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Bijlagen 

Over te schrijven:  

 

HEDEN DRIEENTWINTIG SEPTEMBER TWEEDUIZEND NEGENTIEN  

Voor Mij, Pierre Van Hove, notaris met standplaats Brugge, vierde kanton, die zijn 

ambt uitoefent in de vennootschap “ Notaris Pierre Van Hove ”, met zetel te 8000 

Brugge, Guido Gezellelaan 3/1,  

 

ZIJN VERSCHENEN : 

1 A. Mevrouw VAN MIDDEL Caroline Marcellina Maurice, ongehuwd, geboren te 

Brugge op 10 juli 1969, wonende te 8000 Brugge, Ezelstraat 72, nationaal nummer 

69.07.10-166.62. 

B. De heer BOTTECAER Hugo Johan Jeroom, ongehuwd, geboren te Poperinge op 

13 maart 1960, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Albert Serreynstraat 12, 

nationaal nummer 60.03.13-273.36. 

Hierna genoemd "de grondeigenaar” of “de opstalgever” 

 

2. CB Invest, besloten vennootschap, met zetel te 8310 Brugge (Assebroek), 

Beukendreef 26, RPR0726908892. 

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Pierre 

Van Hove op 2 mei 2019, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch 

Staatsblad van 22 mei daarna onder nummer 19318272. 

Alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer COSSEY Bert, RR 79.05.07-

121.05, wonende te 8310 Brugge (Assebroek), Beukendreef 26, in die hoedanigheid 

benoemd in de oprichtingsakte en samen ermee gepubliceerd. 

Hierna genoemd ‘bouwheer’ of ‘promotor’ 

  

Welke comparanten mij verklaard hebben: 

- het ontwerp van onderhavige akte minstens vijf werkdagen vòòr heden ontvangen te 

hebben; 

- van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen en ermee in te stemmen; 

- op de volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en bijgevolg met kennis 

van zaken enkel toelichting te verlangen. 

De comparanten bevestigen  tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht 

over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen 

op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt. 
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De comparanten verklaren dat de notaris hen heeft ingelicht over de draagwijdte van 

artikel 9 van de Organieke Wet Notariaat, omtrent de mogelijkheid om bij 

tegenstrijdige belangen of een onevenwicht beding een raadsman van hun keuze aan 

te wijzen. 

 

VOORAFGAANDE UITEENZETTING 

De grondeigenaars verklaren eigenaar te zijn van :  

 

STAD BRUGGE, 31ste afdeling 

Een te slopen woning op en met grond, gelegen Albert Serreynstraat 12, volgens titel 

gekend in de sectie C nummer 326V11 en deel van nummer 326X18, thans 

gekadastreerd in de sectie C nummer 326T21P0000 voor een oppervlakte van drie aren 

één centiare (3a 01ca). 

 

STAD BRUGGE, 31ste afdeling 

2 te slopen woningen op en met grond, gelegen Albert Serreynstraat 8-10, volgens titel 

gekend in de sectie C nummers 347/03S, 347/03R en deel van nummer 347/03T, thans 

gekadastreerd in de sectie C nummers 347/03WP0000 en 347/03VP0000 voor een 

gezamenlijke oppervlakte van drie aren één en negentig centiare (3a 91ca). 

 

OORSPRONG VAN EIGENDOM 

1. Voorschreven goed, Albert Serreynstraat 12, behoort toe aan de heer Hugo 

Bottecaer, om het te hebben aangekocht van de consoorten De Grande 1. Jacqueline te 

Brugge (Sint-Andries), 2. Veronique te Zedelgem en 3. Kathleen te Varsenare en 

mevrouw Brigtta Vandermoere te Varsenare ingevolge akte verleden voor 

ondergetekende notaris Pierre Van Hove op 19 november 1993, overgeschreven op het 

toenmalig eerste hypotheekkantoor te Brugge op 30 november daarna boek 6938 

nummer 31. 

Oorspronkelijk behoorde voorschreven onroerend goed toe aan de heer Léon De 

Grande en echtgenote mevrouw Yvonne Overstraete, samen te Brugge (Sint-Andries), 

om de gebouwen te hebben opgericht op de grond door hen onder grotere oppervlakte 

aangekocht jegens mevrouw Emma Bosmans te Brugge (Sint-Andries), ingevolge akte 

verleden voor notaris André Van Damme te Brugge (Sint-Andries) op 29 oktober 1941, 

behoorlijk overgeschreven op het alsdan enig hypotheekkantoor te Brugge. 

De heer Léon De Grande is ab intestat overleden te Brugge op 17 februari 1980, 

nalatende als enige wettige erfgenamen zijn echtgenote, mevrouw Yvonne Overstraete 

voornoemd, en zijn 2 kinderen Noël en Jacqueline De Grande, ingevolge de wet. 

De heer Noël De Grande is ab intestat overleden te Torhout op 22 oktober 1988,  

nalatende als enige wettige erfgenamen zijn echtgenote mevrouw Brigitta 

Vandermoere en zijn 2 kinderen Véronique en Kathleen De Grande ingevolge de wet. 

