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Rep. 1325/2002. 
D.22727/pdb/basis/Archipel 
   Het jaar tweeduizend en twee. 
   Op vierentwintig september. 
   Voor Ons, Meester Marc VANDEN BUSSCHE, 
Notaris ter standplaats Koksijde met tussenkomst van zijn 
ambtsgenoot Meester Marc VAN BENEDEN, Notaris te Brussel. 
   IS VERSCHENEN : 
   1a. De Heer REUNIS Etienne Henri Emile, 
geboren te Etterbeek op achtentwintig mei negentienhonderd 
drieënvijftig (nationaal nummer 530528 451 51), echtgenoot 
van mevrouw DEPREZ Marie-Claire, wonende te Anderlecht, rue 
Docteur Huet 100. 
   Gehuwd onder het stelsel der scheiding van 
goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris 
Jean Van Winckel te Sint-Lambrechts-Woluwe op vijftien juni 
negentienhonderd zevenenzeventig, niet gewijzigd tot op 
heden aldus verklaard. 
   1b. Mevrouw REUNIS Dominique Louise Josèphe, 
geboren te Anderlecht op acht februari negentienhonderd 
vijfenvijftig (nationaal nummer 550208 452 80), 
echtgescheiden, wonende te Anderlecht rue du Chaudron 47. 
   Hier beiden vertegenwoordigd door de heer de 
heer Frank Geyssens, bestuurder van vennootschappen, 
wonende Berkenlaan 5 te 9971 Kaprijke die zich voor hen 
sterk en machtig maakt. 
   2. De Naamloze Vennootschap GENT WONINGBOUW 
met zetel te 8430 Middelkerke Zeedijk 186. 
   Opgericht bij akte verleden voor notaris 
Christiaan Peers te Aalst op één oktober negentienhonderd 
negenenzeventig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het 
Belgisch Staatsblad van achttien oktober daarna onder 
nummer 1715-5; waarvan het kapitaal werd verhoogd en de 
statuten gewijzigd in buitengewone algemene vergadering 
gehouden voor notaris Peers voornoemd op twaalf september 
negentienhonderd drieëntachtig, verschenen in de Bijlagen 
tot het Belgisch Staatsblad van twaalf oktober daarna onder 
nummer 2434-6,  
   en waarvan het kapitaal verhoogd werd en de 
statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris 
Paul Dehaene te Gent (Sint-Amandsberg) van negen december 
negentienhonderd vijfentachtig, bekendgemaakt in de bijlage 
tot het Belgisch Staatsblad van acht januari 
negentienhonderd zesentachtig onder het nummer 860108-156. 
   Ingeschreven in het handelsregister te 
Brugge afdeling Oostende onder nummer 59.329. 
   BTW-nummer 419.853.810 
   Hier vertegenwoordigd door de heer Frank 
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Geyssens, bestuurder van vennootschappen, wonende 
Berkenlaan 5 te 9971 Kaprijke handelend overeenkomstig 
artikel 15 van de statuten in zijn hoedanigheid van 
afgevaardigd bestuurder daartoe benoemd blijkens beslissing 
van de raad van bestuur de dato vijftien juni tweeduizend 
en twee, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch 
Staatsblad van twaalf juli daarna onder nummer 20020712-
338. 
   Hierna samen genoemd "de comparanten".  
   Comparanten hebben Ons, Notaris, uiteengezet 
wat volgt: 
   I. BESCHRIJVING VAN HET GOED  
   Comparanten zijn eigenaars van de hierna be-
schreven onroerende goederen : 
   GEMEENTE MIDDELKERKE tiende afdeling 
(Westende) 
   1. Een af te breken appartementsgebouw 
genaamd residentie LUMEN gelegen Koning Ridderdijk 49, 
gekend ten kadaster of gekend geweest onder de sectie A 
nummer 1/A/50 met een oppervlakte van één are tweeënzestig 
centiare (1a 62ca).  
   2. Een deel van een handelshuis gelegen 
Koning Ridderdijk 50, gekend ten kadaster onder de sectie A 
deel van nummer 1/M/67 met een oppervlakte volgens meting 
van één are éénentwintig centiare (1a 21ca), evenals het 
perceel bovengrond gekend ten kadaster of gekend geweest 
onder de sectie A deel van nummer 1/M/67 met een 
oppervlakte van drieënveertig vierkante meter, zoals 
afgebeeld als respectievelijk lot 1A en lot 1B op het 
opmetingsplan gehecht aan de navermelde aankoopakte de dato 
zeventien januari tweeduizend en twee. 
   OORSPRONG VAN EIGENDOM 
   Voormeld onroerend goed sub 1, te weten 
residentie Lumen sectie A nummer 1/A/50, behoort toe aan de 
comparanten als volgt : 
* het appartement gelegen op de tweede verdieping en de 
kelder nummer 5 met de eraan verbonden honderd 
veertig/zevenhonderd tachtigsten behoort toe aan de 
comparanten sub 1a  en 1b om het te hebben verkregen, elk 
voor de onverdeelde helft, uit de opeenvolgende 
nalatenschappen van wijlen hun ouders te weten de heer 
Rogier Arthur Frans Reunis, overleden te Anderlecht op drie 
mei negentienhonderd achtennegentig en mevrouw Jeanine 
Françoise Colette Biesemans, overleden te Anderlecht op 
tien maart negentienhonderd negenennegentig. 
   De echtgenoten Rogier Reunis – Jeanine 
Biesemans, voormeld, waren er eigenaars van door aankoop 
blijkens akte verleden voor notaris Yvan Delbecque te Sint-
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Lambrechts-Woluwe op dertig juni negentienhonderd 
negenenzestig, overgeschreven op het hypotheekkantoor te 
Veurne op vijf augustus daarna boek 4972 nummer 10. 
* het appartement in de kelderverdieping en de kelder 
nummer zes en berging onder de trap met 
tachtig/zevenhonderd tachtigsten in de gemene delen van het 
gebouw waaronder de grond  behoort toe aan de comparant sub 
2, te weten de naamloze vennootschap Gent Woningbouw, om 
het te hebben aangekocht jegens mevrouw Erna Anna Romana 
Van Rysselberghe te Sint-Denijs-Westrem blijkens akte 
verleden voor ondergetekende notaris op zestien april 
tweeduizend en twee, overgeschreven op het tweede 
hypotheekkantoor te Brugge op drie mei daarna onder 
formaliteitsnummer 62-T-03/05/2002-05703. 
    Mevrouw Van Rysselberghe voormeld was er 
eigenares van  om het aangekocht te hebben jegens de heer 
André Jean Michel Caulier, bediende en zijn echtgenote 
mevrouw Nicole Rachelle Lamerant, zonder beroep, te Brugge 
krachtens akte verleden voor  meester Paul Dehaene, notaris 
te Gent-Sint-Amandsberg op vierentwintig oktober 
negentienhonderd negentig, overgeschreven op het tweede 
hypotheekkantoor te Brugge op twintig november daarna, boek 
7119 nummer 21. 
   De echtgenoten Caulier-Lamerant waren er 
eigenaars van ingevolge aankoop jegens de heer Yves Raymond 
Werther D’Haene te Middelkerke-Westende blijkens akte 
verleden voor notaris Michel Vileyn te Nieuwpoort op vijf 
september negentienhonderd zevenenzeventig, overgeschreven 
op het tweede hypotheekkantoor te Brugge op vier oktober 
daarna boek 3112 nummer 22. 
   De heer Yves D’Haene voormeld was er 
eigenaar van door aankoop jegens de heer en mevrouw Joseph 
Deprez-Degryse te Roeselare blijkens akte verleden voor 
notaris Michel Vileyn op zeventien mei negentienhonderd 
tweeënzeventig, overgeschreven op het hypotheekkantoor te 
Veurne op vijftien juni daarna boek 5256 nummer 14. 
* het appartement op de gelijkvloerse verdieping alsmede de 
kelder 3 in de kelderverdieping en de koer achter het 
gebouw met de eraan verbonden honderd zestig/zevenhonderd 
tachtigsten in de gemene delen waaronder de grond, behoort 
toe aan de comparante sub 2, te weten de naamloze 
vennootschap Gent Woningbouw, om het te hebben verkregen 
jegens de heer Gerard André Soete, handelaar en zijn 
echtgenote mevrouw Noëla Maria Simoen te Westende blijkens 
akte ruiling verleden voor ondergetekende notaris met 
tussenkomst van notaris Marc Coudeville te Oostende op 
zeventien januari tweeduizend en twee, overgeschreven op 
het tweede hypotheekkantoor te Brugge op vijf februari 
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daarna onder formaliteitsnummer 62-T-05/02/2002 - 01509. 
   De echtgenoten Soete waren er eigenaars van 
door aankoop jegens de heer Rogier Georges Bostyn en zijn 
echtgenote mevrouw Andrea Leona Lamsens te Roeselare 
blijkens akte verleden voor notaris André Verschoore te 
Nieuwkerke op twaalf januari negentienhonderd 
drieënnegentig, overgeschreven op het tweede 
hypotheekkantoor te Brugge op vier maart daarna, boek 7982 
nummer 34.  
   De echtgenoten Bostyn-Lamsens voormeld waren 
er eigenaars van door aankoop jegens 1) mevrouw Gilberte 
Vanbruystegem, weduwe van de heer Arthur Dupont te Dour-
Elougnes en de consoorten Dupont met name 2) Claude te 
Dour-Elougnes, 3) Françoise, echtgente van de heer Paul 
Gilis te Saint-Fargfeau (Frankrijk) en 4) Pierre te Dour 
blijkens akte verleden voor notaris Marcel Delodder te 
Rumbeke op vijftien februari negentienhonderd 
tweeëntachtig, overgeschreven op het tweede 
hypotheekkantoor te Brugge op één maart daarna boek 4438 
nummer 7. 
   Oorspronkelijk behoorde dit goed toe aan de 
heer Arthur Jean Paul Dupont en zijn echtgenote Mevrouw 
Gilberte Vanbruystegem ingevolge akte aankoop verleden voor 
notaris Ignace Muylle te Middelkerke op negen juli 
negentienhonderd vijfenvijftig, overgeschreven op het 
hypotheekkantoor te Veurne op vijf augustus daarna boek 
3679 nummer 13. 
   De heer Arthur Dupont is overleden te 
Elouges op veertien mei negentienhonderd vierenzeventig, 
nalatende als enige wettige en voorbehouden erfgenamen zijn 
drie kinderen de heren Claude en Pierre Dupont en mevrouw 
Françoise Dupont, allen voormeld, elk voor één/derde deel, 
onder voorbehoud van de geheelheid in vruchtgebruik 
toekomende aan zijn overlevende echtgenote mevrouw Gilbert 
Vanbruystegem voornoemd, ingevolge de bepalingen van hun 
huwelijkscontract verleden voor notaris Mahieu te Dour op 
negenentwintig september negentienhonderd vierendertig, 
voor wat zijn deel in de onroerende gemeenschap betreft. 
* het appartement gelegen op de eerste verdieping en de 
kelder nummer twee in de kelderverdieping met honderd 
veertig/zevenhonderd tachtigsten in de gemene delen van het 
gebouw waaronder de grond, behoort toe aan de comparant sub 
2, te weten de naamloze vennootschap Gent Woningbouw, om 
het te hebben aangekocht jegens 1) de heer Jean-Louis Marie 
Ghislain Roger, ingenieur, echtgenoot van mevrouw Françoise 
Blampain te Loverval, 2) de heer Yves Jean-Marie Ghislain 
Roger, notaris, echtgenoot van mevrouw Marie Madeleine Koot 
te Merbes-le-Château, 3) de heer Etienne Jean Marie 
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Ghislain Roger, invalide, echtgenoot van mevrouw Danielle 
Haegeman te Fontaine-Valmont en 4) mevrouw Michèle Anne 
Marie Ghislaine Roger, apothekeres, echtgenote van de heer 
Albert van den Hove D’Ertsenryck te Sint-Lambrechts-Woluwe 
blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris op 
éénentwintig maart tweeduizend en twee, overgeschreven op 
het tweede hypotheekkantoor te Brugge op zestien april 
daarna onder formaliteitsnummer 62-T-16/04/2002 – 04814. 
   Oorspronkelijk en reeds meer dan dertig 
geleden te rekenen vanaf heden behoorde voormeld goed toe 
aan de heer Jean Clément ROGER, notaris, en zijn 
echtgenote mevrouw Marie-Louise Laure Alberte GENART, 
zonder beroep, te Merbes-le-Chateau. 
    Mevrouw Marie-Louise Genart is overleden te 
Sint-Lambrechts-Woluwe op negentien januari 
negentienhonderd vierentachtig.  Haar nalatenschap is 
vervallen als volgt : de naakte eigendom aan haar vier 
kinderen te weten : ROGER 1. Yves, 2. Jean-Louis, 3. 
Etienne en 4. Michèle en het vruchtgebruik aan haar 
overlevende echtgenoot de heer Jean Roger, krachtens de 
bepalingen vervat in hun huwelijkscontract verleden voor 
notaris Albert Brahy te La Louvière op zeventien november 
negentienhonderd negenendertig. 
   De heer Jean Roger, voornoemd, is overleden 
te Montigny-le-Tilleul op vijfentwintig juli 
negentienhonderd éénennegentig.  Zijn vruchtgebruik is 
uitgedoofd en is vervallen aan zijn vier kinderen, 
voornoemd.   
* het appartement gelegen op de derde verdieping en de 
kelder nummer 4 in de kelderverdieping met honderd 
twintig/zevenhonderd tachtigsten in de gemene delen van het 
gebouw waaronder de grond behoort toe aan de comparant sub 
2, te weten de naamloze vennootschap Gent Woningbouw, om 
het te hebben aangekocht jegens 1) de heer Yves Pierre René 
Vanderlinden en zijn echtgenote mevrouw Viviane Axelle 
Marie Ange De Wever te Brussel-Oudergem, 2) juffrouw Alice 
Marie Vanderlinden te Brussel-Oudergem en 3) de heer 
Christian Joseph Ghislain Goffaux en zijn echtgenote 
mevrouw Micheline Marie Odile De Wever te Brussel blijkens 
akte verleden voor notaris Paul Dehaene te Gent-Sint-
Amandsberg met tussenkomst van  notaris Olivier Verstrate 
te Brussel-Oudergem op negen oktober negentienhonderd 
vijfennegentig, overgeschreven op het tweede 
hypotheekkantoor te Brugge op drieëntwintig oktober daarna 
boek 9093 nummer 12. 
   Het goed behoorde toe aan de echtgenoten 
Yves Vanderlinden-De Wever, juffrouw Alice Vanderlinden en 
de echtgenoten Christian Goffaux-De Wever, ieder voor 



 
 

