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PROCES-VERBAAL VAN OPMETING . 

In het jaar tweeduizend en elf de 27ste juli en volgende dagen, ben ik ondergetekende, 

Paul VAN CAPELLEN, gezworen landmeter-expert ingeschreven op de tabel van de Federale 
Raad der Landmeters onder het nummer  LAN  041104, optredend namens de b.v.b-a  
"Geoplan 2000" gevestigd te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Hoogstraat 87, tel 02/377.82.03, ten 
verzoeke van : 

De Heer Luc VAN EECKHOUDT, Notaris, Possozplein,28, te 1500  Halle  overgegaan tot het 
opmeten van een perceel grond met woning gelegen te 1600 SINT-PIETERS-LEEUW , 
Brabantsebaan.92, 3de afd. sectie H nr. 840C 

Een perceel grond met woning en bijgebouwen gelegen Brabantsebaan, 92, te 1600 SINT- 
PIETERS-LEEUW gekadastreerd 3de afd. sectie H nr. 840C met rood omrand op het 
hierachter getekend metingplan. De oppervlakte werd na meting bepaald op 
NEGENENTWINTIG ARE VIERENNEGENTIG CENTIARE (29A94CA). De voorgevellengte bedraagt 
55,34m 

Op het perceel is langsheen de linker perceelsgrens een losweg (schuin gearceerd deel 
gelegen met een breedte van 5m 

In de punten op zoals afgebeeld op het bijgaand metingplan werden tijdens de opmeting 
bestaande grenspalen teruggevonden, in de punten np plaatste ik een nieuwe betonnen 
paal. 
De overige perceelsgrenzen werden opgemeten overeenkomstig de plaatselijke toestand 
zonder dat dit een grenserkenning inhoudt. 

Ten bewijze waarvan ik onderhavig proces-verbaal van meting opgesteld en ondertekend 
heb om te dienen als naar recht. 
Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk vervuld heb. 

Opmerkingen. 

- De kadastrale inlichtingen worden slechts ten informatieve titel meegedeeld. 
- In geval van betwisting betreffende de perceelsgrenzen zal het geschil beslecht worden 
door de ondergetekende landmeter-expert op kosten van de aanvragers, zonder verhaal 
jegens de oorspronkelijke verzoeker. 

de gezworen landmeter-expert 

Paul VAN CAPELLEN  
ref.  2297 namens de b.v.b.a. "Geoplan 2000" 

F«.;•;«1';','  

t 
L.;. 

_N.. •i'irprl1d4Ûtern 
-- i"é~ Ele> n: ••, 8  AK  2 i1 ~r;  

. 
~.. .jr)--ft fol.  . . ~r . °d~ ~. : - 

_ '-i2'v~. rÎa 7  . .. `  ~ . t`E~'s~é=iiisi'Y ~ï.l
r.- ~~ r í ~. . 

~.~. ~4-;1~f.enger,  

C:I.4là "'T`'t.f r*4 


	Page 1
	Page 2