Mevrouw Yvonne Overstraete is ab intestat overleden te Brugge op 18 juni 1993, 

nalatende als enige wettige en voorbehouden erfgenamen huaar dochter, mevrouw 

Jacqueline De Grande, en haar kleinkinderen De Grande Kathleen en Véronique. 
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2. Voorschreven goederen, Albert Serreynstraat 8-10, behoren toe aan mevrouw Van 

Middel Caroline om deze te hebben aangekocht van de heer Dirk De Pauw en 

echtgenote mevrouw Micheline Robelus, samen te Jabbeke, ingevolge akte verleden 

voor ondergetekende notaris Pierre Van Hove op 12 juni 2012, overgeschreven op het 

toenmalig eerste hypotheekkantoor te Brugge op 6 juli daarna formaliteit 61-T-

06/07/2012-08769. De heer en mevrouw De Pauw-Robelus waren er eigenaar van om 

het onder grotere oppervlakte te hebben aangekocht van de consoorten Vanden 

Bussche Laure en Marc, beide te Brugge, ingevolge akte verleden voor notaris Louis 

Vandeputte te Brugge op 15 januari 1992, overgeschreven alsvoren op 13 februari 1992 

boek 6421 nummer 14. 

De consoorten Vanden Bussche Marc en Laure waren er eigenaar van om deze te 

hebben verkregen in de ineengezamelde nalatenschappen van hun ouders de heer 

André Vanden Bussche en mevrouw Marcelline Vanden Bussche, overleden 

respectievelijk op 8 maart 1977 en op 18 juni 1991. 

 

EERSTE VERRICHTING : VERKOOP 

Met het oog op de realisatie van een nieuwbouwproject op beide voormelde terreinen, 

is tussen de comparanten sub 1a en 1b het volgende overeengekomen : 

De comparant sub 1A verkoopt aan de comparant sub 1B, het volgend onroerend goed 

: 

STAD BRUGGE, 31ste afdeling 

86/1.000sten in te slopen woningen op en met grond, gelegen Albert Serreynstraat 8-10, 

volgens titel gekend in de sectie C nummers 347/03S, 347/03R en deel van nummer 

347/03T, thans gekadastreerd in de sectie C nummers 347/03WP0000 en 347/03VP0000 

voor een gezamenlijke oppervlakte van drie aren één en negentig centiare (3a 91ca). 

 

TWEEDE VERRICHTING : RUILING 

 

De comparant sub 1A staat af aan de comparant sub 1B, het volgend onroerend goed : 

STAD BRUGGE, 31ste afdeling 

9/1.000sten in te slopen woningen op en met grond, gelegen Albert Serreynstraat 8-10, 

volgens titel gekend in de sectie C nummers 347/03S, 347/03R en deel van nummer 

347/03T, thans gekadastreerd in de sectie C nummers 347/03WP0000 en 347/03VP0000 

voor een gezamenlijke oppervlakte van drie aren één en negentig centiare (3a 91ca). 

 

In ruil voor deze afstand staat comparant sub B af aan de comparant sub 1A : 

STAD BRUGGE, 31ste afdeling 

9/1.000sten in een te slopen woning op en met grond, gelegen Albert Serreynstraat 12, 

volgens titel gekend in de sectie C nummer 326V11 en deel van nummer 326X18, thans 
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gekadastreerd in de sectie C nummer 326T21P0000 voor een oppervlakte van drie aren 

één centiare (3a 01ca). 

Deze ruiling gebeurt zonder opleg wederzijds. 

Als gevolg van deze ruiling bezit de heer Bottecaer 95/1.000sten in voormelde 

goederen die in de navermelde basisakte worden toegewezen aan het appartement 0.1 

op de gelijkvloerse verdieping en bezit mevrouw Van Middel, naast 896/1.000sten in 

het goed Albert Serreynstraat 8-10, 9/1.000sten in beide voormelde goederen die in de 

navermelde basisakte worden toegewezen aan de garage 1. 

 

VOORWAARDEN 

 

Hypothecaire toestand 

De hiervoor beschreven goederen worden geruild en verkocht voor vrij, zuiver en 

onbelast van alle schulden, inschrijvingen, voorrechten, hypotheken of bezwarende 

overschrijvingen. 

Staat 

De comparanten nemen de goederen in de staat waarin ze zich op heden bevinden. 

Eigendom, genot en gebruiksrecht 

Elk van de comparanten bekomt vanaf heden het eigendomsrecht op het door hem 

verkregen goed, evenals het genot en het vrij gebruiksrecht. 

Belastingen 

De koper dient de onroerende voorheffing, alsook alle andere taksen en belastingen 

betreffende voormeld goed te dragen en te betalen vanaf heden.  

Erfdienstbaarheden 

Voormelde goederen gaan over over met hun erfdienstbaarheden van alle aard ook al 

zijn ze niet bekend. Dit geldt zowel voor de zichtbare en niet-zichtbare als voor de 

voortdurende en niet-voortdurende erfdienstbaarheden;  

Vorige titels 

Alle rechten en verplichtingen die uit vorige titels voortvloeien en die voormeld goed 

betreffen, gaan vanaf heden op de verkrijgers over. 

Kosten 

De promotor zal alle kosten, honoraria, BTW en rechten die uit deze akte voortvloeien, 

alsook eventuele boeten en tekortschattingen, dragen en betalen. 