6    

één/derde in volle eigendom, ingevolge aankoop in voormelde 
verhouding jegens de heer Joseph Mommens en zijn echtgenote 
mevrouw Simone Louise Marie Vandenschrick te Asse blijkens 
akte verleden voor notaris André De Ryck te Asse op zestien 
mei negentienhonderd negenenzeventig, overgeschreven op het 
tweede hypotheekkantoor te Brugge op veertien juni daarna 
boek 3712 nummer 2. 
   De echtgenoten Mommens-Vandenschrick waren 
er eigenaar van sedert meer dan dertig jaar te rekenen 
vanaf heden. 
* het appartement gelegen op de vierde verdieping en de 
kelder nummer 6 in de kelderverdieping met honderd/ 
zevenhonderd tachtigsten in de gemene delen van het gebouw 
waaronder de grond behoort toe aan de comparant sub 2, te 
weten de naamloze vennootschap Gent Woningbouw, om het te 
hebben aangekocht jegens de heer Frans Alfons Corneel 
Vandoolaeghe en zijn echtgenote mevrouw Yveline Marie 
Berthe Albert Coessens te Kortrijk-Marke blijkens akte 
verleden voor notaris Paul Dehaene te Gent-Sint-Amandsberg 
met tussenkomst van notaris Dirk Van Haesebrouck te 
Kortrijk-Aalbeke op zeven september negentienhonderd 
tweeënnegentig, overgeschreven op het tweede 
hypotheekkantoor te Brugge op tweeëntwintig september 
daarna boek 7801 nummer 21. 
   De echtgenoten Vandoolaeghe-Coessens 
voormeld waren er eigenaars van door aankoop jegens de heer 
Robert Gustaaf Boetman en zijn echtgenote mevrouw Francine 
Maria Cornelia Delaere te Groot-Bijgaarden blijkens akte 
verleden voor notaris Wilfried Van Dingenen te Wolvertem 
(Meise) op vijfentwintig juni negentienhonderd 
zesentachtig, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor 
te Brugge op tien juli daarna boek 5606 nummer 21. 
   De echtgenoten Boetman-Delaere, voormeld 
waren er eigenaars van door aankoop jegens mevrouw Ria 
Marcella Agnes Vancamelbeke, weduwe van de heer Jean Pierre 
Caulier te Middelkerke blijkens akte verleden voor notaris 
Agnes Porters te Westende op vierentwintig april 
negentienhonderd tweeëntachtig, overgeschreven op het 
hypotheekkantoor te Brugge op vierentwintig juni daarna 
boek 4493 nummer 17. 
   Mevrouw Ria Vancamelbeke, voormeld, was er 
op haar beurt eigenares van om het te hebben aangekocht 
jegens mevrouw Françoise Clémentine Janssens, weduwe van de 
heer Mathieu De Bock te Schaarbeek blijkens akte verleden 
voor notaris Agnes Porters te Westende op achtentwintig 
september negentienhonderd zesenzeventig, overgeschreven op 
het hypotheekkantoor te Veurne op zesentwintig november 
daarna boek 5911 nummer 23. 
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   Het goed behoorde aan mevrouw Françoise 
Janssens om dit aangekocht te hebben samen met haar alsdan 
nog in leven zijnde echtgenoot de heer Mathieu De Bock 
jegens de echtgenoten August Kempe-Lasat te Koksijde 
blijkens akte verleden voor notaris Ignace Muylle te 
Middelkerke op twee juli negentienhonderd vijfenvijftig, 
overgeschreven op het hypotheekkantoor te Veurne op vijf 
augustus daarna boek 3679 nummer 12. 
   De heer Mathieu De Bock is overleden te 
Schaarbeek op twee april negentienhonderd vierenzeventig, 
zonder wettelijke reservataire erfgenaqmen te hebben 
nagelaten. Bij authentiek testament ontvangen door notaris 
Edmond De Backer te Mechelen had hij zijn overlevende 
echtgenote aangesteld als enige en algemene legataris van 
zijn ganse nalatenschap. 
   Voormeld onroerend goed sub 2 behoort toe 
aan de comparante sub 2, te weten de naamloze vennootschap 
Gent Woningbouw, om het te hebben verkregen jegens de heer 
Gerard André Soete, handelaar en zijn echtgenote mevrouw 
Noëla Maria Simoen te Westende blijkens voormelde akte 
ruiling verleden voor ondergetekende notaris met 
tussenkomst van notaris Marc Coudeville te Oostende op 
zeventien januari tweeduizend en twee, overgeschreven op 
het tweede hypotheekkantoor te Brugge op vijf februari 
daarna onder formaliteitsnummer 62-T-05/02/2002-01509. 
   De voormelde echtgenoten Soete-Simoen waren 
er eigenaars van onder grotere oppervlakte door aankoop 
jegens mevrouw Helana Paula Smeulders te Middelkerke 
blijkens akte verleden voor notaris Paul Van der Heyde te 
Oostende op zestien oktober negentienhonderd tweeëntachtig, 
overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Brugge op 
vijftien december daarna boek 1.325 nummer 76. 
   Mevrouw Helana Smeulders, voormeld was er 
eigenaar van om deze verkregen te hebben vóór haar huwelijk 
blijkens akte schenking door haar moeder mevrouw Joanna 
Coppens, weduwe Pieter Smeulders, verleden voor notaris 
Armand Cleen te Zele op tweeëntwintig april 
negentienhonderd zestig, overgeschreven op het 
hypotheekkantoor te Veurne op negenentwintig april daarna 
boek 4028 nummer 18. 
   II. VERZAKING AAN HET RECHT VAN NATREKKING 
EN TOELATING TOT BOUWEN 
   De comparanten sub 1a en 1b verklaren bij 
deze toelating tot bouwen te verlenen aan de NV GENT 
WONINGBOUW teneinde haar toe te laten, na afbraak van de 
bestaande bouwwerken, op de voorschreven gronden de 
hiernabeschreven residentie op te richten, volgens de 
plannen en de bouwvergunning die aan onderhavige akte 
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zullen gehecht blijven. 
   De comparanten sub 1a en 1b verklaren bij 
deze te verzaken aan het recht van natrekking ten voordele 
van de NV Gent Woningbouw betreffende de op te richten 
residentie, alsmede aan de eraan verbonden gemene delen met 
uitzondering van zesenveertig/duizendsten welke mede de 
juridische basis zullen vormen van het hierna beschreven 
appartement 03/01 op de derde verdieping en medegaande 
kelder nummer 1 in de kelderverdieping. 
   III. OPRICHTING VAN HET GEBOUW 
   Na deze uiteenzetting verklaart de  
comparant sub 2 dat hij, na afbraak van de bestaande 
gebouwen, op voormelde grond een appartementsgebouw zal 
oprichten, dat de naam zal dragen van "RESIDENTIE 
ARCHIPEL". 
   IV. ONROEREND STATUUT 
   De comparant verlangt de horizontale 
verdeling van het te bouwen eigendom door te voeren en 
heeft het gebouw willen stellen onder het regime van de 
mede-eigendom en het voorzien van een woningstatuut. 
   Na deze uiteenzetting heeft de comparant 
Ons, Notaris, verzocht authentieke akte te verlenen van 
zijn wil om het gebouw, waarvan sprake, te stellen onder 
het regime van de mede-eigendom, overeenkomstig de wet van 
acht juli negentienhonderd vierentwintig, zoals gewijzigd 
door de wet van dertig juni negentienhonderd vierennegen-
tig.  
   V. JURIDISCHE VERDELING VAN HET GEBOUW 
   De tegenwoordige akte brengt de juridische 
verdeling teweeg van de eigendom, overeenkomstig de be-
schrijving en de ontleding van de plannen, hierna vermeld. 
   Het gebouw wordt bijgevolg verdeeld in 
onderscheiden gedeelten 
a) de privatieve delen die uitsluitend zullen behoren aan 
iedere eigenaar ; 
b) de gemene delen die de mede-eigendom en de gedwongen 
onverdeeldheid zullen vormen van het geheel der mede-eig-
enaars. 
   Het ontstaan van deze privatieve elementen 
verwekt juridisch het bestaan van verschillende gedeelten. 
   De gemeenschappelijke delen, waaronder de 
hierboven beschreven grond, zullen verdeeld worden in 
duizend/duizendsten en een onafscheidbaar afhankelijkheid 
vormen van de privatieve delen. 
   Het aantal duizendsten dat elke mede-eige-
naar bezit bepaalt de bijdragen in de algemene gemeen-
schappelijke lasten van de residentie ARCHIPEL onder 
voorbehoud van wat bepaald is in het reglement van mede-
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eigendom. 
   De mede-eigenaars kunnen slechts gehouden 
zijn tot de lasten van de collectieve diensten en van de 
gemeenschappelijke elementen in verhouding tot hun onver-
deeld aandeel in het geheel van het gebouw en de grond. 
   Deze zullen bepaald worden zowel in verhou-
ding tot de nuttige oppervlakte van de privatieve lokalen 
of de veronderstelde waarde volgens de toegestemde bestem-
ming. 
   De gehele of gedeeltelijke vervreemding van 
een privatief element omvat noodzakelijkerwijze de gehele 
of gedeeltelijke vervreemding van de gemeenschappelijke 
delen die er een onafscheidbaar afhankelijkheid van uitma-
ken. 
   Iedere hypotheek of elk ander zakelijk recht 
toegestaan op een privatief gedeelte, bezwaart van 
rechtswege de fractie van de gemene delen die eraan gehecht 
zijn. 
   VI. BASISAKTE 
   Met het doel de rechten van eigendom en 
mede-eigendom te bepalen, de wijze vast te stellen waarop 
de gemeenschappelijke gedeelten zullen beheerd worden en om 
de bijdrage van elk der mede-eigenaars in de gemeenschap-
pelijke uitgaven vast te stellen, verwijst de comparant 
naar het aan deze akte gehechte reglement van mede-
eigendom. 
   Dit reglement omvat : 
1) het statuut van het gebouw, waarbij geregeld wordt : 
de verdeling van de eigendom, het onderhoud, de bewaring en 
eventueel de verandering of heropbouw van het geheel of een 
deel van het gebouw en alle moeilijkheden en betwistingen 
die tussen de eigenaars kunnen ontstaan ; 
2) het reglement van inwendige orde betreffende het genot 
van het gebouw en de verschillende punten aangaande het 
gemeenschappelijk leven. 
   Zekere bepalingen van dit reglement van 
mede-eigendom zijn van zakelijke aard en volgen te dien 
opzichte het onroerend goed. Deze bepalingen worden tegen-
stelbaar aan derden door de overschrijving van deze akte in 
het hypotheekkantoor. 
   Andere bepalingen zijn niet van zakelijke 
aard, maar blijven verplichtend en worden opgelegd aan alle 
rechtsopvolgers der verschijnende vennootschap, bij middel 
van de indeplaatsstelling. 
   Alle akten van overdracht of aanwijzing van 
eigendom of genot van privatieve delen van het gebouw, 
hierin begrepen alle verhuringen of genotstoelatingen, 
zullen de uitdrukkelijke vermelding bevatten dat de nieuwe 
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betrokkenen kennis genomen hebben van deze basisakte en 
zijn aangehechte stukken en dat zij gesubrogeerd worden in 
alle rechten en verplichtingen, hieruit voortspruitende. 
   VII. AANGEHECHTE STUKKEN - PLANNEN 
   De comparant heeft ons Notaris, de volgende 
stukken overhandigd:  
a) de bouwtoelating afgeleverd door het College van Burge-
meester en Schepenen van de Gemeente Middelkerke in zitting 
van tien september tweeduizend en twee, aanvraagnummer 
02/228, dossiernummer stedenbouw 8.00/35011/2576.2. 
b) een stel goedgekeurde plannen opgemaakt BVBA Studieburo 
Depicker te 9000 Gent Eedverbondkaai 185. 
   Deze plannen zijn als volgt geïdentifi- 
ceerd: 
- plan 1 omvat kelder, riolering, gelijkvloers 
- plan 2 omvat de verdiepingen 
- plan 3 omvat negende en tiende verdieping 
- plan 4 omvat voor- en achtergevel 
- plan 5 omvat doorsnede, inplantings-, omgevings-  
  en liggingsplan 
   Deze plannen dragen het zegel van de Ge-
meente Middelerke en de melding van goedkeuring door het 
College van Burgemeester en Schepenen - zitting van tien 
september tweeduizend en twee. 
   Comparante overhandigt ons tevens een 
uitvoeringsplan voor wat betreft de derde verdieping, welke 
plan na “ne varietur” te zijn ondertekend geweest door 
comparanten en ondergetekende notaris aan deze zal gehecht 
blijven. 
   Voormelde documenten "ne varietur" onderte-
kend door de comparanten en Ons, Notaris, zullen aan onder-
havige akte gehecht blijven om samen ter registratie 
aangeboden te worden. 
   Zij moeten niet mede ter overschrijving op 
het hypotheekkantoor worden aangeboden. 
   De navolgende beschrijving van de derde 
verdieping gebeurt volgens het aangehechte uitvoeringsplan. 
   VIII. BESCHRIJVING VAN HET GEBOUW 
   1 KELDERVERDIEPING 
   a) gemene delen    
   kern voor verticale circulatie bestaande uit 
trap met traphall, lift met liftkoker, sassen 
   fietsenberging, doorgangen tussen de 
privatieve kelders, vuilnisberging 
   lokaal tellers electriciteit, lokaal tellers 
water 
   b) privatieve delen 
   NEGENENTWINTIG bergingen genummerd van één  



 
 

11    

(1) tot en met negenentwintig (29) 
   Aan deze bergingen worden geen aandelen 
toegekend in de gemene delen doch zij worden geaffecteerd 
aan de diverse appartementen en studio’s. De affectatie 
gebeurt in de respectievelijke verkoopakten. 
   2 GELIJKVLOERS       
   a) Gemene delen 
   algemene inkomhall, doorgang, sas, kern voor 
vertikale circulatie bestaande uit trap met traphall, lift 
met liftkoker 
   gemeenschappelijke berging 
   trap leidende naar de fietsenberging gelegen 
in de kelder 
   b) privatieve delen 
   Het gelijkvloers omvat een twee 
appartementen genummerd 00/01, zijnde het appartement 
uiterst links gelegen vooraanzicht van het gebouw en het 
appartement genummerd 00/02, zijnde het appartement rechts 
gelegen vooraanzicht van het gebouw. 
   Het appartement 00/01 omvat : 
   inkom, inkomhall met vestiaire, wc, berging, 
badkamer, living met open keuken en terras, twee 
slaapkamers 
   Het appartement 00/02 omvat : 
   inkom, inkomhall met vestiaire, wc, berging, 
badkamer, living met open keuken en terras, twee 
slaapkamers 
   3 EERSTE, TWEEDE en VIERDE tot en met 
ACHTSTE VERDIEPING 
   a) gemene delen 
   kern voor verticale circulatie telkens be-
staande uit sas, trap met traphall en lift met liftkoker 
   b) privatieve delen 
   De eerste, tweede, vierde, vijfde, zesde, 
zevende en achtste verdieping zijn identiek en omvatten 
telkens twee appartementen en één studio. Het appartement 
01 is links gelegen vooraanzicht van het gebouw, de studio 
02 is in het midden gelegen en het appartement 03 is rechts 
gelegen vooraanzicht van het gebouw. De nummering wordt 
telkens voorafgegaan door de cijfers 01, 02, 03, 04, 05, 
06, 07 of 08 naargelang de verdieping waarop de 
appartementen zijn gelegen. 
   De appartementen genummerd 01/01, 02/01,  
04/01, 05/01, 06/01, 07/01 en 08/01 omvatten telkens: 
   inkom, inkomhall met vestiaire, wc, berging, 
badkamer, living met open keuken en terras, slaapkamer één 
met terras, slaapkamer twee 
   De studio’s genummerd 01/02, 02/02,  04/02, 
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05/02, 06/02, 07/02 en 08/02 omvatten telkens: 
   inkom, slaaphoek, wc, berging, vestiaire, 
badka mer, living met open keuken en terras 
   De appartementen genummerd 01/03, 02/03,  
04/03, 05/03, 06/03, 07/03 en 08/03 omvatten telkens: 
   inkom, inkomhall met vestiaire, wc, berging, 
badkamer, living met open keuken en terras, slaapkamer één 
met terras, slaapkamer twee 
   4° DERDE VERDIEPING 
   a) gemeenschappelijke delen 
   kern voor verticale circulatie bestaande uit 
trap met traphall en lift met liftkoker, sas 
   b) privatieve delen 
   De derde verdieping omvat twee appartementen 
en één studio. Het appartement 01 is links gelegen 
vooraanzicht van het gebouw, de studio 02 is in het midden 
gelegen en het appartement 03 is rechts gelegen 
vooraanzicht van het gebouw.  
   Het appartement genummerd 03/01 omvat: 
   inkom, inkomhall met vestiaire, wc, berging, 
badkamer, living met open keuken en terras, slaapkamer één 
met terras, slaapkamer twee, slaapkamer drie 
   De studio genummerd 03/02 omvat: 
   inkom, slaaphoek, wc, berging, vestiaire, 
badka mer, living met open keuken en terras 
   Het appartement genummerd 03/03 omvat: 
   inkom, inkomhall met vestiaire, wc, berging, 
badkamer, living met open keuken en terras, slaapkamer één 
met terras 
   5° NEGENDE EN TIENDE VERDIEPING 
   a) gemene delen 
   kern voor verticale circulatie bestaande uit 
sas, trap met traphall en lift met liftkoker op de negende 
verdieping 
   sas, trap met traphall, machinekamer lift op 
de tiende verdieping 
   b) privatieve delen 
   De negende en tiende verdieping omvat drie 
duplex-appartementen, genummerd 09/01 zijnde het 
appartement uiterst links vooraanzicht van het gebouw, het 
appartement genummerd 09/02 zijnde het appartement in het 
midden gelegen en het appartement genummerd 09/03 zijnde 
het appartement rechts gelegen vooraanzicht van het gebouw. 
   Het duplex-appartement genummerd 09/01 
omvat: 
* op het niveau van de negende verdieping : inkom, 
inkomhall met vestiaire, wc, berging, badkamer, keuken met 
terras, slaapkamer één, living met terras en privatieve 
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trap naar de hogergelegen verdieping 
* op het niveau van de tiende verdieping : hall met 
vestiaire, badkamer, slaapkamer twee met terras en 
terrasberging, slaapkamer drie met terras 
   Het duplex-appartement genummerd 09/02 
omvat: 
* op het niveau van de negende verdieping : inkom, 
inkomhall met vestiaire en privatieve trap naar de 
hogergelegen verdieping, wc, berging, living met open 
keuken en terras 
* op het niveau van de tiende verdieping : hall met 
vestiaire, berging, badkamer, slaapkamer met terras 
   Het duplex-appartement genummerd 09/03 
omvat: 
* op het niveau van de negende verdieping : inkom, 
inkomhall met vestiaire, wc, berging, badkamer, keuken met 
terras, slaapkamer één, living met terras en privatieve 
trap naar de hogergelegen verdieping 
* op het niveau van de tiende verdieping : hall met 
vestiaire, badkamer, slaapkamer twee met terras en 
terrasberging, slaapkamer drie met terras 
   TOEKENNING DER GEMENE DELEN 
   Er worden ten titel van onverdeelde mede- 
eigendom volgend aantal duizendsten van de gemene delen van 
het gebouw en van de grond toegekend aan: 
a) gelijkvloers 
- appartement 00/01 : achtendertig 38 
- appartement 00/02 : achtendertig 38 
b) eerste verdieping 
- appartement 01/01 : achtendertig 38 
- studio 01/02 : twintig 20 
- appartement 01/03 : achtendertig 38 
c) tweede verdieping 
- appartement 02/01 : achtendertig 38 
- studio 02/02 : twintig 20 
- appartement 02/03 : achtendertig 38 
d) derde verdieping 
- appartement 03/01 : zesenveertig 46 
- studio 03/02 : twintig 20 
- appartement 03/03 : dertig 30 
e) vierde verdieping 
- appartement 04/01 : achtendertig 38 
- studio 04/02 : twintig 20 
- appartement 04/03 : achtendertig 38 
f) vijfde verdieping 
- appartement 05/01 : achtendertig 38 
- studio 05/02 : twintig 20 
- appartement 05/03 : achtendertig 38 
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g) zesde verdieping 
- appartement 06/01 : achtendertig 38 
- studio 06/02 : twintig 20 
- appartement 06/03 : achtendertig 38 
h) zevende verdieping 
- appartement 07/01 : achtendertig 38 
- studio 07/02 : twintig 20 
- appartement 07/03 : achtendertig 38 
i) achtste verdieping 
- appartement 08/01 : achtendertig 38 
- studio 08/02 : twintig 20 
- appartement 08/03 : achtendertig 38 
j) negende en tiende verdieping 
- duplex-appartement 09/01 :zestig 60 
- duplex-appartement 09/02 : zesendertig 36 
- duplex-appartement 09/03 : zestig 60 
Totaal : duizend/duizendsten 1.000 
   IX. STATUUT VAN DE TERRASSEN 
   Tengevolge van de achteruitbouw van de 
tiende verdieping ten opzichte van de negende verdieping 
worden terrassen gevormd, zoals afgebeeld op de aangehechte 
plannen. 
   Behoort tot de duplex-appartementen op de 
negende verdieping : het eeuwigdurend, kosteloos en 
uitsluitend genot van de terrassen vooraan en achteraan, 
welke zich uitstrekken voor de slaapkamers op het niveau 
van de tiende verdieping, en zoals afgebeeld op de plannen. 
   De kosten voor behoorlijk onderhoud en 
herstellingen van voorschreven terrassen zijn ten laste van 
de gebruikers van het genotsrecht.  
       De kosten van onderhoud en herstelling van 
de waterdichtheidskap van het terras maken deel uit van de 
gemeenschappelijke kosten, tenzij zij veroorzaakt worden 
door een grove fout van de betrokken eigenaars, bij de 
uitoefening van hun recht op genot. 
   In het algemeen dient te worden gestipuleerd 
dat de ruwbouw van de balkons en de terrassen, alsook de 
borstweringen gemeenschappelijke delen zijn. Waar hiervoor 
in de beschrijving van de privatieven wordt gesproken van 
terrassen en balkons, wordt bedoeld het uitsluitend genot 
van deze terrassen en balkons, en niet het eigendomsrecht. 
   Alle kosten van onderhoud en herstellingen 
van de bevloering van deze terrassen en balkons zijn ten 
laste van het begunstigde privatief. De overige kosten, 
zoals onder andere deze betreffende de waterdichtheid 
vallen ten laste van de gemeenschap. 
   In het laatste geval zijn de kosten voor het 
wegnemen en terugplaatsen van de privatieve bevloering ten 
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laste van de gemeenschap. 
   X. STATUUT VAN DE KOER 
   Het eeuwigdurend onvergeld en exclusief 
genot van de achtergelegen koer wordt toegekend aan de 
appartementen op de gelijkvloerse verdieping voor zover 
deze aan dit appartement palen en dit voor de volledige 
diepte. De houders van het genotsrecht dienen op hun kosten 
in te staan voor het onderhoud van deze koer en voor de 
eventuele herstellingswerkzaamheden. Deze koer mag evenwel 
niet worden gebruikt tot stapeling van goederen of vuilnis. 
   Comparant wijst er op dat een gedeelte van 
deze koer zijnde het gedeelte hiervoor onder de 
beschrijving van het goed beschreven als “het perceel 
bovengrond gekend ten kadaster of gekend geweest onder de 
sectie A deel van nummer 1/M/67 met een oppervlakte van 
drieënveertig vierkante meter” opgericht wordt boven een 
onderliggende kelder thans toebehorende aan de echtgenoten 
Soete. 
       De kosten van onderhoud en herstelling van 
de waterdichtheidskap tussen de koer en de onderliggende 
kelder, evenals de kosten voor het wegnemen en 
terugplaatsen van de privatieve bevloering van de koer, 
maken deel uit van de gemeenschappelijke kosten, tenzij zij 
veroorzaakt worden door een grove fout van de betrokken 
eigenaars, bij de uitoefening van hun recht op genot. 
   XI. ERFDIENSTBAARHEDEN 
   a) erfdienstbaarheden spruitend uit titels 

