterr geoeten van d'e grens van het d.omein val de autosnelveg, kan de líinister van.lpenbaroHerken of ziJn gemachtigde evenveL afvijkingen van het in vorig ).id. bepaal.rl verbod toestaan onder het stellonvan zekere voorsaarden, daarin begrepen d.e verplichting voor de begunstigde, cle uitgraving of ophoging 4ooroen scherm van beplentingen aan het oog d.er gebruikers van de autosneln"g t" onttrekken,

- rn d'e vrije stroken mogen geen luchtinstallaties rvord.en aa.n6eb:acht, met uitzonrle::ing van d.eze toegel&ten doorartikel I van het KoninkllJk lesluit van { juni 1958 betreffend.e de vrije stroken largs de autosnerwegen.
- Het lozen van huishoudeater in de sloot van de autosne).weg is verboden.

1o.- De ge).digheidsrruur van onierhavig advies is beperkt tot één jaar.
11'- Dit adrriesformulier heeft geen betrekking op het esthetisch kara-kter vàx hetbou'rxerk; het beperkt zich tot devoorscbriften betreffende de wet op de autosnelHegen en bijzond.er betreffend.e de vrije st,roken.tlet ontheft de belanghebbende niet zich te richten naar de r+etten en voorschrÍften, zo;re1 algemene als plaat-selijke' lnzonderheid naar tie bepalin6en v:Ln de vet inzake de Ruimtelijke ordening en de stefeboue.
12'- De rechtverkrijgenrie mag de rerken slechts aanvangen nadat hij van d.e cond.ucteur van Bruggen en ïeaen v-u hetdistrict de daartoe nod.ige aaniriJzingen ontvangen beeft,

B
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BIJZO NDERE VOOR WAARDEN

t. - peiL va-n ile dorpels ten opzichte varr de kruin der rijbaan .max.(t) o,25m boven de kruin van de
2 ' - PeÍl van d'e voet van het gebouw ten opzrchre van d.e kruin der "rrJijl?,i" max.

kruin van.J. - Mariruumhoogte d.er bepLa.ntingen in d.e zone van acbtenritbouv : (t ) f ,5Om

4. - l,taxiarurndiepte var d6 opslagplaats : (r ) dient het voorwerp Uit te

5. - Diepte van d.e zon€ van achteruitbour : (t)
zonderlijke aanvraagl

Het gebouw wordt
gewestdomein.
Een rechtstreekse
toegelaten.

maken van een af-

opgetrokken achter de grens met het

toegang tot het gewestdomein is nj_et

de
O, l8m boven de
ri jbaan

te Gentbruggd, de
De Distriktchef,

25.I.199s

IN TE WLLEN AI,S FIR CESI.I BIJZONDER PI.ÀX VAN
AÁNLEc rnstaer (r)

Cezian en voorgesteld. door de ondergetekende ,Hoofdingeniour_Directsur van Bruggen sn l,logon,

_.jen 
overgamaakt aan de heer Directeur ( Aijzon_

er Commissaris) valr de Directie van d.o Sted.e_
bouw en de Ruimtelijke Ordenlng te
ingevolgo het bullalijn van de heer Burgomeester
var de gereente (r) stad (t)
di.
Celieve ds betrokken geoeente utt te nocligen,
voor de noodxendigheden van mijn d,ionst, nlj
een erpeditie van de afgeleverde vergr:nnin'
over te maken.

M. VAN RECHEM,
Adjunct van de directeur.

III TE WLLEN AI,S ER EEN BIJZONDER PLAN VAN
ÁA}|tEo IESTMT (r)

Cezien en voorgestelC. d.oor ile ondergetekenrle, Eoofd._
ingenleur-Directeur var Bruggen on ,,{egên om aan rle
beer Burgeneester van d.e gerneente (l)
stad (9000 GENT te word.en ovsrgomaakt, in
antwoord op zi jn bulleti jn vaí3. O.l . j9g5 / A,TD/BA/JG/c,l
rnet vorzoek voor de noodwendigheden val nljn dienst , 

750
nij een o:rpeilitie van de afgoleverde vergunning over
te uraken.

ro CENT

Voor het
, de-03.02.1995

Afdelingshoofd,

r-r . M. pETf T,
Ingrenieur

( t ) lo"'.r,lnn of cvcrbcrl r6c vermeldingen doorhalen.