Decreet integraal waterbeleid 

De comparanten verklaren dat voormelde onroerende goederen niet gelegen zijn in 

mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied zoals vastgesteld door de Vlaamse 

Regering en niet gelegen is in een afgebakend overstromingsgebied of afgebakende 

oeverzone. 

Risicozone voor overstroming 
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In toepassing van de Wet betreffende de de Verzekeringen verklaart ondergetekende 

notaris dat, volgens zijn opzoekingen, de goederen  niet geheel of gedeeltelijk gelegen 

is in een risicozone voor overstroming, zoals afgebakend door het Koninklijk Besluit 

van 28 februari 2007. 

 

DERDE VERRICHTING : BOUWTOELATING MET VERZAKING AAN HET 

RECHT VAN NATREKKING – RECHT VAN OPSTAL 

De comparanten sub 1a en 1b verzaken aan het recht van natrekking met betrekking 

tot achthonderd zes en negentig/duizendsten (896/1.000sten) in voorschreven 

goederen, in het voordeel van de bouwheer, toe te wijzen aan de hierna nader 

omschreven privatieven. 

De comparanten sub 1a en 1b geven de nodige toestemming en volmacht aan de 

bouwheer voor het slopen van de bestaande constructies en het oprichten van hierna 

beschreven constructies. 

 

VOORWAARDEN 

Vervolgens geven de comparante sub 1a en 1b aan de bouwheer een recht van opstal 

met betrekking tot voormelde onroerende goederen, wederzijds aanvaard onder de 

volgende voorwaarden: 

 

Artikel 1. Gemeen recht. 

Onder voorbehoud van aanvullende of andersluidende bepalingen in deze akte, is de 

opstalwet van 10 januari 1824 van toepassing op onderhavige overeenkomst. 

  

Artikel 2. Voorwerp. 

Het eigendom, welbekend aan de opstalhouder die verklaart geen nadere beschrijving 

te verlangen, wordt in opstal gegeven in zijn huidige staat en gelegenheid met al zijn 

zichtbare en verborgen gebreken, zowel voor de grond, als de ondergrond. Er wordt 

daaromtrent geen waarborg gegeven zodat de opstalhouder geen vordering zal 

kunnen doen gelden om welke reden ook. Het hogerbeschreven onroerend goed 

wordt tevens in opstal gegeven met alle mogelijke erfdienstbaarheden, heersende en 

lijdende, voortdurende en niet voortdurende en met alle gemeenschappen waarmee 

het zou kunnen bezwaard of bevoordeeld zijn. 

 

Artikel 3. Duur. 

Het recht van opstal wordt toegestaan voor een duur van vijf opeenvolgende jaren, 

en gaat in op heden om van rechtswege te verstrijken op 18 september 2024. 

Op aanvraag van degene die op dat ogenblik het opstalrecht geniet, per aangetekende 

brief aan de eigenaar betekend, 6 maanden voor het einde van onderhavig contract, 

wordt het recht van opstal van rechtswege vernieuwd onder de voorwaarden van 

huidig contract, voor een bijkomende duur van maximaal 5 jaar. 
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De opstalgever kan de ontbinding vorderen, na ingebrekestelling bij aangetekend 

schrijven, van onderhavig contract wegens genotsmisbruik door de opstalhouder, 

inzonderheid wanneer de opstalhouder weigert de verbintenissen bij deze opgelegd 

na te komen. 

Het opstalrecht zal van rechtswege vervallen ingeval van faillissement of kennelijk 

onvermogen van de opstalhouder. 

 

Artikel 4: Canon. 

Tussen partijen is uitdrukkelijk overeengekomen dat, gezien het commerciële belang 

dat de opstalgever heeft door de optimalisatie van de grondwaarde, geen canon 

verschuldigd is  

  

Artikel 5: Gebouwen. 

De opstalhouder verbindt er zich toe op voorschreven grond de bestaande constructies 

te slopen en een meergezinswoning met garages en autostandplaats op te richten, 

zoals vergund door De Deputatie van West-Vlaanderen op 17 mei 2018,  dit alles op 

zijn kosten. 

Het is de opstalhouder toegestaan gedurende de termijn van de opstalduur alle 

gebouwen op te richten overeenkomst voormelde stedenbouwkundige vergunning. 

Deze werken, gebouwen en inrichtingen zullen gedurende de duur van het opstalrecht 

of van zijn verlenging volle eigendom blijven van de opstalhouder.  

Het is de opstalhouder tevens toegelaten een wijzigende bouwvergunning aan te 

vragen. 

De opstalhouder mag derhalve voor de duur van het opstalrecht en zijn eventuele 

verlenging de gebouwen, hem toebehorende in volle eigendom, bezwaren met 

hypotheek, of, samen met onderhavig recht, vervreemden. 

  

Artikel 6: Lasten. 

Alle belastingen en heffingen, de onroerende voorheffing inbegrepen, met betrekking 

tot de opgerichte constructies zijn volledig ten laste van de opstalhouder ter vrijwaring 

van de eigenaar. 