van eigendom 
   Alle mede-eigenaars en alle titularissen 
van een zakelijk recht in het gebouw, zullen gesubrogeerd 
zijn in alle rechten en verplichtingen die spruiten uit de 
titels van eigendom van de comparante of van hun 
rechtsvoorgangers. 
   b) conventionele erfdienstbaarheden en 
erfdienstbaarheden bij bestemming van de goede huisvader 
   Door het onderwerpen van de voorschreven 
onroerende goederen aan het juridisch statuut van de mede-
eigendom, ontstaan er erfdienstbaarheden tussen de 
verschillende privatieve kavels. 
   Deze ontstaan uit de aard en de indeling 
van het onroerend complex, of vinden hun oorsprong in de 
bestemming van de huisvader, voorzien in de artikelen 692 
en volgende van het Burgerlijk Wetboek, in de plannen van 

de architect en de uitvoering van de werken en in de 
overeenkomst tussen de comparante en de kopers van de 
privatieve kavels, die, louter door hun aankoop, deze 
statuten onderschrijven. 
   Dit geldt onder meer voor : 
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- de zichten die zouden bestaan van een privatieve kavel 
op een ander; 
- de leidingen, riolen en aflopen van alle aard; 
   In die zin wordt specifiek gewezen op het 
feit dat één afloop van de aanpalende residentie Madonna 
gebeurt via de riolering, en over de grondschotel van de 
huidige residentie Archipel. 
- alle doorgangen en gangen tussen privatieve kavels; 
- de luchtkokers en leidingen voor water, gas, 
electriciteit en teledistributie; 
- en in het algemeen voor alle erfdienstbaarheden die ont-

staan uit de aard van de constructies en het normaal 
gebruik dat ervan wordt gemaakt. 
   De toekomstige verkrijgers van een 
privatieve kavel worden in het bijzonder gesubrogeerd in 
al de rechten en verplichtingen die kunnen voortspruiten 
uit de actieve, passieve, zichtbare en onzichtbare, 
voortdurende en niet voortdurende erfdienstbaarheden, die 
de beschreven goederen kunnen bezwaren, behoudens het 
recht de ene in hun voordeel te doen gelden en zich tegen 
de andere te verzetten, maar alles op eigen kosten en 
gevaar en zonder verhaal tegen de comparante en zonder dat 
de tegenwoordige opsomming meer rechten zou kunnen 
verstrekken aan wie dan ook dan er uit geregistreerde en 
niet verjaarde titels zouden kunnen voortspruiten. 
   c) erfdienstbaarheid lastens de duplex-
appartementen op de negende en tiende verdieping 

   De terrassen op het niveau van de tiende 
verdieping palende aan de slaapkamer van het duplex-
appartement 09/01 achteraan gelegen wordt bezwaard met een 
erfdienstbaarheid van doorgang in die zin dat dit terras 
dienstig doet als vluchtweg voor de eigenaar van het 
duplex-appartement op de negende en tiende verdieping van 
de aanpalende residentie Madonna in geval van brand of 
andere nood. Eveneens wordt de vertikale circulatiekern 
van de residentie Archipel in die zin bewaard met een 
erfdienstbaarheid van doorgang teneinde de voormelde 
eigenaar van het duplex-appartement op de negende en 
tiende verdieping van de residentie Madonna de 
mogelijkheid te geven om deze vertikale circulatiekern – 
enkel in geval van nood - te gebruiken om de begane grond 
te kunnen bereiken. 
   VERBINDINGEN 

   Het is de comparante, voornoemd, 
uitdrukkelijk toegelaten om de residentie “Archipel” op 
alle niveau's te verbinden met de aanpalende erven en om 
van deze één doorlopend geheel te maken zonder dat daartoe 
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het akkoord van de algemene vergadering der mede-eigenaars 
moet bekomen worden. 
   De betrokken titularissen mogen daarvoor 
alle nodige werken uitvoeren, onder meer het maken van 
openingen in de gemene muur teneinde de doorgang tussen 
beide erven te realiseren, het voorzien van trappen, het 
eventueel verbinden van de privatieve nutsvoorzieningen, 
enzovoorts... 
   Alle werken moeten uitgevoerd worden onder 
toezicht van een architect. Zijn kosten en erelonen, 
eveneens alle kosten met betrekking tot deze verbinding 

zijn uitsluitend ten laste van de betrokken titularissen. 
   Dit alles op hun respectievelijke 
verantwoordelijkheid, onder meer wat betreft verzakkingen, 
beschadigingen, en andere ongevallen en ongemakken die 
hiervan het gevolg zouden kunnen zijn zowel aan de 
gemeenschappelijke delen als de aan derden toebehorende 
privatieve delen. 