S tad G ent Adrninistr atie Technische Diensten

Dossler nr. . 94ft5o
Ons Kenmerk : ATD/BA/VMM

[ormulier B

BOU\ryVERGUNNING

HET COLLBGE VAN BURGEMEBSTER EN SCHEPENEN,

Gelet op de aanvraag ingediend door GRANIT SOUTH PARK N.v., Industriepark-Drongen2ftlte 9031
GENT-DRONGEN, met betrekking tot een perceel gelegen te 9000 GENT, HUBERT FRERE-
ORBANLAAN, 4e afdeling, sectie D, nr. 3000/c, en strekkende tot het oprichten van een appartements-
gebouw met 49 woongelegenheden;

Overwegende dat het bewijs van ontvangst van die aanvraag de daturn draagt van I4ll2l1994;

Gelet op de wet van29 maart 1962 en zijn wijzigingen, houdende organisatie van de ruimtelijke ordening envan de stedebouw;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 6 februan IgTl en zijn wijzigingen betreffende cle behandeling en de open-
baarmaking van de bouwaanvragen;

overwegende dat er voor het gebied waarin het perceel begrepen is een gewestplal ,,Gentse en Kanaalzone,,
bestaat, vastgesteld bij Koninklijk Besluit dd. l4 ó9. D77:

. overwegende dat het perceel volgens genoemd gewestplan gelegen is in een woongebied met culfurele,
historische en/of esthetische waarde;

overwegende dat het betrokken perceel gelegen is binnen de grenzen van een bijzonder plan van aanleg'BINNENSTAD-DEEL MUINKPARK' nr. 122/1, goedgekeurd bij besluit dd. 08/10/1991 van de vlaamse
minister van Ruimtelijke ordening en Huisvesting, niet zgnde een plan als bedoeld in art, l7 vm de wet van 29maart 1962 en zijn wijzigingen;

overwegende dat het betrokken perceel niet gelegen is biruren de grenzen van een behoorlijk vergunde
verkaveling;

Gelet op de gemeentelijke bouwverordeningen;

Gelet op de uitgebrachte adviezen,

BESLUIT:

Art' I. - De vergunning wordt afgegeven aan GRANIT souTH PARK N.v. die eftoe gehouden is de
volgende bijzondere voorwaarden en voorschriften na te reven :

BIJZONDtrRtr VOORWAARDBN

I ' De brandweervoorschriften, die betrekking hebben op deze bouwvergunning, moeten strikt nageleefdwordert (zie bijgaand advies dd. 12/01/1995 met kenmeÀ 3lzTgs/BxleVnn-íi 202/vI-E).

2' Bijgaand advies van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departenrent Leefnrilieu enlnfrastructuur, Adrninistratie Wegeninfrastructuur en Verkeer, Directie Gent, dd. 03/02/1995, nret kerunerk91.935-2a, dient strikt nageleefd ie worden.

1



)

3' overeenkornstig de bepalingen vart artikel 62 van het algenreen bouwreglement zijn op het bouwperceel 32parkeerplaatsen vereist. De collectieve parkeerplaatsen" moeten, overcenkonrstig de aanduiclingen op desituatietekening van het goedgekeurd plan, ter plaatse worden g.,n"rri. o. riràrkeringen moeten wordenuitgevoerd rnet verf of een ander duurzaarn rnateiiaal.

4. Het ontwerp voorz.iet 32 woongeregenheden boven de 3de bouwraag.
lnde2 ondergrondse niveau's zijn hiervoor 33 parkeerplaatsen voorzien. Hiervan zíjnerslechg32 aa'-vaardbaar : de circulatie door de autolift op niveau - I kan niet worden i;";;il; @lan 4 I I ).De parkeerplaats lrr. 8 ligt in circulatiezonè en .ag niet worden ,itgeuoerí.

5. De garagepoort mag bij het openen niet boven de openbare weg wenteren.

6' De helling van de afrit naar de ondergrondse garages (parkeerruimte) mag over een afstald van 5 metervanaf de rooilljn nraximum 4 o/obedragen.

7' Alle w.c.'s zijn te verbinden aan een regrernenlaire aalput.

ROOILIJN / BOUWLIJN / PBIL

Vooraleer cie bouwwerken aan te vangen tnoeten, met het oog 
?p de aa-nduiding ter plaatse, rooilijn, bourvlijn(inplanting) en peil schriftelijk aangevraagd--wárden b,j J; Tichnische Dieíst siedebouw en RuirntelijkePlanni'g, Administratief centrum staa ce,iq woodrow witsonptein 1,9000 Gê;;. 

-'

AANSLUITING OP DE RIOLERING

De aansluiting op het rioleringsnet is verplichtend en zal, wat b9treft het gedeelte gelegen op het operrbaardomeh, op uw kosten worden uitgevoerd áoor.de iglgen u* h.t Stadsbestuïr. È.n iunrruugtot het bekonrenvan een rioolaansluiting dient te worden rngediend bii de Techni:che Diensi W.*, 
"."rren 

en water.lopen,' Adminjstratief centrum Stad Gent, 4e ver-dieping wooaro* wilsonplein t, góïo-'cent (tel. 09/2667g 00),alwaar tevens inlichtingen omtrent de diepte, diamïter en derlelijke van de riool kunnen bekomen worden.Indien de rioolvertakking een diameter v'an'20 cm -overschriidl'moet er op het riool voor deze vertakking eenverbindingsput gebouwd worden conform het geldend typeUËstet< De werken worden uitgevoerd door deTechnische Dienst wegen, Bruggen en waËrlopen, ïoodrow wilsonplein I te 9000 GENT (Tel091266.79 39) op kosten van de bouwheer.