Gas-, elektriciteits-, brandstof-, en waterverbruik, evenals huur en herstelling van de 

meters worden gedragen door de opstalhouder. Gebeurlijke aansluitingen zijn hem 

tevens ten laste. 

  

Artikel 7: Verzekeringen. 

De opstalhouder verbindt er zich toe, behoudens andersluidende overeenkomst, voor 

de duur van het opstalrecht, alle gebouwen en nog op te richten gebouwen, tevens het 

materiaal en al de roerende voorwerpen die de gebouwen bevatten, te verzekeren 

tegen brand en alle bouwplaats risico’s. 
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De opstalgever behoudt zich het recht voor het bewijs van regelmatige betaling van de 

premies te vragen. 

In geval van niet nakoming van deze verbintenis zal de opstalgever alle 

verzekeringspolissen mogen aangaan voor rekening en op kosten van de 

opstalhouder. 

  

Artikel 8: Overdracht. 

De opstalhouder behoudt zich het recht de gebouwen en/of het opstalrecht geheel of 

gedeeltelijk over te dragen, het in pand te geven of het in te brengen in vennootschap, 

telkens beperkt tot de duur van het opstalrecht. 

In dergelijke gevallen zal de opstalhouder solidair gebonden blijven voor de betaling 

van de canon en welkdanige lasten. 

  

Artikel 9: Onteigening. 

De opstalhouder verzaakt aan elk verhaal tegen de eigenaar in geval van gehele of 

gedeeltelijke onteigening ten algemene nutte van de grond waarop het huidig 

opstalrecht slaat. Ingeval van volledige onteigening ten algemene nutte wordt het 

contract van rechtswege verbroken zonder dat de opstalhouder om het even welke 

vergoeding kan eisen van de eigenaars. 

Ingeval van gedeeltelijke onteigening ten algemene nutte, heeft de opstalhouder het 

recht het contract te verbreken indien hij dit nuttig acht, of andere voorwaarden aan te 

vragen voor het niet-onteigende gedeelte. 

De opstalhouder kan slechts zijn rechten laten gelden tegenover hij die onteigent en 

mag van deze laatste geen vergoeding eisen die als gevolg zou hebben de 

vergoedingen bestemd voor de eigenaar, te verminderen. 

  

Artikel 10: vergoeding – aan- en verkoopbelofte 

Op het einde van het opstalrecht, om welke reden ook, is de opstalgever, zijn 

rechthebbenden en de gebeurlijke latere eigenaars van de grond, een vergoeding 

verschuldigd voor de door de opstalhouder opgerichte gebouwen welke in 

gezamenlijk overleg op basis van de nieuwbouwwaarde zal vastgesteld worden. 

 

Artikel 11 : Bevoegde Rechtbank. 

Elk geschil betreffende de interpretatie of de uitvoering van de huidige overeenkomst 

wordt afdoend beslecht door de rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge. 

 

Artikel 12 : Lasthebber 

De opstalhouder of zijn rechtsopvolgers zullen optreden als lasthebber in de algemene 

vergadering van de op te richten Residentie “CHAVALIE”. 

  

BEPALINGEN IN VERBAND MET DE BODEMTOESTAND 
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De grondeigenaars verklaren dat er op de grond voorwerp van onderhavige akte bij 

hun 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, zoals bedoeld in artikel 3 § 1 van het 

Bodemsaneringsdecreet. 

Zij leggen de bodemattesten voor die betrekking hebben op de hiervoor vermelde 

gronden die werden afgeleverd door OVAM op 11 februari 2019. De inhoud van deze 

bodemattesten luidt:  

“De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de 

bodemkwaliteit 

“Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten 

De grondeigenaars verklaren  met betrekking tot voormelde  goederen geen weet te 

hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen, of die aanleiding zou 

geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere 

maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen. 

Ondergetekende notaris verklaart overeenkomstig artikel 117 van het bodemdecreet 

dat de bepalingen van Hoofdstuk VIII van het genoemd decreet werden toegepast. 

 

I. TWEEDE VERRICHTING : AKTE  VAN  SPLITSING 

 

SPLITSEN VAN HET APPARTEMENTSGEBOUW – OPRICHTEN BIJKOMENDE 

VERDIEPINGEN 

Na deze uiteenzetting en ingevolge voormelde bouwtoelating, gedeeltelijke verzaking 

aan het recht van natrekking en recht van opstal,  verklaren de comparanten  dat zij op 

voorschreven grond na afbraak van de bestaande constructies een 

appartementsgebouw zullen oprichten, hierna omstandig beschreven en die de naam 

zal dragen residentie “Chavalie" 

 

POSTINTERVENTIEDOSSIER 

De bouwheer – promotor  verklaart dat een postinterventiedossier zal worden 

opgemaakt en verbindt er zich toe het dossier neer te leggen bij de syndicus van het 

gebouw van zodra deze benoemd is.  Alle taken en plichten in verband met het 

postinterventiedossier worden toevertrouwd aan de syndicus.  De syndicus krijgt 

daartoe alle nodige volmacht van de comparanten. 

De syndicus staat in voor de bewaring van het postinterventiedossier.  Elke nieuwe 

eigenaar van een kavel in voormelde residentie of elke persoon die als opdrachtgever 

van latere werken in het gebouw mag optreden, inzonderheid een huurder, kan bij de 

syndicus kennis nemen van het postinterventiedossier en op eigen kosten een afschrift 

verkrijgen. 