   XII. BALKONVERLICHTING 
   De mede-eigenaars van de residentie Archipel 
verplichten zich tot het gedogen van een algemene 
balkonverlichting waarvan het onderhoud, herstelling en 
verbruik ten hunne laste is als gemeenschappelijke kost. De 
balkonverlichting zal ’s avonds ontstoken worden tijdens de 
zaterdagen, zondagen, feestdagen en tijdens de 
vakantieperiode, en zal gedurende maximum vijf uur per 
nacht branden. Deze verplichting zal voor een termijn van 
twintig jaar vanaf heden aan elk eigendomsrecht in het 
gebouw verbonden blijven en zal tijdens de eerste vijf jaar 
niet kunnen tenietgedaan of gewijzigd worden, ook niet met 
algemeenheid van stemmen, volledige vervanging van huidig 
statuut of hoe dan ook, daar dit beding wordt gezien als 
een rechtstreekse overeenkomst tussen de promotor en de 
toekomstige eigenaars. Na de eerste periode van vijf jaar 
vanaf heden zal de algemene vergadering mits eenparigheid 
van stemmen deze verplichting kunnen wijzigen of ervan 
afzien. Iedere afbreuk aan deze clausule zal aan de 
naamloze vennootschap “Gent Woningbouw” , haar 
rechtsopvolger of rechtverkrijgende een recht op 
schadevergoeding verlenen. 
   XIII. WIJZIGINGEN AAN DE BESCHRIJVING OF AAN 
DE PLANNEN 
   De samenstelling en de indeling van de 
privatieve en gemeenschappelijke delen van het gebouw, hier 
gegeven of op het plan voorkomende, hebben echter geen 
definitief karakter. 
   De comparante sub 2 behoudt zich het recht 
voor deze samenstelling of indeling te wijzigen, zelfs 
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gedurende de uitvoering van de bouwwerken, hetzij ten 
gevolge van voorschriften door de bevoegde overheden, 
hetzij met het doel de schikking van geheel of van een 
gedeelte van het gebouw te veranderen. 
   De aandelen in de gemeenschappelijke delen, 
respectievelijk aan gewijzigde privatieve delen verbonden, 
zullen dienovereenkomstig aangepast worden. 
   Aldus behoudt de comparante sub 2 zich het 
recht voor,  zonder dat deze opsomming beperkend zou zijn : 
a) twee of meer appartementen samen te voegen om er één 
groot appartement van te maken, om één of meer lokalen van 
één appartement te voegen bij een ander appartement, om een 
appartement onder te verdelen in meerdere flats of studio's 
en in het algemeen, om de indeling der appartementen of 
andere lokalen te veranderen ; 
b) privatieve delen te vergroten door inneming van delen 
van overlopen en gangen. 
c) gemeenschappelijke ruimtes om te vormen tot privatieve 
ruimtes  of er een andere bestemming aan toe te kennen. 
   In voormelde gevallen heeft de comparante 
sub 2 steeds alleen het recht om een herverdeling of 
aanpassing der gemene delen door te voeren. 
   De comparante sub 2 behoudt zich het recht 
voor alleen deze akten te ondertekenen die zouden opgesteld 
worden in uitvoering van de beschikkingen die voorafgaan en 
dit zonder tussenkomst van enige mede-eigenaar of 
vergoeding aan enige mede-eigenaar van het complex. 
   De wijzigingen hiervoor toegelaten mogen 
geenszins schaden, noch aan de stevigheid, noch aan de 
structuur van het gebouw. 
   Daarenboven mag de comparante sub 2 ingeval 
de stevigheid of de veiligheid van het gebouw dit vereisen, 
op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen die zij nuttig of 
nodig oordeelt en dit zowel aan privatieve als aan gemeen-
schappelijke delen. 
   Wanneer ingevolge wijzigingen, herverdeling 
van het aantal duizendsten in de gemene delen zowel van het 
gebouw als in de grond wenselijk of nodig zij, zal de 
comparante sub 2 op soevereine wijze deze herverdeling 
doen, en zal de aanpassing gebeuren door de notaris die de 
basisakte heeft gemaakt. 
   De toekomstige mede-eigenaars geven door hun 
aankoop en aanvaarding van de bedingen in deze basisakte, 
volmacht aan de comparant sub 2 om alle wijzigingen te 
laten aanbrengen aan de basisakte voor zover die hun 
privatieve kavel niet raken. Deze volmacht geldt tot bij de 
voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen.  
   Uitsluitend genotsrecht van verloren hoeken 
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   De comparante sub 2 behoudt zich het recht 
voor, om ten titel van zakelijk en overdraagbaar recht, het 
uitsluitend genotsrecht toe te kennen aan om het even wie, 
van verloren hoeken, kasten, bergingen of plaatsen in de 
residentie Archipel, hoewel niet uitdrukkelijk als priva-
tief omschreven in deze statuten. 
   Door deze toekenning van een genotsrecht 
worden deze delen geacht van bij de aanvang privatief te 
zijn. 
   XIV. JURIDISCH STATUUT VAN HET GOED 
   Tengevolge van het stellen van de residentie 
ARCHIPEL onder het stelsel van de wet van acht juli negen-
tienhonderd vierentwintig op de mede-eigendom en de ge-
dwongen onverdeeldheid, zoals gewijzigd door de wet van 
dertig juni negentienhonderd vierennegentig wordt dit 
gebouw onderverdeeld in privatieve delen en terzelfdertijd 
in gemeenschappelijke delen. 
   De beschrijving van de privatieve delen, 
zoals zij ontworpen werden, staat hiervoor beschreven. 
   De aandelen van elk privatief deel in de 
gemene delen werd hiervoor bepaald. 
   XV. VERKOOPSVOORWAARDEN 
   1. Alle verplichtingen door de kopers onder-
schreven zijn hoofdelijk en ondeelbaar, zo tussen hen en 
hun medekopers, als tussen hun respectievelijke erfgenamen 
en rechtverkrijgenden. 
   2. De kopers zullen volgende lasten boven 
hun koopprijs dragen:  
a) hun aandeel in de kosten en erelonen van de basisakte. 
b) de rechten, onkosten, erelonen en eventuele fiscale 
boeten verbonden aan de voorlopige overeenkomst en de 
daaropvolgende notariële akte. 
c) de belasting op de toegevoegde waarde op de facturen. 
d) de private aansluitingskosten van de telefoon, teledis-
tributie, electriciteit en water  
e) alle lasten en taksen waartoe de gebouwen kunnen aanlei-
ding geven vanaf de werkelijke ingebruikname. 
   Tot zekerheid van de betaling en tussenkomst 
in deze lasten, is het de comparante toegelaten een 
provisie te vorderen bij de ondertekening van de verkoops-
overeenkomst of de notariële akte. 
   3. De kopers zullen bemiddeling verlenen op 
eerste verzoek, voor het vervullen van mogelijke formali-
teiten vereist tot de oprichting van de Residentie ARCHIPEL 
of voor de aansluiting op riolering, water, gas, electrici-
teit, telefoon, beeld- en klankdistributie, en dergelijke, 
toetreden tot alle overeenkomsten inzake het gebruik van 
deze diensten, alle formaliteiten vervullen voor mogelijke 
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onderzoeken van commodo of incommodo, nodig voor de aanleg 
van tanks, het plaatsen van mazoutbranders of electrische 
motoren, enzovoort. Te dien einde geven de kopers bij deze 
onherroepelijk volmacht aan de verschijnende vennootschap. 
   4. De gevolgen van de onvermijdelijke 
zetting van het gebouw vallen ten laste van de kopers en 
niet van de promotor. 
   5. De verkoping van bovenbeschreven appar-
tementen in de residentie ARCHIPEL zal geschieden onder 
onder meer de volgende voorwaarden welke hierna letterlijk 
worden overgenomen : 
   WERKEN IN MEER OF MIN 
   Alle in het aan de kopers overhandigde 
lastenkohier opgesomde werken die op schriftelijk bevel van 
de kopers niet worden uitgevoerd, zullen op het krediet van 
hun rekening komen, voor de waarde van de aan de verkopers 
gerekende kostprijs. 
   Daarentegen zullen alle supplementaire 
werken die, eveneens op schriftelijk bevel van de kopers, 
worden uitgevoerd, op het debet van hun rekening komen. 
   Indien de kopers wijzigingen verlangen aan 
de oorspronkelijke plannen van de privatieve delen, ofwel 
andere materialen wensen dan deze beschreven in het hen 
overhandigde lastenkohier, dan zullen zij deze veranderin-
gen bijtijds aan de verkopers dienen aan te vragen, opdat 
het vastgestelde tijd- en werkschema niet zou worden 
verstoord. Indien de verkopers oordelen dat zij de gewenste 
wijzigingen kunnen aanbrengen, zullen zij aan de kopers een 
kostprijsberekening voorleggen. Alvorens een aanvang wordt 
gemaakt met de gewenste wijzigingen, zal dit document, voor 
akkoord, door de kopers dienen ondertekend te worden. 
Vanzelfsprekend zal de opleveringsdatum verlengd worden met 
de tijd nodig voor de oplevering van deze supplementaire 
werken. 
   OPLEVERING 
   In toepassing met de Woningbouwwet van negen 
juli negentienhonderd éénenzeventig, zoals gewijzigd door 
de Wet van drie mei negentienhonderd drieënnegentig zullen 
de niet afgewerkte goederen verkocht worden met toepassing 
van ondermeer de volgende voorwaarden: 
   1. voorlopige oplevering 
   Om de voorlopige oplevering mogelijk te 
maken moeten de werken in hun geheel voltooid zijn, niet-
tegenstaande bepaalde geringe onvolkomenheden welke tijdens 
de waarborgtermijn kunnen worden hersteld, en moet het goed 
volgens zijn bestemming in gebruik kunnen worden genomen. 
   De voorlopige oplevering houdt de goedkeu-
ring door de koper van de hem afgeleverde werken in en 
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sluit ieder verhaal van zijnentwege voor zichtbare gebreken 
uit.  
    1.1. voorlopige oplevering van de privatieve 
delen 
   De voorlopige oplevering van de kavels, 
dient op tegenspraak tussen de promotor-verkoper, de 
architekt en de koper te worden uitgevoerd. Enkel een 
geschreven en tegensprekelijke akte van de partijen dient 
als bewijs van de voorlopige oplevering van de kavel. De 
kosten zijn begrepen in de verkoopprijs. 
   De koper heeft het recht om op zijn kosten 
zelf een architect aan te duiden om hem bij te staan bij de 
voorlopige oplevering. 
   De werken worden geacht klaar te zijn om in 
voorlopige oplevering te worden opgenomen, behoudens 
tegenbewijs, op de datum van voltooiing die de promotor-
verkoper op het verzoek tot oplevering heeft aangeduid. 
   Indien de koper evenwel, behoudens tegenbe-
wijs, het goed betrekt of gebruikt voor de voorlopige 
oplevering, onder meer door aan derden de uitvoering van om 
het even welke werken toe te vertrouwen, zonder tussenkomst 
of geschreven akkoord van de promotor, wordt hij geacht de 
voorlopige oplevering stilzwijgend te hebben aanvaard. 
   De koper wordt eveneens geacht de voorlopige 
oplevering van zijn privatieven te aanvaarden : 
1) indien hij het verzoek van de promotor om genoemde 
oplevering op een bepaalde datum te laten geschieden zonder 
gevolg laat 
2) en indien hij binnen de vijftien dagen na aanmaning, 
welke de promotor hem bij aangetekend schrijven heeft 
betekend, verzuimt te verschijnen op de datum vermeld in 
dit schrijven om tot de oplevering over te gaan. 
   Ten einde het veroorzaken van schade tegen 
te gaan en de nadelen van een voorlopige betrekking te 
vermijden, ontzeggen de kopers zich het recht bezit te 
nemen van hun privatief, voor de volledige afwerking zo van 
de gemene delen als van de privatieve delen. 
   Onder bezit dien verstaan niet alleen de 
effectieve bewoning maar het ter plaatse brengen van 
meubels en mobilair of het ter plaatse sturen van arbeiders 
gelast met schilderwerken of versieringswerken of zelfs het 
afhalen of laten afhalen van de sleutels van het privatief. 
   Het is nochtans vanzelfsprekend dat de 
promotor of zijn volmachthebber het recht heeft aan de 
verkrijgers een voorlopige betrekking van het privatief toe 
te laten. in dit geval is de eigenaar echter volledig 
verantwoordelijk voor zijn privatief en neemt ten zijne 
laste alle beschadigingen en nadelen welke er zouden kunnen 
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uit voortvloeien. 
   Anderzijds mag dergelijke voorlopige of 
voortijdige betrekking op geen enkele manier de normale 
vooruitgang van de bouwwerken aan de gemene delen of aan de 
andere privatieven hinderen of beletten.   
   1.2. voorlopige oplevering van de gemeen-
schappelijke delen 
   De voorlopige oplevering van de gemeen-
schappelijke delen dient op tegenspraak te worden verricht 
tussen de promotor-verkoper, de architekt en de voorzitter 
van de beheerraad, eventueel vervangen door de syndicus. 
   Alleen een geschreven en tegensprekelijke 
akte van de partijen geldt als bewijs van de voorlopige 
oplevering der gemeenschappelijke delen. 
   2. definitieve oplevering 
   2.1. De definitieve oplevering van de 
gemeenschappelijke delen, met inbegrip van de toegangen, 
zodanig dat een normale bewoonbaarheid verzekerd is, 
behoort één jaar na de voorlopige oplevering te geschieden. 
Zij moet op tegenspraak worden verricht tussen de promotor-
verkoper, de architekt en de voorzitter van de beheerraad, 
eventueel vervangen door de syndicus. Alleen een geschreven 
en tegensprekelijke akte van de partijen geldt als bewijs 
voor de definitieve oplevering van de gemeenschappelijke 
delen. 
   2.2. de definitieve oplevering van de privé-
delen of kavels 
   De definitieve oplevering van de kavels, 
dient ten vroegste één jaar na de voorlopige oplevering te 
geschieden, voor zover de gemeenschappelijke delen, zoals 
bepaald hierboven, reeds definitief werden opgeleverd. 
   De definitieve oplevering gebeurt automa-
tisch indien de betrokken eigenaar niet voor het verstrij-
ken van de periode van één jaar na de voorlopige oplevering 
per aangetekend schrijven de promotor heeft verwittigd. 
   TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID  
   De tienjarige aansprakelijkheid van de 
aannemer, de architect en de promotor begint te lopen vanaf 
de voorlopige oplevering. Na deze periode van tien jaar zal 
de promotor ontslagen zijn van zijn aansprakelijkheid met 
betrekking op alle, zowel zichtbare als verborgen gebreken 
die het gebouw kan vertonen. 
   XVI. RECHT VAN BESCHIKKING 
   Geen lokaal, gedeelte van een privatieve 
entiteit, kan worden vervreemd dan met het doel twee aanpa-
lende privatieve delen te vervolledigen of opnieuw in te 
richten, in dat geval dienen de voorwaarden vastgesteld bij 
het reglement van mede-eigendom te worden nageleefd. De 
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restricties hiervoor zijn echter niet van toepassing op de 
comparante sub 2. 
   XVII. VOORBEHOUD VAN GEMEENHEID VAN SCHEI-
DINGSMUUR 
   De comparante sub 2 behoudt zich de 
vergoeding van gemeenmaking der scheidingsmuren en 
afsluitingsmuren voor.  
   Door het enkel feit van hun verkrijging, 
geven de verkrijgers onherroepelijk volmacht aan de 
comparante sub 2 om over te gaan tot de gemeenmaking van 
muren en zijgevels. De comparante sub 2 zal in haar 
uitsluitend voordeel, de vergoeding ontvangen die ver-
schuldigd is door de bouwers van de aanpalende eigendommen, 
die zullen of zouden willen gebruik maken van deze muren. 
   De comparante sub 2 heeft bijgevolg het 
recht alleen over te gaan tot de uitmeting, de schatting en 
de overdracht van deze muren en er het bedrag van te 
ontvangen en kwijting te geven. 
   Deze onherroepelijke volmacht aan de 
comparante sub 2 kan voor deze comparante, noch de 
verplichting bij te dragen in het onderhoud, de bescher-
ming, de herstelling en de heropbouw van deze muren, noch 
enige welkdanige verantwoordelijkheid meebrengen. 
   Indien om welkdanige reden ook, de medewer-
king van de mede-eigenaars van de Residentie Archipel 
vereist is om de beoogde verrichtingen te verwezenlijken, 
zullen zij hun medewerking kosteloos moeten verlenen van 
zodra zij daartoe verzocht worden, op straf van 
schadevergoeding ingeval van weigering. 
   XVIII. SYNDICUS 
   Comparante behoudt zich het recht voor de 
syndicus aan te duiden tot aan de eerste algemene vergade-
ring. 
   XIX. ALLERLEI 
   A. Betwistingen 
   Telkens er gebrek aan akkoord is over de 
interpretatie van huidig statuut van de residentie ARCHIPEL 
en het medegaande algemeen reglement van mede- 
eigendom of omtrent de punten die daarin niet voorzien 
zijn, zal de kwestie aan de algemene vergadering worden 
voorgelegd, die zal beslissen met twee/derden meerderheid 
der stemmen.  
   B. Mededeling 
   Alle mededelingen die de kopers wensen te 
doen aan de comparante zowel wat de werken betreft als om 
andere redenen, zullen steeds per brief over de post gebeu-
ren. 
   C. Eerste algemene vergadering 
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   De eerste algemene vergadering der mede-eig-
enaars zal bijeengeroepen worden door de zorgen van de 
comparante.  
   D. Overgangsbepalingen 
   Volgens de noodwendigheden zal de comparante 
alle contracten tot onderhoud of nazicht van uitrusting in 
het gebouw aangebracht en voor gemeenschappelijk gebruik 
bestemd, onderschrijven. 
   E. Algemene kosten 
   a. De onkosten van de gemeenschap zullen 
gedragen worden vanaf de voorlopige oplevering. De kosten 
van de betaling van de verwarming VOOR de oplevering maken 
een last uit die zal aangerekend worden aan iedere koper of 
eigenaar van een kavel. Deze verwarming heeft tot doel de 
vluggere bewoonbaarheid en hygiëne van de lokalen te 
verzekeren en tevens zekere elementen van de bouw te 
beschermen. 
   b. De verkoper-bouwheer zal niet moeten 
tussenkomen in de algemene kosten, welke ook, voor wat 
betreft de niet-verkochte privatieven, behalve in de 
verzekeringspremie. Dit geldt enkel tot op het ogenblik dat 
kwestieuze privatieven betrokken, uitgebaat of verhuurd 
worden. Uitzondering dient gemaakt voor het modelap-
partement of de modelstudio, waarvoor de verkoper-bouwheer 
nooit hoeft tussen te komen in de algemene onkosten, 
behoudens voor het aandeel van deze flat in de verzeke-
ringspremie. 
   c. De door de promotor afgesloten verzeke-
ringen zullen automatisch worden overgenomen door de 
syndicus. 
   F. Keuze van woonst 
   Voor de uitvoering van deze overeenkomst, 
kiezen de comparanten en de opvolgende kopers woonst ter 
studie van ondergetekende notaris doch partijen blijven 
vrij slechts de werkelijke woonplaats in acht te nemen. 
   BODEMSANERING 
   De comparante verklaart dat er op de voor-
schreven grond bij haar weten geen inrichting gevestigd is 
of was, of geen activiteit wordt of werd uitgevoerd die 
opgenomen is in de lijst van inrichtingen en activiteiten 
die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, als bedoeld in 
artikel 3 § 1 van het Bodemsaneringsdecreet. 
   De comparante legt de bodemattesten voor die 
betrekking hebben voormelde onroerende goederen afgeleverd 
door OVAM op achttien december tweeduizend en één (voor wat 
betreft perceel nummer 1/M/67) en op twintig juli 
tweeduizend en twee (voor wat betreft perceel nummer 
1/A/50) waarvan de inhoud telkens letterlijk luidt als 
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volgt : 
"Voor dit kadastraal perceel zijn geen gegevens beschik-
"baar in het register van verontreinigde gronden omdat er 
"geen gegevens beschikbaar zijn bij de OVAM. 
"Opmerking: 
"Gronden waarop een inrichting gevestigd is of was of een 
"activiteit wordt of werd uitgeoefend die opgenomen is in 
"de lijst bedoeld in artikel drie paragraaf één van het 
"bodemsaneringsdecreet kunnen vanaf één oktober negentien-
"honderd zesennegentig slechts overgedragen worden als er 
"vooraf een oriënterend onderzoek aan de OVAM is bezorgd 
"met melding van de overdracht. 
"Dit attest vervangt alle vorige attesten." 
   IDENTITEITSVERKLARING 
   Ondergetekende notaris bevestigt de identi-
teit van comparante, op zicht van officiële stukken door de 
wet vereist. 
   ONTSLAG VAN INSCHRIJVING 
   De bevoegde hypotheekbewaarder wordt uit-
drukkelijk ontslagen enige ambtshalve inschrijving te nemen 
tijdens de overschrijving van een afschrift dezer. 
   VOLMACHT 
   De comparanten, vertegenwoordigd zoals 
gezegd, verklaren aan te stellen als bijzondere 
lasthebbers: 
- de heer Peter De Baets, notarismedewerker, wonende te 
Koksijde Willem Elsschotlaan 7A 
- mevrouw Magali Van Wymersch, bediende, wonende Koksijde, 
Hagedoornstraat 27. 
- mevrouw Jo Calcoen, bediende, wonende te Koksijde Dirk 
Boutslaan 3 
- juffrouw Pascale Feys, stagiaire, wonende te Koksijde 
Lejeunelaan 28 bus 11 
- mevrouw Marie-Line Viaene, bediende, wonende te Koksijde 
Fastenaekelslaan 11 
- juffrouw Lotte Raman, bediende, wonende te Koksijde 
Leopold II laan 213/112 
     kunnende elk afzonderlijk handelen. 
aan wie hij volmacht geeft om voor hem en in zijn naam  
1) alle wijzigende, verbeterende en aanvullende basisakten 
te doen opstellen en te ondertekenen 
2) te verkopen, het geheel of een deel van de hierboven 
beschreven privatieven in de residenties Archipel. 
   En dit in der minne of gerechtelijk, uit de 
hand, bij openbare toewijzing of veiling, in de vorm, voor 
de persoon of de personen die de lasthebber zal goedvinden. 
Alle lastenkohieren te doen opstellen, alle loten te 
vormen, de oorsprong van eigendom vast te stellen, alle 
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verklaringen te doen, alle bepalingen betreffende 
erfdienstbaarheden en gemeenschap te bedingen en wijzigende 
basisakten te ondertekenen. 
   De lastgeefster te verplichten tot alle 
vrijwaring en tot het verlenen van alle rechtvaardiging en 
opheffing. 
   Het tijdstip van ingenottreding te bepalen, 
de plaats, wijze, en termijn voor betaling van de verkoop-
prijzen, kosten en alle bijhorigheden vast te stellen, alle 
overdrachten en aanwijzingen van betaling te geven, de 
koopprijzen, kosten en alle bijhorigheden te ontvangen, 
ervan kwijting en ontlasting te geven met of zonder inde-
plaatsstelling. 
   Het ambtshalve nemen van inschrijving te 
vorderen of daarvan geheel of gedeeltelijk te ontslaan om 
welke reden ook na of zonder opheffing te verlenen en in de 
doorhaling toe te stemmen van alle inschrijvingen hoege-
naamd en randmeldingen van inpandgeving, met of zonder 
verzaking aan voorrechten, hypotheek, ontbindende 
rechtsvordering en zakelijke rechten, af te zien van alle 
vervolgingen en dwangmiddelen. 
   Van de kopers, toewijzelingen en andere, 
waarborgen en hypotheek te aanvaarden tot zekerheid van de 
betaling of uitvoering van verbintenissen, alle meldingen 
en in de plaatsstellingen toe te staan met of zonder 
waarborg. 
   Bij gebreke aan betaling of uitvoering van 
voorwaarden, lasten of bedingen, alsmede ingeval van 
welkdanige betwistingen te dagvaarden, voor het gerecht te 
verschijnen als eiser of als verweerder, te doen pleiten, 
verzet te doen, in beroep te gaan en zich in verbreking te 
voorzien, kennis te nemen van alle titels en stukken, 
vonnissen en arresten, alle zelfs buitengewone middelen van 
uitvoering aan te wenden zoals herverkoping bij dwaas 
opbod, verbreking der verkoping, onroerend beslag, 
dadelijke uitwinning, gerechtelijke rangregeling, 
enzovoort, steeds verdrag te sluiten, dading te treffen en 
compromis aan te gaan. 
   Ingeval één of verschillende der 
hogergemelde rechtshandelingen bij sterkmaking verricht 
werden, deze goed te keuren en te bekrachtigen. 
   Ten voorschreven einde alle 
rechtshandelingen af te sluiten, alle akten en stukken te 
tekenen, in de plaats te stellen, woonplaats te kiezen en 
in het algemeen alles te doen wat noodzakelijk of nuttig 
zou zijn, zelfs niet uitdrukkelijk in deze vermeld. 
   VERTALING 
   Elke vertaling van de basisakte in het frans 
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of in een andere taal geschiedt buiten de verantwoordelijk-
heid van comparante en ondergetekende notaris. 
   Ingeval van betwisting is alleen de neder-
landse tekst als rechtsgeldig te aanzien. 
   WAARVAN AKTE. 
   Opgemaakt en verleden te Koksijde, in het 
kantoor op datum als hierboven vermeld. 
   Na voorlezing heeft de comparante, verte-
genwoordigd als gezegd, getekend samen met Ons, Notarissen, 
de minuut verblijvende aan notaris Marc VANDEN BUSSCHE. 
Geregistreerd te Nieuwpoort veertien bladen één renvooi, op 
27 september 2002, boek 86 blad 29 vak 16. Ontvangen 
vijfentwintig euro. Getekend De Ontvanger Rudy Rycx. 
 
 
 
 
 