AANLEG TROTTOIR BN OPRIT

De oprit en het trottoir zullen op uw kosten aangelegd worden van zodra alle leidinge n zijn geplaatst. Hiervanmoet sclriftelijk kemis worden gegeven aan- dJ rechnische Dienst w.g;;t, ï;ggen ,en waterlopen,Administratief Centrum stad Gent,4Jverdieping Woodrow wiisonptein l, 9000 Gent.

AFSLUITINGEN, STELLINGEN, BOTJWSTOFFEN E.D. OP DB OPENBARE WEG

De toelating tot het plaatsen van afsluitingar,^stellingen, bo.uwstoffen e.d. op de openbare weg moet voorafaangevraagd worden in het administratÉf centruá Stad Gent, 4e veráieping, iokaal 403, woodrowwilsonplein 1,9000 Gent, die daartoe de nodige roÀrrl.rcn aflevert. ó.'ffirmng zal de door hetStadsbestuur van Gent opgelegde voonvaarden vermelden.

BRIEVENBUSSEN

De rvetgeving en de instructies betreffende het aanbrengen van brievenbussen moeten nageleefct worden.

2
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ALGEMBNE I}EMERKINGBN

De vergunning wordt uitsluitend verlcend in toepassing van de wet van 29 nraart 1962 en zijn wrjzigingcn,

houdende organisatie van de ruinrtelijke ordcning en van dc steclebouw, en van de gcrneentelrjke bourvverorde-

ningen. De verkrijger zal zich gebeurlrjk moeten voorzien van de andere toelatingen, die hrl nodig nroclrt

fuebben met betrekking op de lucht- of ondergrondse hjnen van telegraaf en telefoon, op de spoonvegen, trek-

wegen, waterlopen, enz., en zich gedragen naar de voorschriften van het Burgerlijk Wetboek.

Art. 2. - Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de aanvrager alsmede aar de gemachtigde zunbtenaar

voor de eventuele uitoeÍèrung vat het scltorsittgsrecht door laatstgenoemde.

Art. 3. - De vergunninghouder geeft het College van Burgemeester en Schepenen alsmede de gemachtigde

anbtenaar bij aangetekende brief kennis van het begin van de werken of handelingen waarvoor vergunning is

verleend, tenminste acht dagen voór de aanvang van die werken of handelingen.

Art. 4, - Deze verguming brengt geen ontheffrng nrede van de verplichting tot het aalvragen vart de

vergumingen die door andere wetten of verordenilgen zr.1n voorgescltreven.

WETSBBPALINGBN

) wrr vAN 29 MAART 1962 EN zIJN \ryIJZIGINGEN

UITTREKSEL

Itu1. 52 - Indien de vergunninghouder binnen een jaar na afgifle van de

vergunning niet met de werken is begorrncn, is de vergunning vervallen.
Op verzoek van de betrokkene kan het schepcncollege de vergunning
echter mel eenjaar verlengen.

Art. 54. - $2. Van de rnet toepassing van de artikelen 45 en 46 algegeven

vergunning nrag gebnrik worden gemaakt, indien bimen trvintig dagen

te rekencn vanafde kervrisgeving ervan, de gemachtigde ambtenaar geen

beslissing tot schorsing van de vergunning ter kennis vzur de aanwager
heeft gebracht. De verguming n.r,el deze paragraaÍ ovemernen.

Art. 54. - $4. Een mededeling die te keruren geeÍI dat de vergunning
afgegeven is, moet op het lerrein worden aangeplakt door de aanvrager,

heDij, wanneer hel een werk belreíl voor de aanvang var het werk en

tijdens de gehele duur ervan, heEij, in de overige gevallen, zodra de toe-

bereidselen voor de uitvoering vur de handeling of handelingen worden
getÍoÍIen en tijderu de gehele duur van de uitvoering ervan. Gedurende

die tijd moet de vergururing en het bijhorende dossier, of een door ltet

gemeentebestuur of de gemachtigde ambtenaar gewaarmerkt afsclriíl
van deze stuklen, voortdurend ter beschikking van de in artikel 66 aan'

gewezen ambtenaren liggerr op dc plaats waar het rverk uitgevoerd en de

handeling of handelingen verricht worden.

Gedaan in de zitting van

De Stadssecrelaris, Het College van Burgemeester

en Schepenen,

Sas VAN ROUVEROIJ,
Eerste Schepert.

Voor eensluidend afschrift,

LN:t9 0vls
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