Aan elke eigenaar van een kavel zal tevens een uittreksel uit het postinterventiedossier 

worden bezorgd betreffende zijn privatieve kavel. 
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ONROEREND STATUUT 

De comparanten hebben mij, notaris, verzocht akte te verlenen van  hun wil de grond 

en het op te richten gebouw te onderwerpen aan het juridisch statuut van de mede-

eigendom, zoals voorzien bij artikels 577-3 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. 

Daaruit volgt dat het gebouw opgesplitst wordt in afzonderlijke eigendommen, die 

telkens bestaan uit : 

a) een privatief deel of kavel genoemd; 

b) aandelen in de onderscheiden gemeenschappelijke delen. 

  

RECHTSPERSOON 

Een vereniging van mede-eigenaars wordt opgericht, zoals nader bepaald in het 

reglement van mede-eigendom, onder de naam "Vereniging van mede-eigenaars  

“CHAVALIE”  met zetel te Brugge (Sint-Andries), Albert Serreynstraat 8-12.  

 

Ruimtelijke ordening 

De comparanten verklaren  vóór het verlijden van deze akte, een kopie ontvangen te 

hebben van het antwoord en de stedenbouwkundige uittreksels van de Stad Brugge 

van 28 februari 2019 en ontslaan de instrumenterende notaris er uitdrukkelijk van om 

de volledige inhoud van deze brief in deze akte op te nemen. 

Volgens deze stedenbouwkundige uittreksels : 

1. zijn er voor voormeld goed de volgende stedenbouwkundige vergunningen 

uitgereikt :  

Voor alle percelen : op 17 mei 2018 voor het afbreken van bestaande constructies en het 

oprichten van een meergezinswoning. 

Voor perceel 326T21 bijkomend op 24 december 1997 en 30 december 1993 voor het 

verbouwen van een woning 

Voor perceel 347/03W bijkomend p 16 mei 1997 voor het afbreken van een loods en het 

bouwen van 25 buurtgarages. 

2. is de meest recente stedenbouwkundige bestemming van voormeld goed :  

woongebied; Het goed is tevens gelegen in het gewestelijk en provinciaal Ruimtelijk 

uitvoerinsplan. 

3. werd, zoals blijkt uit het hypothecair getuigschrift en de verklaring van de verkoper, 

er voor voormeld goed geen dagvaarding uitgebracht overeenkomstig artikel 6.111 of 

6.1.41 tot en met 6.1.43 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, enzijn er terzake 

geen rechterlijke beslissingen genomen; 

4.  rust er geen voorkooprecht op voormeld goed dat in een definitief vastgelegd 

ruimtelijk uitvoeringsplan is aangeduid als zone waar het voorkooprecht geldt, zoals 

bedoeld in artikel 2.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening of in artikel 34 

van het decreet van 25 aprii 2014 betreffende complexe projecten; 
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5.  is er voor voormeld goed geen as-builtattest uitgereikt en gevalideerd, zoals 

verplicht krachtens artikel 4.212, § 2, 2° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

voor de overdracht; 

6. maakt voormeld goed niet het voorwerp uit van een voorkeursbesluit of een 

projectbesluit. 

7. is voor het voormeld goed geen omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige 

handelingen uitgereikt met uitzondering van de vergunning voormeld. 

8.  is voor het voormeld goed geen omgevingsvergunning voor het verkavelen van 

gronden van toepassing 

De comparanten verklaren een exemplaar van voormeld stedenbouwkundig uittreksel 

te hebben ontvangen, samen met de bijhorende brief, waarvan kwijting. Uit voormeld 

schrijven blijkt tevens dat het goed gelegen is langs een gemeenteweg waar een 

rooilijnplan volgens koninklijk besluit van 12 oktober 1935 van toepassing is. Er zijn 

geen onteigeningen voorzien.                                                                                                                                                                                      

Ondergetekende notaris heeft partijen gewezen op de verplichting een 

stedenbouwkundige vergunning te bekomen voor de vergunningsplichtige werken 

vermeld in arfikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

 

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING - PLANNEN 

De comparanten verklaren dat de bouwplannen van het op te richten gebouw werden 

opgemaakt door Architect Peter Verhaeghe BVBA te 8980 Zonnebeke, Berten Pilstraat 

28 op 15 september 2014. 

Zij verklaren dat deze bouwplannen goedgekeurd werden door  de Deputatie van 

West-Vlaanderen op 17 mei 2018, dossiernummer 31005/996/B/R2015/92.  

De tekst van de stedenbouwkundige vergunning, samen met haar bijlagen en 

stedenbouwkundige voorschriften en de plannen, worden, na ondertekening Ne 

Varietur, aan deze akte gehecht als procedurestuk dat niet bestemd is om te worden 

overgeschreven op het hypotheekkantoor. Gezien de plannen werden opgenomen in 

de databank van afbakeningen van de Patrimoniumdocumentatie onder nummer 

MEOW-2019-DD-01127876 vragen partijen dat deze evenmin worden geregistreerd. 