 RESIDENTIE ARCHIPEL 
 
 
 ALGEMEEN REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM 
                      HOOFDSTUK I  
         ALGEMENE UITEENZETTING 
ARTIKEL 1 : omschrijving en draagwijdte van dit reglement 
 1. Het onroerend goed wordt geplaatst onder het regime 
van de mede-eigendom en de gedwongen onverdeeldheid 
overeenkomstig de wet van acht juli negentienhonderd 
vierentwintig, gewijzigd bij de wet van dertig juni negen-
tienhonderd vierennegentig. 
 2. Ieder gebouw bevat dienovereenkomstig privatieve 
delen die het voorwerp zullen uitmaken van uitsluitend 
eigendomsrecht en gemeenschappelijke of gemene delen, die 
in een bepaalde proportie als onafscheidbare bijhorigheden 
worden toegevoegd aan deze privatieve delen. 
 3. Dit algemeen reglement van mede-eigendom heeft als 
essentieel opzet de verdeling van eigendomsrecht op het 
gebouw te bepalen, vervolgens de regeling van het beheer, 
de bewaring en de eventuele wederoprichting van de iedere 
residentie en tenslotte de vaststelling van essentiële 
normen van samenleven. 
ARTIKEL 2 : het zakelijk statuut en het huishoudelijk 
reglement 
 Het zakelijk statuut en het huishoudelijk reglement 
vormen samen het algemeen reglement van mede-eigendom, welk 
algemeen reglement verplichtend is voor alle tegenwoordige 
en toekomstige eigenaars van welkdanige rechten ook op 
privatieve delen in het gebouw. 
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 De beschikkingen van dit algemeen reglement van mede-
eigendom kunnen gewijzigd worden door de algemene vergade-
ring : 
a) wat betreft het zakelijk statuut : bij meerderheid van 
drie/vierden der bestaande stemmen; behoudens het gedeelte 
over de toebedeling van het aantal aandelen in de gemene 
delen waar de unanimiteit van alle mede-eigenaars voor 
vereist is; 
b) wat betreft het huishoudelijk reglement bij meerderheid 
van de bestaande stemmen; dit alles onder voorbehoud van 
wat in feite onwijzigbaar is en van de uitzonderingen in de 
tekst zelf voorzien. 
ARTIKEL 3 : artistieke eenheid van de residenties 
 De plannen betreffende de residentie Archipel werden 
opgemaakt door BVBA studieburo W. Depicker te Gent. Ingeval 
deze in de onmogelijkheid zou verkeren zijn opdracht verder 
te zetten, zal in zijn vervanging voorzien worden door de 
zorgen van de vennootschap-bouwheer, of door de syndicus na 
de voorlopige oplevering van de gemene delen van het 
gebouw. 
 De architect van de Residentie ARCHIPEL heeft aller-
eerst tot opdracht het verzekeren van de artistieke eenheid 
van het gebouw. 
 Hij zal tevens waken over de stevigheid ervan en 
bijgevolg de veiligheid van de bewoners waarborgen; hij is 
gehouden tot de tienjarige verantwoordelijkheid tegen 
verborgen gebreken overeenkomstig artikelen 1792 en 2270 
van het Burgerlijk Wetboek. 
 De syndicus is verplicht de architect in te lichten 
over alle daden die van aard zouden zijn om in dit opzicht 
schade te berokkenen. 
 Geen enkele verandering aan het uiterlijk aspect of 
van aard om de stevigheid van het gebouw te verzwakken zal 
mogen aangevangen worden zonder voorafgaandelijke geschre-
ven toelating van hem. 
 De architect put in dit algemeen reglement van mede- 
eigendom de nodige macht om alle werken stop te zetten en 
uitgevoerde veranderingswerken ongedaan te maken die zouden 
aangevangen of verwezenlijkt zijn met miskenning van de 
voorgaande bepalingen. 
 Geen enkele beslissing van invloed op de stijl of de 
harmonie van het gebouw kan genomen worden zonder het 
gunstig advies van de architect. 
 Wordt als dusdanig beschouwd : de versiering en de 
verlichting van het gebouw, de inkomdeuren, de buitenramen 
en de terrassen en in het algemeen alle delen van het 
gebouw welke van buiten zichtbaar zijn. 
 HOOFDSTUK II 
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 VERENIGING DER MEDE-EIGENAARS 
ARTIKEL 4 : vereniging van mede-eigenaars 
 De vereniging draagt de naam "Vereniging van mede-
eigenaars van Residentie ARCHIPEL gevolgd door het adres 
van het gebouw. Zij heeft zetel in het gebouw. 
 De vereniging bezit rechtspersoonlijkheid. 
 De vereniging van mede-eigenaars wordt uitsluitend 
gevormd door de eigenaars van één of meerdere kavels die 
geschapen werden in de basisakte die voorafgaat; 
 Elke kavel vertegenwoordigt een zeker aantal aandelen, 
die samen de vereniging van mede-eigenaars uitmaakt. 
 De vereniging van mede-eigenaars kan geen ander 
vermogen hebben dan de roerende goederen nodig voor de 
verwezenlijking van haar doel, dat bestaat in het behoud en 
het beheer van het gebouw. 
 Dit statuut vaan de vereniging zal tegenstelbaar zijn 
aan derde door de overschrijving ervan op het hypotheek-
kantoor van Veurne. 
ARTIKEL 5 : rechtsvorderingen - openbaarheid - tegenstel-
baarheid en overdracht 
 1. De vereniging van mede-eigenaars is bevoegd om in 
rechte op te treden, als eiser en als verweerder en wordt 
vertegenwoordigd door de syndicus. 
 Iedere mede-eigenaar kan echter alle rechtsvorderingen 
alleen instellen betreffende zijn kavel, na de syndicus 
daarover te hebben ingelicht die op zijn beurt de andere 
mede-eigenaars inlicht. 
 2. Iedere mede-eigenaar kan aan de rechter vragen een 
onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van 
de algemene vergadering te vernietigen of te wijzigen. 
 Deze vordering moet worden ingesteld binnen drie 
maanden te rekenen van het tijdstip waarop de belangheb-
bende kennis van de beslissing heeft genomen.  
 De mede-eigenaar die op regelmatige wijze is opgeroe-
pen, wordt geacht kennis van de beslissing te hebben 
genomen op het tijdstip waarop ze door de algemene verga-
dering is goedgekeurd. 
 3. Iedere mede-eigenaar kan eveneens aan de rechter 
vragen, binnen een termijn die deze laatste vaststelt, de 
bijeenroeping van een algemene vergadering te gelasten ten 
einde over een door voornoemd mede-eigenaar bepaald voor-
stel te beraadslagen, wanneer de syndicus verzuimt of 
onrechtmatig weigert zulks te doen. 
 4. Wanneer in de algemene vergadering de vereiste 
meerderheid niet kan worden bekomen, kan iedere mede-
eigenaar aan de rechter de toestemming vragen om als enige 
op kosten van de vereniging, dringende noodzakelijke werken 
uit te voeren aan de gemeenschappelijke gedeelten. 
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 Hij kan eveneens de toestemming vragen om op eigen 
kosten de werken uit te voeren die hij nuttig acht, zelfs 
aan de gemeenschappelijke gedeelten, wanneer de algemene 
vergadering zich zonder gegronde reden daartegen verzet. 
 5. Vanaf het instellen van een van de vorderingen 
bedoeld in 3 en 4, en voor zover zijn eis niet afgewezen 
wordt, is de eiser van iedere aansprakelijkheid bevrijd 
voor alle schade die zou kunnen voortvloeien uit het 
ontbreken van een beslissing. 
 6. Iedere mede-eigenaar kan aan de rechter vragen: 
 - de verdeling van de aandelen in de gemeenschappe-
lijke gedeelten te wijzigen, indien die verdeling onjuist 
is geworden ingevolge aan het gebouw aangebrachte wijzi-
gingen; 
 - de wijze van verdeling van de lasten te wijzigen, 
indien deze een persoonlijk nadeel veroorzaakt, evenals de 
berekening ervan te wijzigen, indien deze onjuist is 
geworden ingevolge aan het gebouw aangebrachte wijzigingen. 
 7. Wanneer een minderheid van de mede-eigenaars de 
algemene vergadering op onrechtmatige wijze belet een 
beslissing te nemen met de door de wet of de statuten 
vereiste meerderheid, kan iedere benadeelde mede-eigenaar 
zich eveneens tot de rechter wenden, zodat deze zich in de 
plaats van de algemene vergadering stelt en in haar plaats 
de vereiste beslissingen neemt. 
 Tegenstelbaarheid. 
 De bepalingen van de statuten kunnen rechtstreeks 
worden tegengesteld door degenen aan wie ze kunnen worden 
tegengesteld en die houder zijn van een zakelijk of per-
soonlijk recht op het gebouw in mede-eigendom. 
 Ontbinding van de vereniging. 
 De vereniging van mede-eigenaars is ontbonden vanaf 
het ogenblik dat, om welke reden ook, de onverdeeldheid 
ophoudt te bestaan of alle aandelen van de vereniging 
verenigd zijn in een kavel. 
 De enkele vernietiging, zelfs volledig, van het gebouw 
heeft niet de ontbinding van de vereniging tot gevolg. 
 De algemene vergadering van mede-eigenaars kan de 
vereniging alleen ontbinden bij eenparigheid van stemmen 
van alle mede-eigenaars. Deze beslissing wordt bij authen-
tieke akte vastgesteld. 
 De rechter spreekt de ontbinding van de vereniging van 
mede-eigenaars uit, op verzoek van iedere belanghebbenden 
die een gegronde reden kan aanvoeren. 
 De vereniging van mede-eigenaars wordt, na haar 
ontbinding, geacht voor te bestaan voor haar vereffening. 
 Alle stukken uitgaande van een ontbonden vereniging 
van mede-eigenaars vermelden dat zij in vereffening is. 
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 Voor zover niets anders bepaald wordt in de huidige 
statuten of in een overeenkomst, bepaalt de algemene 
vergadering van mede-eigenaars de wijze van vereffening en 
wijst zij één of meer vereffenaars aan. 
 Indien de algemene vergadering nalaat die personen aan 
te wijzen, wordt de syndicus belast met de vereffening van 
de vereniging. 
 Artikelen 181 en 188 tot 195 van het Wetboek van de 
gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen  zijn 
van toepassing op de vereffening van de vereniging van 
mede-eigenaars. 
 De afsluiting zal steeds bij een notariële akte 
vastgesteld worden, die overgeschreven wordt op het hypo-
theekkantoor. 
 Deze akte zal omvatten : 
 1 de plaats, door de algemene vergadering aangewezen, 
waar de boeken en bescheiden van de vereniging van mede-
eigenaars gedurende ten minste vijf jaar worden bewaard; 
 2 de maatregelen, genomen voor de consignatie van de 
gelden en waarden die aan schuldeisers of aan mede-eige-
naars toekomen en dien hen niet konden worden overhandigd. 
 Alle rechtsvorderingen tegen de mede-eigenaars, de 
vereniging van mede-eigenaars, de syndicus en de vereffe-
naars verjaren door verloop van vijf jaar te rekenen vanaf 
de overschrijving voorgeschreven door de wet. 
 HOOFDSTUK III 
 ZAKELIJK STATUUT 
 SECTIE I : ONVERDEELDE MEDE-EIGENDOM EN 
    PRIVATIEVE EIGENDOM 
ARTIKEL 6 : verdeling in privatieve en gemene delen 
 Ieder gebouw bestaat uit gemene delen waarvan de 
eigendom onverdeeld toebehoort (overeenkomstig de wet, het 
gebruik en de beschikking van aannemings- en verkoopcon-
tracten) aan alle mede-eigenaars, ieder voor een bepaalde 
fractie, alsmede uit privatieve delen, waarvan iedere mede-
eigenaar de volle eigendom en het uitsluitend genot heeft. 
ARTIKEL 7 : privatieve delen 
 De privatieve delen bevatten één voor één de in de 
basisakte beschreven appartementen en de daaraan verbonden 
toebehoren. 
 De vennootschap-bouwheer mag, zelfs gedurende de 
uitvoering van de werken, de schikking der privatieve delen 
veranderen, mits eerbiediging der verworven rechten van 
mede-eigenaars en mits behoud van uitzicht en bestemming 
van het geheel. 
 De ligging en indeling van de privatieve delen zullen 
slechts definitief worden vastgesteld in de akten van 
verkoop. 
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ARTIKEL 8 : bepaling en draagwijdte van privatief eigen-
domsrecht 
 De bepaling van privatieve zaken kan gegeven worden op 
basis van volgend criterium : alles wat bestemd is voor het 
privaat gebruik van een mede-eigenaar is privatief. Meer 
bepaald, zaken die niet zijn bestemd voor gemeenschappelijk 
gebruik zijn privatief. 
 In het kader van deze omschrijving worden beschouwd 
als privatief de delen die een appartement, een kelder, of 
een ander privatief deel samenstellen en wel bijzonder : de 
bevloering, het parket of andere bekleding met hun 
onmiddellijke ondergrond tot op de isolatielaag (met 
uitzondering van welfsels, balken en dergelijke die gemeen 
blijven), de niet-dragende binnenmuren, de deuren en de 
ramen, met hun beglazing, hun luiken en omlijsting, de 
inkomdeuren, alle aan- of afvoerleidingen binnen in een 
appartement en bestemd voor het uitsluitend gebruik van de 
bewoner, de sanitaire toestellen (was- en spoeltafels, 
Wc's, badinrichting, enzovoort) de schilder- en plamuurwer-
ken, aangebracht aan het plafond, de stukadoorwerken en de 
plamuurlagen met hun bekledingen op de muren, de binnenver-
sieringen, in één woord alles wat zich binnen in privatieve 
delen bevindt en dat voor het uitsluitend gebruik van de 
bewoners bestemd is; daarenboven alles wat zich zelfs 
buiten de privatieve delen bevindt maar dat bestemd blijft 
voor het uitsluitend gebruik van één bewoner (water-, 
electriciteits-, centrale verwarmingsleidingen, telefoon, 
brievenbus, buitenbel, enzovoort) 
 Zijn eveneens privatief de bevloering met onmiddel-
lijke ondergrond van de voor privaat gebruik bestemde 
terrassen. 
 Bloembakken blijven eveneens privatief, onder voorbe-
houd nochtans, ten titel van erfdienstbaarheid van de 
regelen betreffende de artistieke eenheid van het gebouw. 
ARTIKEL 9 : rechten op privatieve delen 
 a) ieder mede-eigenaar heeft recht te genieten en te 
beschikken over zijn privatieve delen binnen de perken 
gesteld bij dit reglement en op voorwaarde de rechten der 
andere mede-eigenaars te eerbiedigen en niets te doen wat 
de stevigheid van het gebouw of de isolatie ervan kan 
verminderen. 
 b) ieder mag naar eigen goedvinden veranderingen 
toebrengen aan de inwendige schikkingen van zijn privatief 
deel, mits geschreven toestemming van de architect, ont-
werper van het gebouw, maar op eigen verantwoordelijkheid 
voor verzakkingen, beschadiging of andere ongelukken, of 
ongemakken die er het gevolg van kunnen zijn zo voor de 
gemene delen als voor de privatieve delen van anderen. 
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 c) het is iedere eigenaar verboden veranderingen toe 
te brengen aan gemeenschappelijke zaken, zelfs binnen 
privatieve delen, zonder uitdrukkelijk akkoord van de 
algemene vergadering der mede-eigenaars, binnen de normen 
hierna gesteld over "transformatiewerken". 
 d) de eigenaars mogen aan hun ramen zonneweringen of 
dergelijke aanbrengen, doch deze zullen beantwoorden aan 
het model door de architect bepaald. 
 Bovendien dienen de overgordijnen voor gans het gebouw 
uniform dezelfde kleur te hebben, voor te stellen door de 
eerste algemene vergadering die de leverancier zal aandui-
den bij wie de kopers zich op hun kosten kunnen bevoorra-
den. 
 e) het gebouw zal aangesloten worden op het TV-dis-
tributienet. De kosten van aansluiting van het gebouw zijn 
ten laste van de gemeenschap, zelfs indien sommige eige-
naars er geen gebruik van maken, de kosten van de indivi-
duele aansluiting zijn ten laste van de aanvrager. 
 Het is de eigenaars streng verboden antennes te 
plaatsen zowel op het dak als op hun terras. 
 De telefoon-buizen zijn voorzien in het gebouw. Elke 
eigenaar kan op het telefoonnet aansluiten op eigen kosten. 
ARTIKEL 10 : begrenzing der eigendomsrechten 
 a) het is niet toegelaten enige wijziging te brengen 
aan de verwarmingsinstallatie, met inbegrip van de delen 
ervan die privatief zijn, als ondermeer radiatoren met 
inbegrip van het kraanwerk, zonder de hierna gepreciseerde 
toestemmingen : 
- tot de voorlopige oplevering van de gemene delen, de 
toestemming van de vennootschap-bouwheer; 
- vanaf de voorlopige oplevering der gemene delen, de 
toestemming van de vennootschap-bouwheer en van de syndi-
cus, tot wanneer de vennootschap-bouwheer aan de uitoefe-
ning van dit recht verzaakt. 
 Geen verandering aan de stijl of de harmonie van het 
gebouw, zelfs indien het over privatieve elementen gaat, 
mag worden aangebracht zonder toestemming van de algemene 
vergadering der mede-eigenaars genomen bij drie/vierden 
meerderheid der bestaande stemmen, en wanneer er sprake is 
van de straatgevel zonder voorafgaandelijk gunstig advies 
van de architect van het gebouw. 
 b) Verhuring : 
 De eigenaar mag zijn privatief bezit in huur geven. 
 Hij blijft echter verantwoordelijk voor zijn huurders, 
hij zal zijn stemrecht op de algemene vergadering nooit bij 
algemene volmacht overdragen op zijn huurder. 
 c) muurgemeenschappen : 
 De welfsels en de scheidingsmuren tussen twee onder-



 
 