Het betreft : 

* Inplantingsplan, ligging kadasterplan, fundering rioleringsplan en voorgevel 

* Gelijkvloers, eerste verdieping en achtergevel 

* Dakverdieping 1 en 2 zijgevel links en voorgevel 

* Doorsnedes en zijgevel rechts 

Waarvan zij verklaren gelijkvormig te zijn aan deze neergelegd bij het College van 

Burgemeester en Schepenen en aan de Dienst van Stedenbouw, tot het bekomen van 

de stedenbouwkundige vergunning. 

De promotor verbindt zich ertoe de constructies op te richten in overeenstemming met 

voormelde stedenbouwkundige vergunning en in overeenstemming met de 

stedenbouwkundige voorschriften. 
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Voorliggende plannen van Architect Peter Verhaeghe hebben een informatief karakter 

tot op de dag dat de bouwwerken als voltooid kunnen worden aanzien. 

Dit betekent dat de plannen in kwestie steeds kunnen gewijzigd worden, voor zover 

de wijzigingen geen schade berokkenen aan de structuur van het gebouw noch het 

gemeenschappelijk belang van de mede-eigenaars in het gedrang brengen. 

In geval van tegenstelling tussen de goedgekeurde plannen en de uitvoeringsplannen, 

dient voorrang gegeven te worden aan deze laatste. 

Overigens zullen eventuele wijzigingen niet de samenstelling van de reeds verkochte 

privatieve elementen mogen aantasten. Alles moet dus beperkt blijven tot 

detailwijzigingen van algemeen technische aard. 

De plannen kunnen door de promotor of zijn rechtsopvolger gewijzigd worden om de 

volgende redenen: 

- om tegemoet te komen aan de eisen gesteld door de diensten van stedenbouw en 

openbare of private besturen of van distributiemaatschappijen van de 

nutsvoorzieningen; 

- om de bouwwerken uit te voeren in overeenstemming met de noodwendigheden van 

de bouwkunst; 

- om het gebruik van de gemeenschappelijke delen te verbeteren; 

- om de volgende wijzigingen te kunnen realiseren: 

a) samenvoeging van twee of meer kavels zowel horizontaal als verticaal;  in dat geval 

worden de onverdeelde delen in de gemeenschappelijke delen die verbonden zijn aan 

beide oorspronkelijke kavels samengevoegd; 

b) wijziging van de binnenindeling van de kavels; 

c) het verbinden van een kavel met een aanpalend perceel/gebouw 

d) herstelling van de onder a) b) en c) bedoelde wijzigingen in de oorspronkelijke 

toestand; 

e) Het is de comparanten toegestaan het project uit te voeren in verschillende fases. 

f) het wijzigen van de gelijkvloerse verdieping en herinrichting van de binnenplaats en 

garages conform de beschrijving in de basisakte 

Deze werken moeten worden uitgevoerd op een wijze die zo weinig mogelijk hinder 

veroorzaakt voor de overige eigenaars of bewoners van het gebouw.  De mede-

eigenaar die deze werken laat uitvoeren is verantwoordelijk voor elke eventuele 

schade, die wordt berokkend aan de mede-eigendom, aan de andere privatieve kavels 

of aan derden.   

Wijzigingen mogen niet raken aan de privatieve kavels die op dat ogenblik reeds 

zouden zijn verkocht, tenzij mits akkoord van de betrokken mede-eigenaars.  Zij 

mogen evenmin raken aan de gemeenschappelijke delen, tenzij de eigenaars van de op 

dat tijdstip reeds verkochte privatieve kavels instemmen met de voorgenomen 

wijzigingen. 

De bedoelde wijzigingen moeten worden vastgesteld in een wijzigende akte van 

splitsing, waaraan de plannen met betrekking tot de wijziging worden aangehecht en 
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samen met een afschrift van de akte van splitsing ter overschrijving worden 

neergelegd op het bevoegd hypotheekkantoor. 

De comparanten krijgen daartoe alle machten van de eventuele kopers in het gebouw, 

door het enkel feit van het ondertekenen van hun aankoopakte. 

 

WIJZIGING AAN PLANNEN 

De wijzigingen die aan de beschrijving van het bouwcontract op aanvraag van de 

kopers zouden aangebracht worden zullen bijgevolg enkel en alleen mogen betrekking 

hebben op de afwerking van de privatieve gedeelten.   

De plannen van het gebouw die aan de kopers overhandigd worden, dienen als basis 

voor het opmaken van de koopcontracten.  Zij werden ter goeder trouw opgemaakt 

door de architect.  Alle in de tekening of technische beschrijving opgenomen maten 

zijn plus-minus maten.  De kleine verschillen die er zouden kunnen zijn in min of meer 

zullen aanzien worden als geoorloofde afwijkingen.  In geen geval kunnen de partijen 

zich beroepen op de afwijkingen om vergoedingen of supplementen te eisen. 

De bouwheer mag steeds bepaalde materialen vervangen door gelijkaardige op 

voorwaarde echter dat de kwaliteit van de in vervanging gebruikte materialen, niet 

lager is dan deze van de oorspronkelijk voorziene. 

Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de goedgekeurde plannen en de 

uitvoeringsplannen, dient voorrang te worden gegeven aan deze laatste. 

 

BESCHRIJVING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE EN PRIVATIEVE DELEN  

 

A/ Beschrijvende opgave van splitsing van het complex  

De beschrijving wordt gedaan telkens kijkend van de Albert Serreynstraat naar het 

gebouw toe. Het complex zal thans bestaan uit  één hoofdgebouw en een vrijstaand 

bijgebouwtje voor garages, opgedeeld als volgt : 

 

De gelijkvloerse verdieping omvat : 

- als privatieve ruimten :  

 

• 2 appartementen, genaamd 00.01 en 00.02 

• 11 garages, waarvan 1 dubbele, genaamd G1 tot en met G11 

• 1 autostandplaats, genaamd parkeerplaats 

 

- als gemene ruimten :  

• Het lokaal voor de tellers van water, gas en elektriciteit 

• De liftkoker 

• De gang 

• De trappenhal 

 

De eerste  verdieping omvat:   

 - als privatieve ruimten :  
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 * 3 appartementen genaamd appartement 01.01, 01.02 en 01.03.  

 

 - als gemene ruimten :  

 * de gemeenschappelijke hal, een liftkoker en een trappenhal. 

 

De tweede en derde verdieping omvat  :   

 - als privatieve ruimten :   

 * 3 appartementen genaamd appartement 02.01, 02.02 en 02.03.  

 

 - als gemene ruimten :  

 * de gemeenschappelijke hal, een liftkoker en een trappenhal. 

 

B/Vaststelling van de kwotiteiten in de gemeenschappelijke delen van het complex en in de 

grond 

De gemeenschappelijke delen van het complex en de grond worden aan de privatieve 

gedeelten verbonden in de volgende verhouding : 

- Het appartement 0.1 : vijf en negentig/duizendsten:  

 95/1.000 

- Het appartement 0.2 : honderd twee en veertig/duizendsten:  

 142/1.000 

- Het appartement 1.1 : honderd twee en twintig/duizendsten :  

122/1.000 

- Het appartement 1.2 : honderd zestien/duizendsten:  

116/1.000 

- Het appartement 1.3 : honderd en acht/duizendsten  

 108/1.000 

- Het appartement 2.1 : honderd en acht/duizendsten:  

 108/1.000 

- Het appartement 2.2 : honderd en vier/duizendsten:  

 104/1.000 

- Het appartement 2.3 : één en negentig/duizendsten:  

 91/1.000 

- garage 1 : negen/duizendsten 

9/1.000 

- garage 2 : negen/duizendsten 

9/1.000 

- garage 3 : negen/duizendsten 

9/1.000 

- garage 4 : negen/duizendsten 

9/1.000 
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- garage 5 : vijftien/duizendsten 

15/1.000 

- garage 6 : acht/duizendsten 

8/1.000 

- garage 7 : negen/duizendsten 

9/1.000 

- garage 8 : negen/duizendsten 

9/1.000 

- garage 9 : elf/duizendsten 

11/1.000 

- garage 10 : tien/duizendsten 

10/1.000 

- garage 11 : tien/duizendsten 

10/1.000 

- parkeerplaats : zes/duizendsten 

6/1.000 

Samen : duizend / duizendsten :   

1.000/1.000  

Om deze doelstelling te realiseren wordt voorschreven eigendom onder het stelsel der 

mede-eigendom geplaatst.  

 

VERKLARING OVER DE GEMEENSCHAPPELIJKE- en PRIVATIEVE  DELEN 

In een zelfde verband verklaren de comparanten   

1) Dat het  hun uitdrukkelijke wil is dat ieder privatief deel met zijn aanhorigheden, zo 

en gelijk zij hierboven zijn beschreven, een afzonderlijke eigendom zou vormen, 

waarover zij mogen beschikken.  

De comparanten zijn gerechtigd de onroerende goederen met zakelijke rechten te 

bezwaren.  

2) Dat een Reglement van mede-eigendom en een reglement van orde werden 

opgesteld, met als doel de betrekkingen van goede buurschap te regelen.  

Samenvattend en ter verduidelijking - het gebouw bestaat dus enerzijds uit privatieve 

delen - kavels genoemd - die de exclusieve eigendom zijn van hun eigenaar en 

anderzijds uit gemeenschappelijke delen waarvan het eigendomsrecht onverdeeld aan 

de gemeenschap van mede-eigenaars toebehoort naar rato van hun aandeel in de 

gemeenschappelijke delen. 

Het aandeel van iedere eigenaar van een kavel in de verscheidene gemeenschappelijke 

delen van het gebouw - met inbegrip van de grond - wordt uitgedrukt in onverdeelde 

delen ook duizendsten genaamd.  

Aan elke kavel wordt een bepaald aantal  duizendsten in de gemeenschappelijke delen 

toegewezen. Deze duizendsten bepalen de bijdrage van elke eigenaar in de 

gemeenschappelijke lasten of servicekosten onder voorbehoud van wat dienaan-
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gaande mocht gezegd zijn in het hierbij gaand reglement van mede-eigendom, meer 

bepaald wat betreft de kosten van de lift en de trappenhal in het aanpalend pand.  