34    

scheiden privatieve delen (voor zover het geen draagmuren 
betreft) zijn gemeen tussen de aanpalende eigenaars. 
ARTIKEL 11 : mede-eigendom 
 Zaken bestemd tot gemeenschappelijk gebruik worden 
verondersteld gemeen te zijn overeenkomstig de wet op de 
mede-eigendom.  
ARTIKEL 12 : gemene delen 
 Gemene delen beantwoorden aan het criterium van 
"gemeenschappelijk gebruik", voor alle mede-eigenaars. 
 De gemene delen behoren onverdeeld toe aan alle mede-
eigenaars en worden ten titel van bijhorigheid verbonden 
aan de onderscheiden privatieve delen, ieder voor een 
welbepaald aandeel. 
ARTIKEL 13 : gemene delen 
 Worden beschouwd als volledig gemene delen van ieder 
gebouw : het dak, de aandelen in de totale grond van het 
complex waar het gebouw deel van uitmaakt, en het ganse 
geraamte van het gebouw, waaronder : de grondvesten, de 
pijlers, de betonbalken, en de draagmuren, de ondergrondse 
moerriool, de hoofdleidingen voor water, gas, electriciteit 
en centrale verwarming, en in het algemeen alle zaken die 
geen deel uitmaken, hetzij van privatieve delen, hetzij van 
bijzondere gemeenschappen, maar die integendeel overeen-
komstig de wet of het gebruik, dienen voor gans het gebouw. 
 In geval van twijfel zal deze kwestie soeverein 
beslecht worden door de architect van het gebouw. 
ARTIKEL 14 : voorbehoud 
 De schikking der gemene delen zoals deze voorkomt op 
de aangehechte plannen of de beschrijving ervan in de 
basisakte is niet definitief; zij kan veranderd worden 
binnen de perken in de basisakte bepaald. 
ARTIKEL 15 : verdeling der gemene delen in aandelen 
 De gemene delen worden samen onderverdeeld in aandelen 
die in een bepaalde verhouding worden toegevoegd aan de 
onderscheiden privatieve delen. 
 Deze toebedeling wordt door alle mede-eigenaars als 
onveranderlijk aangenomen welke ook de latere waardever-
meerdering of -vermindering der onderscheiden privatieve 
delen mogen zijn. 
 De toebedeelde verhoudingen kunnen later slechts 
gewijzigd worden met unaniem akkoord van alle mede-eig-
enaars. 
ARTIKEL 16 : toebedeling van aandelen 
 Iedere akte van verkoop zal definitief de fractie van 
aandelen bepalen toebedeeld aan het verkochte privatief 
gedeelte.  
ARTIKEL 17 : juridische toestand der gemene delen 
 Elke vervreemding of overdracht van privatieve delen 
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geeft aanleiding tot medevervreemding of medeoverdracht van 
de eraan verbonden aandelen van de gemene delen, die een 
onafscheidelijke aanhorigheid vormen van elk privatief 
deel. 
 De aandelen in de gemene delen kunnen noch worden 
vervreemd noch met zakelijke rechten worden bezwaard, noch 
worden uitgewonnen, tenzij samen met de onderscheiden 
appartementen en lokalen waaraan zij zijn verbonden. 
 Een zakelijk recht of een hypotheek toegestaan op een 
privatief element, bezwaart van rechtswege de eraan ver-
bonden aandelen in de gemene delen. 
ARTIKEL 18 : transformatiewerken aan gemene delen 
 Transformaties aan gemene delen kunnen niet worden 
uitgevoerd tenzij met de uitdrukkelijke toelating van de 
algemene vergadering der mede-eigenaars, beslissende bij 
meerderheid van drie/vierden der bestaande stemmen en mits 
leiding der werken door de architect van het gebouw. 
 De toelating der algemene vergadering tot uitvoering 
van zulke werken, is niet van die aard, dat de mede-eig-
enaars, die in eigen voordeel de uitvoering van deze werken 
vragen, worden ontslagen van verantwoordelijkheid betref-
fende directe of indirecte schade die hieruit kan 
voortvloeien, noch van de betaling van de kosten die deze 
veranderingswerken vragen, behoudens eventuele toepassing 
van artikel vierenveertig en volgende. 
 SECTIE II : ERFDIENSTBAARHEDEN 
ARTIKEL 19 : 
 De oprichting van het gebouw door één eigenaar kan 
feitelijke toestanden scheppen die erfdienstbaarheidvormend 
zijn zodra gedeelten van het gebouw overgaan in handen van 
verschillende eigenaars. 
 De huidige basisakte stelt de juridische indeling van 
het gebouw vast. De erfdienstbaarheden spruitende hieruit 
van rechtswege voort en namelijk vanaf de eerste verkoping 
van een privatief gedeelte van het gebouw aan een derde. 
 Deze erfdienstbaarheden vinden verder hun oorsprong in 
de bestemming van de huisvader, voorzien door artikels 692 
en volgende van het Burgerlijk Wetboek. 
 Dit geldt namelijk voor : 
- de uitzichten die zouden bestaan van het ene lokaal op 
het andere; 
- de algemene afvoer van regen en afvalwater, riolen, enzo-
voort; 
- de doorgang van buizennetten en leidingen van alle aard 
(water, gas, electriciteit, telefoon, radio, televisie, 
schouwen en andere); 
- en in het algemeen alle gemeenschappen en erfdienst-
baarheden tussen de verscheidene privatieve delen of tussen 
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deze laatste en de gemene delen voortkomende uit de plannen 
of hun uitwerking. 
ARTIKEL 20 : 
 De toegang tot de daken is streng verboden aan wie 
ook, met uitzondering van de bouwpromotor, de syndicus, de 
ambachtslieden, de verhuizers. 
 Dit alles alleen met het oog op nazicht, herstelling, 
onderhoud en verhuizing. 
ARTIKEL 21 : recht van toegang tot bergingen 
 De bouwpromotor en de syndicus of hun aangestelden 
zullen ten allen tijde de bergingen mogen betreden voor 
nazicht, onderhoud en herstelling van in of onder deze 
lokalen geplaatste leidingen, technische uitrusting, 
enzovoort welke een eeuwigdurende passieve erfdienstbaar-
heid uitmaakt. 
ARTIKEL 22 : 
 De vennootschap-bouwheer houdt zich het recht voor 
gemeenschappelijke lokalen geheel of gedeeltelijk ter 
beschikking te stellen, te verkopen, te verhuren, of in 
erfpacht te geven aan maatschappijen voor nutsvoorziening 
(water, gas, electriciteit, telefoon, beeld- en klank-
distributie en andere) en de voorwaarden hiervoor te 
bepalen. Tevens wordt de mogelijkheid voorzien dat de 
vennootschap-bouwheer een erfpacht zou toestaan over een 
lokaal teneinde er een dienstenexploitatie in te voorzien 
ten behoeve van alle mede-eigenaars van het gebouw. 
 SECTIE III - ALGEMENE VERGADERING VAN MEDE-EIGENAARS 
ARTIKEL 23 - Algemene vergadering van mede-eigenaars 
 De algemene vergadering van de mede-eigenaars is 
soeverein inzake het beheer van het gebouw, daar waar het 
gemeenschappelijke belangen betreft. 
ARTIKEL 24 - Samenstelling van de vergadering 
 Iedere eigenaar van een kavel is lid van de 
respectievelijk algemene vergadering van zijn gebouw en 
neemt deel aan de beraadslagingen. 
 In geval van verdeling van het eigendomsrecht van een 
kavel, of wanneer dit het voorwerp is van een gewone 
onverdeeldheid, wordt het recht om aan de beraadslagingen 
van de algemene vergadering deel te nemen geschorst totdat 
de belanghebbenden de persoon aanwijzen die dat recht zal 
uitoefenen. Dit mandaat zal aan het proces-verbaal van de 
algemene vergadering gehecht blijven.  
 De algemene vergadering kan bijeengeroepen worden op 
verzoek van één of meer aandeelhouders van de vereniging 
der mede-eigenaars, die ten minste één vijfde van de 
bestaande aandelen bezitten. 
 De vergadering van de vereniging der mede-eigenaars, 
na behoorlijk uitgenodigd te zijn, zal enkel en alleen 
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geldend kunnen beslissen voor de punten die op de agenda 
staan. 
 Iedere aandeelhouder beschikt over een aantal stemmen 
dat overeenstemt met zijn aantal aandelen. 
 Iedere mede-eigenaar kan zich laten vertegenwoordigen 
door een lasthebber, al dan niet lid van de algemene 
vergadering. 
 Aan de syndicus kan geen volmacht worden verleend. 
 Niemand kan aan de stemming deelnemen, zelfs niet als 
lasthebber, voor een groter aantal stemmen dan het totaal 
van de stemmen waarover de andere aanwezige of vertegen-
woordigde mede-eigenaars beschikken. 
 De syndicus kan niet als lasthebber van een mede-
eigenaar worden aangesteld. 
 Een persoon die door de vereniging van mede-eigenaars 
als lasthebber is aangesteld of die door haar is tewerkge-
steld, kan noch persoonlijk, noch door volmacht, deelnemen 
aan de beraadslagingen en de stemmingen die betrekking 
hebben op de hem toevertrouwde taak. 
ARTIKEL 25 - Voorzitter en secretaris 
 De algemene vergadering benoemt, met meerderheid van 
stemmen, voor de termijn die zij bepaalt haar voorzitter 
die kan herkozen worden. Het voorzitterschap is voor deze 
aanstelling toegekend aan de eigenaar van het grootst 
aantal kwotiteiten, en in geval van gelijkheid aan de 
oudste. De syndicus kan nooit voorzitter van de algemene 
vergadering zijn. 
 De syndicus zal de functie van secretaris waarnemen 
tenzij de algemene vergadering zich met een volstrekte 
meerderheid hiertegen zou verzetten. 
ARTIKEL 26 - Gewone algemene vergadering - buitengewone 
algemene vergadering 
 De statutaire algemene vergadering wordt gehouden in 
de gemeente waar de residentie gelegen is, ieder jaar, in 
de maand aangeduid op de eerste algemene vergadering, op de 
dag, het uur en de plaats aangeduid in de bijeenroepingen, 
die worden toegestuurd overeenkomstig de voorschriften 
hierna bepaald. 
 Buiten deze jaarlijkse verplichte bijeenkomst wordt de 
vergadering bijeengeroepen op verzoek van de syndicus zo 
dikwijls het nodig blijkt. 
 Bij inactiviteit van de syndicus gedurende meer dan 
veertien dagen, zal de algemene vergadering geldig bijeen-
geroepen worden door één of meer mede-eigenaars, vertegen-
woordigende samen minstens één/vijfde van de gemene delen. 
ARTIKEL 27 - bijeenroepingen 
 De bijeenroepingen geschieden ten minste acht volle 
dagen en ten hoogste dertig volle dagen op voorhand, per 
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gewoon schrijven. 
 De bijeenroeping zal eveneens geldig gebeuren wanneer 
zij aan de eigenaar overhandigd wordt tegen een door hem 
getekende ontlasting. 
ARTIKEL 28 : agenda 
 De agenda wordt samengesteld door de syndicus of bij 
inactiviteit van deze door diegenen die de vergadering 
samenroepen. 
 Alle punten van de agenda moeten op een klare wijze 
aangeduid worden in de oproepingen. 
 De beslissingen mogen slechts genomen worden over de 
punten die op de agenda vermeld staan. Nochtans staat het 
de leden van de vergadering vrij over andere punten van 
gedachten te wisselen, maar er zal ingevolge deze bespre-
kingen geen enkele geldige beslissing kunnen genomen 
worden, behalve ingeval van unaniem akkoord van alle 
bestaande mede-eigendom. 
ARTIKEL 29 - vertegenwoordiging - volmachten 
 De algemene vergadering bestaat uit alle mede-eig-
enaars welke ook het aantal aandelen van ieder moge zijn. 
 Elke eigenaar mag zich laten vertegenwoordigen door 
een volmachtdrager, welke niet de syndicus kan zijn, maar 
de volmacht zal geschreven zijn en uitdrukkelijk vermelden 
of het een algemene of bijzondere volmacht betreft. 
 Deze volmacht zal aan het verslagschrift van de 
algemene vergadering gehecht blijven. 
ARTIKEL 30 - aanwezigheidslijst 
 De mede-eigenaars of hun vertegenwoordigers zullen 
voor de vergadering een aanwezigheidslijst tekenen, met 
vermelding van het aantal aandelen in de gemene delen, 
waarvan elk eigenaar is. Deze lijst wordt voor echt ver-
klaard door de voorzitter van de vergadering. 
ARTIKEL 31 - geldigheid van de beslissingen 
 Opdat beslissingen geldig genomen worden, moet de 
algemene vergadering bestaan meer dan de helft van mede-
eigenaars (aanwezig of vertegenwoordigd), welke samen ten 
minste de helft in de gemene delen bezitten. 
 Indien deze dubbele voorwaarde niet vervuld is, zal 
een nieuwe vergadering binnen de twintig dagen bijeenge-
roepen worden, overeenkomstig de beschikkingen van artikel 
26 hiervoor, met dezelfde agenda en deze vergadering zal 
geldig beslissen welke ook het aantal van de aanwezige of 
vertegenwoordigde mede-eigenaars zal zijn of het vertegen-
woordigde aantal aandelen, behoudens hetgeen bepaald in 
navolgende artikels. 
ARTIKEL 32 - aantal stemmen 
 De mede-eigenaars beschikken elk over zoveel stemmen 
als ze aandelen bezitten in de gemene delen. 
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 Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. 
ARTIKEL 33 - meerderheid 
 De beslissingen worden genomen bij volstrekte meerder-
heid van de aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars 
(de helft plus één), behoudens indien een bijzondere 
meerderheid of de unanimiteit vereist is. De onthoudingen 
worden als tegenstemmen geteld. 
 Indien de unanimiteit vereist is, wil dit niet zeggen 
de volledige instemming van de tegenwoordige of vertegen-
woordigde leden van de vergadering, maar deze van alle 
bestaande mede-eigenaars; diegenen die niet tegenwoordig 
zijn worden geacht zich tegen het voorstel te verzetten, 
behalve ingeval van een tweede vergadering omdat de eerste 
niet in getal was. 
 In dit laatste geval zullen de afwezigen aanzien 
worden als zijnde akkoord met het voorstel, op de uitdruk-
kelijke voorwaarde dat in de tweede oproeping duidelijk 
vermeld wordt, dat ingeval van nieuwe afwezigheid, de 
afwezigen zullen aanzien worden als zijnde akkoord met het 
voorstel. 
ARTIKEL 34 : bijzondere meerderheden 
 De algemene vergadering beslist: 
 1 bij meerderheid van drie/vierden (3/4) van de 
stemmen: 
 a) over iedere wijziging van de statuten voor zover 
zij slechts het genot, het gebruik of het beheer van de 
gemeenschappelijke gedeelten betreft; 
 b) over alle werken betreffende de gemeenschappelijke 
gedeelten, met uitzondering van die waarover de syndicus 
kan beslissen; 
 c) over de oprichting en de samenstelling van een 
beheerraad die tot taak heeft de syndicus bij te staan en 
toezicht te houden op zijn beheer; 
 2  bij meerderheid van vier/vijfden (4/5) van de 
stemmen 
 a) over iedere andere wijziging van de statuten, 
daarin begrepen de wijziging van de verdeling van de lasten 
van de mede-eigendom; 
 b) over de wijziging van de bestemming van het onroe-
rend goed; 
 c) over de heropbouw van het onroerend goed of de 
herstelling van het beschadigd gedeelte in geval van 
gedeeltelijke vernietiging; 
 d) over iedere verkrijging van nieuwe onroerende 
goederen bestemd om gemeenschappelijk te worden; 
 e) over alle daden van beschikking van gemeenschappe-
lijke onroerende goederen. 
 In geval van gehele of gedeeltelijke vernietiging, 
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worden de vergoedingen die in de plaats komen van het 
vernietigde onroerend goed bij voorrang aangewend voor de 
heropbouw ervan, indien daartoe beslist wordt. 
 Onverminderd de vorderingen ingesteld tegen de eige-
naar, de bewoner of de derde, die aansprakelijk is voor het 
schadegeval, zijn de eigenaars verplicht in geval van 
heropbouw of herstel tussen te komen in de kosten, naar 
evenredigheid van hun aandelen in de vereniging der mede-
eigenaars. 
 3 bij eenparigheid van stemmen 
 Er wordt met eenparigheid van stemmen van alle aan-
deelhouders beslist over elke wijziging van verdeling van 
de aandelen van de vereniging der mede-eigenaars, alsmede 
over elke beslissing van de algemene vergadering betref-
fende de volledige heropbouw van het onroerend goed. 
 De algemene vergadering verbindt door haar beslissin-
gen alle mede-eigenaars tot de punten op de agenda, ook de 
afwezige mede-eigenaars.  
ARTIKEL 35 - register der beslissingen, uittreksels 
 De beslissingen van de algemene vergaderingen worden 
genoteerd, ondertekend door de beheerders (en de eigenaars 
die zouden wensen), en gebundeld. 
ARTIKEL 36 - beheerraad 
   De algemene vergadering kan mits een 
meerderheid van drie/vierden van de stemmen beslissen een 
raad van bestuur te benoemen. 
   Deze is samengesteld uit minimum drie en 
maximum vijf leden. de voorzitter van de algemene 
vergadering maakt ambtshalve deel uit van de raad van 
bestuur. De andere leden worden verkozen door de algemene 
vergadering. Ieder lid van de algemene vergadering kan zijn 
kandidatuur stellen. de kandidaten met het grootste aantal 
stemmen zijn verkozen als lid van de raad van beheer. 
   Het mandaat van de leden van de raad van 
bestuur duurt drie jaar, maar kan worden verlengd. de 
syndicus kan geen lid zijn van de raad van bestuur. 
   De raad van bestuur heeft tot taak het 
bijstaan van de syndicus en het toezicht houden op de 
syndicus. in het bijzonder zal de raad van bestuur de 
volgende bevoegdheden overnemen van de algemene 
vergadering: 
- het nazien van de rekeningen en de afrekeningen van de 
syndicus, de raad heeft een onbeperkt recht van toezicht op 
de rekeningen en de stukken 
- het geven van zijn visum na zowel de opportuniteit als de 
realiteit van de uitgaven van de syndicus te hebben 
gecontroleerd 
- in overleg met de syndicus zal de raad van bestuur alle 
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beslissingen treffen in hoogdringende aangelegenheden. 
   De beslissingen van de raad van bestuur 
worden genomen met meerderheid van stemmen en worden 
opgetekend in een proces-verbaal dat berust bij de 
syndicus. 
  SECTIE IV - De syndicus 
ARTIKEL 37 : De syndicus 
 De algemene vergadering van de vereniging van aan-
deelhouders zal beroep doen op de diensten van een syndi-
cus, al dan niet gekozen tussen de mede-eigenaars; hij is 
gelast met het algemeen toezicht op het gebouw en in het 
bijzonder met het toezicht op de uitvoering van herstel-
lingswerken aan de gemene delen. 
 De syndicus wordt benoemd door de eerste algemene 
vergadering van de vereniging van de mede-eigenaars of bij 
ontstentenis daarvan, bij beslissing van de rechter, op 
verzoek van iedere belanghebbende. De bouwheer behoudt zich 
het recht voor de syndicus te benoemen tot aan de eerste 
algemene vergadering. 
 Het mandaat van de syndicus kan in geen geval vijf 
jaar te boven gaan, maar is hernieuwbaar. 
 Onder voorbehoud van een uitdrukkelijke beslissing van 
de algemene vergadering, kan hij geen verbintenissen 
aangaan voor een termijn die de duur van zijn mandaat te 
boven gaat. 
 Een uittreksel uit de akte betreffende de aanstelling 
of benoeming van de syndicus wordt binnen acht dagen na die 
aanstelling of benoeming, op onveranderlijke wijze en 
zodanig dat het op ieder tijdstip zichtbaar is, aangeplakt 
aan de ingang van het gebouw waar de zetel van de vereni-
ging van mede-eigenaars gevestigd is. 
 Behalve de datum van de aanstelling of de benoeming, 
bevat het uittreksel de naam, de voornamen, het beroep en 
de woonplaats van de syndicus, of indien het gaat om een 
vennootschap, haar rechtsvorm, haar naam en firma, alsmede 
haar maatschappelijke zetel. Het uittreksel moet in voor-
komend geval worden aangevuld met alle andere aanwijzingen 
die het iedere belanghebbende mogelijke maken onverwijld 
met de syndicus in contact te treden, met name de plaats 
waar, op de zetel van de vereniging van mede-eigenaars, het 
huishoudelijk reglement en het register met de beslissingen 
van de algemene vergadering kunnen worden geraadpleegd. 
 De aanplakking van het uittreksel moet geschieden door 
toedoen van de syndicus. 
 Ongeacht de bevoegdheid die hem door huidig reglement 
van mede-eigendom wordt toegekend, heeft de syndicus tot 
opdracht : 
 1 de algemene vergadering bijeen te roepen op de door 
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het reglement van mede-eigendom vastgestelde dagen of 
telkens als er dringend in het belang van de mede-eigendom 
een beslissing moet worden genomen; 
 2 de beslissingen van de algemene vergadering te 
notuleren in het register bedoeld in artikel 577-10, 3 van 
het Burgerlijk Wetboek; 
 3  deze beslissingen uit te voeren en te laten 
uitvoeren; 
 4 alle bewarende maatregelen te treffen en alle daden 
van voorlopig beheer te stellen; 
 5  het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars 
te beheren; 
 6 de vereniging van mede-eigenaars, zowel in rechte 
als voor het beheer van de gemeenschappelijke zaken, te 
vertegenwoordigen; 
 7  de lijst van de schulden, de kosten van de uitga-
ven voor behoud, onderhoud, herstelling en vernieuwing 
waartoe de algemene vergadering voor de datum van de 
overdracht heeft besloten, maar waarvan de betaling pas 
nadien opeisbaar wordt, over te leggen binnen vijftien 
dagen te rekenen van het verzoek van de notaris. 
 8 aan elke persoon, die het gebouw bewoont krachtens 
een persoonlijk of zakelijk recht, maar die in de algemene 
vergadering geen stemrecht heeft, de datum van de vergade-
ringen mede te delen om hem in staat te stellen schrifte-
lijk zijn vragen of opmerkingen met betrekking tot de 
gemeenschappelijke gedeelten te formuleren. Deze zullen als 
zodanig aan de vergadering worden medegedeeld. 
 De syndicus is als enige aansprakelijk voor zijn 
beheer; hij zal zijn bevoegdheid niet kunnen overdragen dan 
met de toestemming van de algemene vergadering en slechts 
voor een beperkte duur of voor welomschreven doeleinden. 
 Bij verhindering of in gebreke blijven van de syndicus 
kan iedere belanghebbende aan de rechter de aanwijzing 
verzoeken van een voorlopige syndicus. 
 De termijn van zijn mandaat zal dan door de rechter 
bepaald worden. 
 De syndicus zal dan door de verzoeker(s) in het geding 
worden geroepen. 
 De algemene vergadering kan steeds de syndicus ont-
slaan. Zij kan eveneens, indien zij dit wenselijk acht, een 
voorlopige syndicus toevoegen voor een welbepaalde duur of 
voor welbepaalde doeleinden. 
 Buiten de bijzondere bevoegdheden hiervoren vastge-
steld, voert de syndicus de beslissingen uit van de alge-
mene vergadering, en waakt over de naleving van het regle-
ment van mede-eigendom. Hij moet waken over het goed 
onderhoud der gemene delen, over de goede werking van de 
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lift, gebeurlijke en dringende werken en herstellingen op 
eigen initiatief genomen doen uitvoeren, evenals deze die 
zullen bevolen worden door de algemene vergadering. 
 Hij heeft eveneens als opdracht, het bedrag van de 
uitgaven te verdelen tussen de eigenaars der kavels in de 
verhoudingen aangeduid door onderhavig reglement, de 
fondsen samen te brengen, en te storten aan de rechtheb-
benden. 
 De syndicus zal eveneens waken over het goed algemeen 
onderhoud van het gebouw, het dak, de riolering en de 
leidingen. 
 De syndicus onderzoekt de betwistingen betreffende de 
gemene delen, met derden en openbare besturen; hij brengt 
verslag uit aan de algemene vergadering, die zal kunnen 
uitmaken welke beslissingen dienen genomen te worden ter 
verdediging van de gemeenschappelijke belangen. 
 Ingeval van hoogdringendheid, zal hij alle bewarende 
maatregelen treffen. 
 De syndicus legt jaarlijks zijn algemene rekeningen 
aan de algemene vergadering voor. 
 Hij legt jaarlijks aan ieder eigenaar, zijn bijzondere 
rekeningen voor. 
 Een voorschot zal gestort worden op de rekening van de 
vereniging door de eigenaars van een kavel teneinde hem toe 
te laten het hoofd te bieden aan de gemeenschappelijke 
uitgaven. Het bedrag van de provisie zal door de algemene 
vergadering vastgesteld worden. 
 De algemene vergadering zal eveneens de sommen vast-
stellen voor het oprichten van een reservefonds. De verga-
dering zal het gebruik en de plaatsing van dit reservefonds 
vaststellen, in afwachting van zijn aanwending. 
 De syndicus heeft het recht van de eigenaars van de 
kavels de betaling van de voorschotten, door de algemene 
vergadering besloten, te eisen. 
 Indien een eigenaar van een kavel weigert het voor-
schot op de rekening van de vereniging van de mede-eige-
naars te storten, mag deze laatste de diensten van elec-
triciteit, in de kavel van de in gebreke blijvende bedie-
nende afsluiten. 
 De in gebreke blijvende eigenaar die zich op gelijk 
welke wijze tegen deze straffen zou verzetten, zal van 
rechtswege en zonder in gebreke stelling strafbaar zijn met 
een boete, waarvan het bedrag door de eerste algemene 
vergadering zal worden vastgesteld, per overtreding, welke 
boete in het reservefonds zal gestort worden. 
 De in gebreke blijvende eigenaar zal kunnen gedagvaard 
worden, vervolgingen en benaarstigingen van de syndicus, in 
naam van de vereniging van de mede-eigenaars; de syndicus 
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heeft te dien einde een contractuele en onherroepelijke 
volmacht. 
 Alvorens de gerechtelijke vervolgingen in te spannen, 
zal de syndicus zich van het akkoord van de algemene 
vergadering van de vereniging verzekeren, maar hij zal dit 
akkoord niet moeten verrechtvaardigen noch tegenover 
derden, noch tegenover de Rechtbanken. 
 De sommen door de in gebreke blijvende verschuldigd, 
zullen intresten opbrengen in het voordeel van de vereni-
ging van de mede-eigenaars, tegen de wettelijke rentevoet, 
verhoogd met twee percent 's jaars. 
 De opeisbaarheid neemt een aanvang acht dagen na de 
datum verplichtend aangeduid op het rekeninguittreksel. 
 Gedurende de periode waarin zij in gebreke blijft, zal 
de verenging van de mede-eigenaars de nodige sommen 
voorschieten voor de goede werking van de gemeenschappelij-
ke diensten en voor deze nodig tot het onderhoud van de 
gemene delen. 
 Indien de kavel van de in gebreke blijvende verhuurd 
is, heeft de syndicus delegatie om rechtstreeks van de 
huurder de huurgelden te innen tot beloop van het bedrag 
der verschuldigde sommen. 
 Hij kan te dien einde geldig kwijtschrift verlenen van 
de geïnde bedragen. De huurder zal zich niet kunnen 
verzetten tegen de betaling en hij zal geldig bevrijd zijn 
tegenover zijn verhuurder. Het zou onbillijk zijn dat de in 
gebreke zijnde eigenaar huurgelden opstrijkt zonder in de 
gemeenschappelijke lasten bij te dragen. 
 De syndicus is gelast met het innen van de ontvangsten 
die zouden voortkomen van gemene zaken. 
 SECTIE V - Verdeling van de algemene lasten en ontvangsten 
ARTIKEL 38 - deelname 
 Over het algemeen zullen alle lasten van onderhoud en 
verbruik evenals de herstellingen aan gemene delen door de 
mede-eigenaars gedragen worden in verhouding van de aande-
len die zij bezitten in de gemene delen, zoals deze aande-
len aangeduid zijn in de tabel, vermeld in de desbetref-
fende basisakte. 
 Dit regime is onveranderlijk voor alle uitgaven behou-
dens uitdrukkelijk bepaalde uitzonderingen, vermeld in 
onderhavige basisakte. 
ARTIKEL 39 - samenstelling van de lasten 
 De gemene lasten bevatten onder andere : 
(deze opsomming wordt slechts gegeven ten titel van inlich-
ting en is dus niet beperkend). 
1. de kosten van electriciteit, water, warm water en 
verwarming voor de gemene delen; het plaatsen en openen van 
de gemene meters voor electriciteit, gas en water; de 
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aankoop of huur van blusapparaten, enzovoort; 
2. de vergoeding van de beheerders en het ereloon van de 
architect van het gebouw, indien beroep gedaan wordt op 
zijn tussenkomst. 
3. de kosten van aankoop, onderhoud, herstelling en ver-
vanging van uitrusting der gemene delen en van het gemeen-
schappelijk meubilair; 
4. de betaling van de verzekeringspremies; 
5. de kosten van aankoop van onderhoudsmateriaal en onder-
houdsmateriaal voor de gemene delen. 
6. het loon van het onderhoudspersoneel en de onkosten voor 
maatschappelijke zekerheid. 
7. de kosten van onderhoud van de lift.  
 Wat betreft de vergoeding van de syndicus en de 
abonnementen op radio- en teledistributie, deze zullen 
verdeeld worden over het totaal aantal appartementen, 
waarbij elk appartement een identiek deel van deze kosten 
dient te dragen. 
ARTIKEL 40 : belastingen en burgerlijke verantwoordelijk-
heid 
 Alle belastingen met betrekking tot het gebouw geheven 
door de openbare overheid, worden beschouwd als ge-
meenschappelijke lasten, welke door de mede-eigenaars 
zullen gedragen worden, ieder in verhouding tot zijn 
aandelen in de gemene delen, tenzij deze belastingen 
rechtstreeks gevestigd worden op elk privatief eigendom 
afzonderlijk. 
 De aansprakelijkheid wegens het gebouw (artikel 1386 
van het Burgerlijk Wetboek) en in het algemeen alle risi-
co's van verantwoordelijkheid over het gebouw, zullen 
verdeeld worden volgens de formule van de gemeenschappe-
lijke eigendom, in zover wel te verstaan het gemene delen 
betreft, en onverminderd het verhaal dat de mede-eigenaars 
zouden hebben tegen diegene die persoonlijk verantwoorde-
lijk zou zijn, hetzij deze een derde is, hetzij een mede-
eigenaar of huurder. 
ARTIKEL 41 : verhoging van de lasten door één van de mede-
eigenaars 
 Indien één van de mede-eigenaars in eigen voordeel de 
gemene lasten van het gebouw zou verhogen, moet hij alleen 
deze verhoging dragen. 
ARTIKEL 42 : ontvangsten 
 Ontvangsten betreffende de gemene delen, zullen aan de 
mede-eigenaars toekomen in verhouding tot de deelname van 
elk in de gemene lasten. 
ARTIKEL 43 : afrekening - provisie - reservefonds 
 De syndicus legt minstens eenmaal per jaar aan elke 
mede-eigenaar een uitvoerige rekening voor betreffende 
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ontvangsten, uitgaven en kastoestand. 
 Hij stelt op dat ogenblik eveneens het bedrag vast dat 
elke mede-eigenaar verschuldigd is voor tussenkomst in de 
gemeenschappelijke lasten. 
 Een reservefonds zal dienen voor eventueel onverwacht 
zware gemeenschappelijke uitgaven. 
 De sommen der afrekening zijn betaalbaar binnen de 
drie weken van de verzending (of afgifte met handtekening 
voor ontvangst). 
 De binnen deze termijnen niet betaalde sommen brengen 
intrest op in het voordeel van de vereniging van de mede-
eigenaars, tegen de wettelijke rentevoet, verhoogd met twee 
percent 's jaars. 
 Indien een mede-eigenaar in gebreke blijft zijn 
afrekening te betalen heeft de syndicus, het recht, vier 
weken, na de verzending (of afgifte) der rekening, de 
gemeenschappelijke diensten voor deze mede-eigenaar te 
sluiten (centrale verwarming, warm water, enzovoort) 
 Indien in zelfde geval de privatieve delen van het 
gebouw, toebehorende aan de wanbetaler-eigenaar, verhuurd 
zouden zijn, dan heeft de syndicus, volmacht om recht-
streeks van de huurder de huursommen in ontvangst te nemen 
en geldig kwijting te verlenen over deze sommen tot beloop 
van het bedrag aan de gemeenschap verschuldigd. 
 De syndicus heeft tenslotte alle macht om alleen, in 
naam van de ganse gemeenschap, deze betalingen voor de 
rechtbank te vorderen. 
 Ten einde syndicus toe te laten in de gemeenschappe-
lijke uitgaven te voorzien, zal door iedere eigenaar bij 
het betrekken van zijn eigendom, een provisie gestort 
worden, te bepalen door de algemene vergadering en voor de 
eerste maal door de bouwheer. 
 Dit bedrag kan aangepast worden door de algemene 
vergadering. 
 De intresten en alle andere eventuele boeten worden 
gestort in het reservefonds. 
 De algemene vergadering beslist over de wijze van 
belegging van de sommen van het reservefonds alsmede over 
de eventuele aanwending ervan. 
ARTIKEL 44 : overdracht van een kavel 
 Onbetaalde kosten 
 In geval van eigendomsoverdracht van een kavel, is de 
nieuwe eigenaar, en, in de mate waarin de wet hem deze ver-
plichting oplegt, de optredende notaris gehouden aan de 
syndicus te vragen, en is de syndicus ertoe gehouden te 
geven, een staat van volgende kosten : 
 1. de kosten van de uitgaven voor behoud, onderhoud, 

herstelling en vernieuwing waartoe de algemene ver-



 
 

47    

gadering voor de datum van de overdracht heeft be-
sloten, maar waarvan de betaling pas nadien opeisbaar 
wordt; 

 2. de kosten verbonden aan het verkrijgen van de ge- 
 meenschappelijke delen waartoe de algemene vergade- 
 ring voor de datum van de overdracht heeft besloten, 
  maar waarvan de betaling pas nadien opeisbaar wordt; 
 3. de door de vereniging van mede-eigenaars vast- 
 staande verschuldigde bedragen, ten gevolge van ge- 
 schillen ontstaan voor de datum van de overdracht, 
 maar waarvan de betaling pas nadien opeisbaar wordt; 
 4. het bedrag van de eventuele achterstand van de 
 eigenaar in de kosten aan de vereniging verschul
digd,  ongeacht of het gaat om kosten die via het 
werkkapi taal dan wel het reservekapitaal worden besteed; 
 5. het bedrag dat overeenstemt met het aandeel aan de 
 over te dragen kavel verbonden, in het reservekapi-
 taal. 
Het antwoord, indien door de notaris gevraagd, wordt aan 
partijen medegedeeld; evenzo wordt aan partijen gemeld, 
indien de syndicus niet binnen twee weken van het verzoek 
geantwoord heeft. 
 De syndicus die niet tijdig antwoordt kan door de 
mede-eigenaar, zowel de nieuwe als de vorige, aansprakelijk 
worden gesteld voor alle schade die uit dit verzuim of deze 
vertraging ontstaat. 
 Onverminderd andersluidende overeenkomsten tussen par-
tijen betreffende de bijdrage in de schuld, draagt de 
nieuwe eigenaar het bedrag van die schulden vermeld onder 
1, 2 en 3 en van de gewone lasten vanaf de datum van de 
overdracht. 
 Werkkapitaal 
 Onder "werkkapitaal" wordt verstaan de som van de 
voorschotten betaald door de mede-eigenaars als voorziening 
voor het betalen van de periodieke uitgave, zoals algemene 
kosten en lasten van het gebouw, kosten van werken, 
herstellingen en diensten, eventueel verwarmingskosten, 
verlichtingskosten van de gemeenschappelijke gedeelten, de 
beheerskosten, enzovoort. 
 In geval van eigendomsoverdracht van een kavel is de 
uittredende mede-eigenaar schuldeiser van de vereniging van 
mede-eigenaars voor het gedeelte van zijn aandeel in het 
werkkapitaal dat overeenstemt met de periode die volgt op 
de overdracht van het gebruiks- of genotsrecht aan de 
nieuwe eigenaar.  
 Deze datum moet aan de syndicus worden gemeld zodra de 
eigendomsoverdracht authentiek werd vastgesteld, dan wel op 
een andere wijze vaste datum heeft verkregen. De afrekening 
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wordt door de syndicus op verzoek van de nieuwe dan wel de 
vorige eigenaar opgesteld en medegedeeld. Ook de notaris 
die belast is met het opmaken van de akte van 
eigendomsoverdracht kan in die zin een verzoek aan de 
syndicus richten waarop hij gehouden is te antwoorden.  
 Reservekapitaal 
 Onder "reservekapitaal" wordt verstaan de som van de 
periodieke inbrengen van geld, bestemd voor het dekken van 
niet periodieke uitgaven, zoals de uitgaven voor het leggen 
van nieuwe dakbedekkingen en andere belangrijke 
herstellingswerken of vervangingen of vernieuwingen enzo-
voort. 
 Het aandeel van de verkoper in het reservekapitaal 
blijft als een accessorium aan de kavel verbonden, en kan 
dus niet teruggevorderd worden; het blijft onder het beheer 
van de vereniging van mede-eigenaars, en wordt voortaan 
voor rekening van de nieuwe eigenaar aangewend. 
 SECTIE V - HERSTELLINGEN EN WERKEN 
ARTIKEL 45 - indeling 
 De herstellingen en werken aan de gemene delen, zullen 
door de mede-eigenaars gedragen worden in verhouding tot 
hun aandelen in de gemene delen, behalve ingeval er door 
huidig reglement anders over beslist wordt. 
 Deze herstellingen en werken worden ingedeeld in drie 
categorieën 
- dringende herstellingen; 
- noodzakelijke maar niet dringende herstellingen; 
- niet noodzakelijke werken en herstellingen. 
ARTIKEL 46 - Dringende herstellingen 
 De syndicus, de beheerders, ieder afzonderlijk (en in 
noodtoestand elke mede-eigenaar) hebben alle macht om de 
dringende herstellingen zoals werken aan waterleidingen, 
gasleidingen, lekken in de dakdichting, enzovoort, te 
moeten uitvoeren, zonder de toelating van de mede-eigenaars 
te moeten vragen. 
ARTIKEL 47 - noodzakelijke maar niet dringende herstel-
lingen 
 Deze herstellingen worden beslist door de syndicus. 
 De syndicus kan, omwille van de eventuele belangrijk-
heid der uit te voeren werken, een buitengewone algemene 
vergadering samenroepen om tot de herstelling te beslissen. 
ARTIKEL 48 - niet noodzakelijke herstellingen of werken die 
een verfraaiing of een verbetering van het gebouw tot doel 
hebben 
 Deze werken vallen onder de bevoegdheid van de alge-
mene vergadering. 
 Tot de uitvoering van deze werken wordt slechts 
beslist bij een meerderheid van ten minste drie/vierde van 
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de stemmen van het gebouw. 
 In dit geval zal de prijs van deze bijkomende werken 
moeten gedragen worden door alle mede-eigenaars in verhou-
ding tot de aandelen van elk in de gemene delen van het 
gebouw, behoudens toepassing van artikel 18. 
ARTIKEL 49 - wijze van uitvoering 
 De mede-eigenaars zullen toegang moeten verstrekken 
tot hun privatieve delen, voor alle herstellingen of onder-
houd aan gemene delen. 
 Indien de mede-eigenaars of bewoners hun privatieve 
delen voor langere tijd verlaten zullen zij verplicht zijn 
een sleutel in bewaring te geven aan een volmachtdrager die 
de Gemeente waar de residentie gelegen is, bewoont, en 
waarvan de naam en het adres aan de syndicus zal bekend 
gemaakt worden, op dat men op het ogenblik, indien dit 
nodig mocht zijn, toegang zou hebben tot zijn appartement. 
 SECTIE VI - VERZEKERINGEN 
ARTIKEL 50 - eerste polis 
 De eerste brandverzekeringspolis zal door de compa-
rante voor rekening van de mede-eigendom aangegaan worden, 
zowel voor de privatieve delen, als voor de gemene delen 
van het gebouw, bij een vennootschap van eerste rang en 
voor een maximum duur van één jaar. 
 De algemene vergadering beslist over de aanpassingen 
die zich opdringen. 
 De syndicus voert dienaangaande de genomen beslissing-
en uit en ondertekent geldig alle bijkomende en wijzigende 
polissen. 
ARTIKEL 51 - polis 
 Ieder mede-eigenaar zal recht hebben op een exemplaar 
van deze polissen. 
ARTIKEL 52 - bijkomende premie 
 Indien een bijkomende premie verschuldigd is op 
aanvraag van één van de mede-eigenaars ten persoonlijk 
voordeel, zal deze alleen de verschuldigde bijkomende 
premie betalen. 
ARTIKEL 53 - schade 
 Ingeval van schade zullen de vergoedingen, toegekend 
ingevolge de polis, door de syndicus geïnd worden, op last 
deze in de bewaring te stellen bij een bank of elders, 
onder de door de algemene vergadering te stellen voorwaar-
den.               
 Er zal noodzakelijkerwijze rekening worden gehouden 
met de rechten van de bevoorrechte en hypothecaire schuld-
eisers, wiens tussenkomst zal gevraagd worden, overeenkom-
stig de wet. 
ARTIKEL 54 - gebruik van de vergoedingen 
 Het gebruik van de vergoedingen is als volgt geregeld: 
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a) indien de schade gedeeltelijk is : 
 De syndicus zal de ontvangen vergoedingen gebruiken 
voor herstellingen van de getroffen plaatsen. 
 Indien de vergoeding onvoldoende is om te voorzien in 
het herstel van de getroffen plaatsen, zal het nadelig 
saldo door de syndicus gevorderd worden, ten laste van alle 
mede-eigenaars ieder overeenkomstig zijn aantal aandelen in 
de gemene delen van het gebouw, zelfs indien het gaat over 
herstelling van privatieve delen. 
 Indien de vergoeding groter is dan de kosten van de 
herstelling, zal het overschot aan alle mede-eigenaars 
toekomen ieder in verhouding tot zijn aandeel in de gemene 
delen van het gebouw. 
b) indien de schade volledig is : 
 zal de vergoeding moeten aangewend worden voor de 
wederoprichting van het gebouw, tenzij de algemene verga-
dering van de mede-eigenaars er anders over beslist met een 
meerderheid van drie/vierden van het totaal van de stemmen. 
 Indien de vergoeding ontoereikend is om te voldoen aan 
de kosten van wederopbouw, zal het nadelig saldo ten laste 
zijn van alle mede-eigenaars, ieder in verhouding tot zijn 
respectievelijke aandelen in de gemene delen van het 
gebouw. 
 Deze opleg zal eisbaar zijn binnen de drie maanden die 
volgen op de algemene vergadering die deze sommen heeft 
vastgesteld; de intresten aan de wettelijke rentevoet 
zullen van rechtswege en zonder in gebreke stelling lopen, 
indien de betaling niet geschiedt binnen gezegde termijn. 
 Nochtans ingeval de algemene vergadering der wederop-
bouw van het gebouw zou beslissen, zullen de mede-eige-
naars, die geen deel hebben genomen aan de stemming of 
indien die tegen de wederopbouw hebben gestemd, gehouden 
zijn indien andere mede-eigenaars erom verzoeken, binnen de 
maand van de beslissing van de algemene vergadering, al hun 
rechten in het gebouw aan deze af te staan mits toekenning 
aan de onteigenden van hun volledig deel in gezegde 
vergoeding. 
 De prijs van de afstand van de aandelen in de ver-
woeste zaak zal bij gebrek aan akkoord tussen de partijen 
bepaald worden door twee deskundigen aangeduid door de 
Voorzitter van de Burgerlijke Rechtbank van de ligging van 
het gebouw ten verzoeke van de meeste gerede partij en met 
het vermogen voor de deskundigen een derde deskundige bij 
te vragen. Ingeval van onenigheid over de keuze van deze 
derde deskundige, zal hij op dezelfde manier aangesteld 
worden. 
 De prijs van de afstand der aandelen in de verwoeste 
zaak zal contant betaald worden. 
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 Wanneer het gebouw niet wederopgebouwd wordt, zal de 
gedwongen onverdeeldheid een einde nemen en zullen de 
gemene delen in éénzelfde, openbare zitting, verkocht of 
geveild worden. 
 De vergoeding voortkomende van de verzekering, evenals 
de opbrengst van de eventuele veiling, zullen vervolgens 
onder de eigenaars verdeeld worden, in verhouding met hun 
respectievelijke aandelen in de gemene delen. 
 Ingeval van gedeeltelijke of volledige vernietiging 
ingevolge een andere oorzaak dan brand, zullen de hiervoor 
vermelde regels eveneens van toepassing zijn. 
 Zelfs indien geen enkele vergoeding getrokken wordt, 
kan de algemene vergadering, met unanimiteit van de stem-
men, tot wederopbouw van het gebouw besluiten. 
ARTIKEL 55 - afwijkingen 
 Indien door de mede-eigenaars aan hun eigendom ver-
fraaiingen aangebracht worden, zullen zij deze op hun 
kosten laten verzekeren. 
 De mede-eigenaars, die, in tegenstelling met de mening 
van de meerderheid het bedrag van de verzekering 
ontoereikend zouden vinden, zullen steeds het recht hebben 
voor eigen rekening, een bijkomende verzekering af te 
sluiten, op voorwaarde er zelf al de lasten en premies van 
te betalen. 
 In deze twee gevallen zullen de belanghebbenden alleen 
het recht hebben het surplus van de vergoeding te trekken. 
 Zij zullen er in volle eigendom en in volle vrijheid over 
beschikken. 
ARTIKEL 56 - huisraad - huur - verhaal van de buren 
 Elke eigenaar of bewoner moet persoonlijk, op eigen 
kosten, een voldoende verzekering afsluiten om zijn huis-
raad, de huurrisico's en het verhaal van geburen te dekken 
tegen brand, en andere bijhorende risico's. 
ARTIKEL 57 - verzekering - burgerlijke verantwoordelijkheid 
 De syndicus zal, indien de algemene vergadering het 
nodig oordeelt, een verzekering afsluiten om de verant-
woordelijkheid van de mede-eigenaars te dekken in het 
bijzonder voor elk ongeval dat aan de personen die in het 
gebouw een werk uit te voeren hebben, zou kunnen overkomen, 
alsook voor alle ongevallen, die kunnen voortkomen van de 
staat van het gebouw (het slachtoffer weze een bewoner van 
het gebouw of een derde, vreemde aan het gebouw). 
 Het bedrag van deze verzekering zal door de algemene 
vergadering vastgesteld worden. 
 De premies zullen door de mede-eigenaars betaald 
worden in verhouding tot hun aandelen in de gemene delen 
van het gebouw. 
ARTIKEL 58 - overgangsbepalingen 
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 De comparante moet niet tussenkomen in de gemeen-
schappelijke lasten voor wat betreft de niet verkochte 
privatieven.  Haar tussenkomst is vereist voor de priva-
tieven die zij verhuurt of uitbaat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RESIDENTIE ARCHIPEL 
 
 
 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
ARTIKEL 1 - algemeenheden 
 Er wordt onder alle mede-eigenaars een huishoudelijk 
reglement vastgelegd, verplichtend voor de mede-eigenaars 
van ieder gebouw en hun rechthebbenden. Dit reglement kan 
door een algemene vergadering gewijzigd worden met een 
meerderheid van stemmen.  
 De veranderingen zullen, op hun datum, vermeld worden 
in de verslagschriften van de algemene vergaderingen en 
zullen bovendien in een speciaal register ingeschreven 
worden, hetwelk de naam van "Boek der statuten" zal dragen 
en dat zowel het statuut van het gebouw, als het huishou-
delijk reglement en zijn wijzigingen zal bevatten. 
 Een afschrift van dit boek zal op een, door de syndi-
cus aan te duiden plaats ter inzage gehouden worden van 
alle belanghebbenden (mede-eigenaars, huurders, vruchtge-
bruikers, enzovoort). 
 Ingeval van vervreemding of verhuring van een gedeelte 
van het gebouw, zal de partij overdrager de aandacht van de 
nieuwe belanghebbende in het bijzonder vestigen op het 
bestaan van dit boek der statuten en hem verzoeken er 
kennis van te nemen, want de nieuwe belanghebbende, door 
het feit, dat hij eigenaar of rechthebbende wordt van om 
het even welk gedeelte van het gebouw, zal in de plaats 
gesteld worden, in alle rechten en verplichtingen die 
voortvloeien uit de beslissingen vermeld in dit boek der 
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statuten. 
ARTIKEL 2 - onderhoud 
 De schilderwerken aan gemeenschappelijke delen, 
evenals het onderhoud aan de gevels, alsmede het onderhoud 
van ramen en toegangsdeuren, zullen moeten uitgevoerd 
worden op de tijdstippen, vastgesteld ingevolge een plan 
opgemaakt door de algemene vergadering en onder toezicht 
van de syndicus. 
 Wat de werken betreft, uit te voeren aan de privatieve 
delen die het uitzicht van het gebouw aanbelangen, deze 
zullen op gemeenschappelijke kosten worden uitgevoerd door 
een firma of persoon aan te duiden door de algemene verga-
dering en dit om het verzorgd en uniform uitzicht van het 
gebouw te bewaren, en dit eveneens volgens de modaliteiten 
zoals hiervoor bepaald. 
ARTIKEL 3 - uitzicht 
 De mede-eigenaars en bewoners zullen aan de ramen en 
borstweringen, geen opschriften, reclame, wasgoed of andere 
voorwerpen mogen aanbrengen of ophangen. 
 De gordijnen dienen aan de buitenkant wit te zijn. 
ARTIKEL 4 - publiciteit 
 Aan de ingang van iedere residentie zal een rek kunnen 
aangebracht worden waarop iedereen die het wenst, een plaat 
volgens het door de algemene vergadering voorgeschreven 
model kan aanbrengen met vermelding van de naam, het 
beroep, het adres, de verdieping en de bezoekuren. 
 Het is toegelaten op de privatieve ingangsdeur van het 
appartement een naamplaat met of zonder vermelding van het 
beroep van de bewoner aan te brengen; deze plaat dient 
overeen te stemmen met het model aangenomen door de alge-
mene vergadering. 
 Op de brievenbus, en naast de bel zullen plaatsen 
voorzien zijn voor het aanbrengen van naamvermeldingen; 
deze vermeldingen zullen overeenstemmen met het model 
goedgekeurd door de algemene vergadering. 
 Het is verboden publiciteit te maken bovenop of aan de 
gevels van het gebouw. 
ARTIKEL 5 - gemene delen 
 De gemene delen in het bijzonder de inkomhallen, de 
trappen, en de gangen zullen op elk ogenblik vrij moeten 
gehouden worden, bijgevolg zal er nooit om het even wat 
mogen opgehangen worden of neer gezet worden.  Dit verbod 
betreft vooral fietsen en kinderwagens. 
 Het is ten strengste verboden in de gangen, in de 
trapzaal om het even wat te bergen (zoals oude kranten, 
kartons, kisten, enzovoort). 
 De mede-eigenaars blijven persoonlijk belast met het 
wegbrengen van de voorwerpen die door de reinigingsdienst 
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geweigerd worden. 
 Er zal in de gangen en in de trapzalen, geen enkel 
huishoudelijk werk mogen uitgevoerd worden, zoals het 
borstelen van tapijten en klederen, het blinken van schoe-
nen enzovoort. 
 Er zullen in de gang en trapzalen geen krammen, haken, 
kapstokken, of elk ander voorwerp mogen aangebracht worden. 
 Het is ten strengste verboden om het even wat uit te 
kloppen, te schudden of te werpen langs de ramen of de 
terrassen. 
 De tapijten zullen enkel mogen geborsteld of geklopt 
worden op de plaatsen en de uren, door de algemene verga-
dering aan te duiden. 
 Het is eveneens verboden in de inkomhallen aanplak-
brieven aan te brengen voor de verkoop of het te huur 
stellen van appartementen. 
 Elke beschadiging aan de gevels of andere delen van 
het gebouw, aangebracht tijdens het verhuizen, zal door de 
betrokken eigenaar moeten vergoed worden. 
ARTIKEL 6 - verdraagzaamheid 
 De mede-eigenaars, evenals hun huurders of bewoners 
zullen slechts honden, katten, vogels en andere gebruike-
lijke huisdieren (alle van kleine gestalte), mogen houden 
ten titel van verdraagzaamheid; nochtans indien één van 
deze dieren oorzaak van onrust in het gebouw zou zijn door 
lawaai, geur, of op andere wijze, zal de algemene vergade-
ring, bij eenvoudige meerderheid van stemmen, de toelating 
voor dit dier, oorzaak van de onrust, kunnen intrekken. 
 Indien de eigenaar van dit dier zich niet zou schikken 
naar de beslissingen van de algemene vergadering, zal deze 
laatste hem kunnen veroordelen tot de som van duizend frank 
boete per dag vertraging, te rekenen vanaf de betekening 
bij eenvoudig aangetekend schrijven van de beslissing van 
de vergadering en het bedrag van deze boete zal gestort 
worden in het reservefonds; het alles zonder nadeel voor de 
beslissing van de algemene vergadering, te nemen met een 
meerderheid van drie/vierde van de stemmen en betrekking 
hebbend op het wegnemen van het dier door de maatschappij 
voor dierenbescherming. 
ARTIKEL 7 - Zedelijk gedrag - rust 
 De mede-eigenaars en huurders zullen het gebouw steeds 
bewonen en er het genot van hebben, volgens het juridisch 
begrip van "de goede huisvader". Zij zullen er moeten over 
waken dat de rust van het gebouw zo weinig mogelijk 
verstoord wordt door hen, hun huisgenoten, de personen in 
hun dienst of hun bezoekers. 
 Er zal zo weinig mogelijk lawaai gemaakt worden. 
 Het gebruik van muziekinstrumenten, radio, platenspe-
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ler, bandopnemer en televisie is toegelaten; nochtans 
zullen de bewoners er over waken dat het gebruik van deze 
toestellen de andere bewoners van het gebouw niet stoort. 
 Indien het gebouw gebruik gemaakt wordt van electri-
sche toestellen, zullen deze moeten voorzien zijn van 
antistoringsapparaten, teneinde de radio- en televisie 
ontvangsten der andere bewoners niet te storen. 
ARTIKEL 8 - verhuring 
 De te sluiten huurcontracten zullen moeten vermelden 
dat de huurders zich verplichten de lokalen te bewonen als 
"goede huisvaders" en dat zij zich zullen schikken naar de 
voorschriften van huidig reglement, waarvan zij worden 
geacht volledig kennis te hebben. 
ARTIKEL 9 - verantwoordelijkheid 
 De mede-eigenaars zijn hoofdelijk en ondeelbaar met 
hun huurders gehouden voor de betaling van de gemene 
lasten, zoals het verbruik van brandstoffen voor de cen-
trale verwarming, warm water, enzovoort. 
ARTIKEL 10 - bestemming van de lokalen 
 De appartementen mogen enkel gebruikt worden als 
woongelegenheid of voor de uitoefening van een vrij beroep. 
 De appartementen mogen eveneens gebruikt worden voor 
het oprichten van een kantoor, ten dienste van een bewoner 
van een appartement, zonder enige stapeling van goederen. 
ARTIKEL 11 - onderhoud van gemene delen 
 De wijze van onderhoud van de gemene delen van het 
gebouw zal door de algemene vergadering, bij eenvoudige 
meerderheid van stemmen, beslist worden. 
ARTIKEL 12 - Stadswater 
 De meters voor water zijn individueel. 
 De kosten voor huur en verbruik van meter en water 
voor de appartementen zullen gedragen worden door iedere 
mede-eigenaar. 
ARTIKEL 13 - electriciteit 
 Elk appartement zal voorzien worden van een eigen 
teller voor electriciteit. 
 De kosten van verbruik van de privatieve delen zullen 
uitsluitend en geheel gedragen worden door de eigenaars 
ervan. De kosten van electriciteit voor de verlichting van 
de gemene delen zullen  verdeeld worden onder de mede-eige-
naars van de appartementen zoals gezegd voor de gewone 
gemene kosten. 
ARTIKEL 14 - stookkosten 
 Elk appartement zal een individuele verwarmingsin-
stallatie en -meter hebben, alsmede voor het warm water. 
 De kosten van verbruik van verwarming en warm water 
zullen dus individueel verrekend worden. 
Geregistreerd te Nieuwpoort vierendertig bladen geen 
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renvooien op 27 september 2002 boek 17 blad 76 vak 8. 
Ontvangen vijfentwintig euro. Getekend de Ontvanger Rudy 
Rycx. 
 