De duizendsten worden vastgesteld, rekening houdend  met  de waarde die  aan de 

kavel gehecht wordt  in functie van de netto-vloeroppervlakte, de bestemming en de 

ligging van de kavel. 

De toebedeling van onverdeelde aandelen is niet vatbaar voor verhaal behoudens in 

de gevallen voorzien bij artikel 577-9 paragraaf 6-1 van het Burgerlijk Wetboek. 

De vervreemding van of vestiging van een zakelijk recht op  een privatief deel omvat 

noodzakelijkerwijze de aandelen in de eraan verbonden gemeenschappelijke delen.  

Het reglement van mede-eigendom bindt de partijen; het geldt voor hen als wet. Deze 

akte van splitsing vormt één geheel met het reglement van mede-eigendom en met het 

reglement van orde; zij stelt de rechten en verplichtingen vast van de leden en de 

toekomstige leden van de vereniging van mede-eigenaars. 

In geval van verkoop of vervreemding, zullen de hier opgesomde verplichtingen aan 

de nieuwe eigenaars opgelegd worden.  

Algemeen gezien impliceert het louter feit eigenaar,  mede-eigenaar of rechthebbende 

te worden van een kavel, de aanvaarding van alle rechten en plichten die voortvloeien 

zowel uit deze akte als uit haar aanhangsels en bijlagen.  

   

RADIO - TELEVISIE - TELEFOON 

De gemeenschappelijke delen van het op te richten appartementsgebouw beschikken 

over speciale leidingen voor de plaatsing van de kabels voor radio- en 

televisiedistributie alsook voor de aansluiting op het telefoonnet.  

De mede-eigenaars die over één of meer van deze toestellen beschikken zijn verplicht 

deze aan te sluiten op de voorziene gemeenschappelijke kabels, alsook uitsluitend 

gebruik te maken van voornoemde kabels.  

Voor de aansluiting op het distributienet voor radio en televisie zijn de mede-eigenaars 

verplicht toegang te verlenen tot hun kavel(s), zodat alle nodige en vereiste werken 

kunnen worden uitgevoerd. Dit geldt ook voor de eventuele reparatie en/of 

onderhoud van voormelde toestellen.  

 

SAMENVATTENDE LIJST MET DE AANDUIDING VAN DE PRIVATIEVE 

DELEN  EN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN VAN HET GEBOUW  

   

Het niveau “GELIJKVLOERS” bevat :  2 APPARTEMENTEN, 11 

GARAGES EN 1 PARKEERPLAATS 

1. Het appartement gelegen links van op straat bekeken, genummerd APP.0.1,   

waarvoor een voorafgaande perceelsidentificatie is voorzien onder nummer 

368AP0001, omvattende :  

a) in privatieve en uitsluitende eigendom : hall, toilet, woonkamer met open 

keuken, uitgevend op de tuin, berging, slaapkamer 1 met badkamer, alsmede het 

exclusief genot van van de op het plan aangeduide bijhorende tuin. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf en negentig/duizendsten 

(95/1.000sten) in de gemene delen  waaronder de grond. 
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95/1.000sten 

2. Het appartement gelegen rechts, bekeken vanaf de Albert Serreynstraat, 

genummerd APP.0.2, toegang via gemeenschappelijke hal, waarvoor een 

voorafgaande perceelsidentificatie is voorzien onder nummer 368AP0002, 

omvattende :  

a) in privatieve en uitsluitende eigendom : hall, toilet, woonkamer met open keuken 

en terras, slaapkamer 1 met badkamer, slaapkamer 2 met badkamer, alsmede het 

exclusief genot van de op het plan aangeduide bijhorende tuin. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: honderd twee en 

veertig/duizendsten (142/1.000sten) in de gemene delen  waaronder de grond. 

142/1.000sten 

3. de garage 1, waarvoor een voorafgaande perceelsidentificatie is voorzien onder 

nummer 368AP0009, omvattende : 

a) in privatieve en uitsluitende eigendom : de garage met poort 

b) in medeëigendom en gedwongen onverdeeldheid : negen/duizendsten in de 

gemene delen waaronder de grond 

9/1.000sten 

4. de garage 2, waarvoor een voorafgaande perceelsidentificatie is voorzien onder 

nummer 368AP0010, omvattende : 

a) in privatieve en uitsluitende eigendom : de garage met poort 

b) in medeëigendom en gedwongen onverdeeldheid : negen/duizendsten in de 

gemene delen waaronder de grond 

9/1.000sten 

5. de garage 3, waarvoor een voorafgaande perceelsidentificatie is voorzien onder 

nummer 368AP0011, omvattende : 

a) in privatieve en uitsluitende eigendom : de garage met poort 

b) in medeëigendom en gedwongen onverdeeldheid : negen/duizendsten in de 

gemene delen waaronder de grond 

9/1.000sten 

6. de garage 4, waarvoor een voorafgaande perceelsidentificatie is voorzien onder 

nummer 368AP0012, omvattende : 

a) in privatieve en uitsluitende eigendom : de garage met poort 

b) in medeëigendom en gedwongen onverdeeldheid : negen/duizendsten in de 

gemene delen waaronder de grond 

9/1.000sten 

7. de dubbele garage 5, waarvoor een voorafgaande perceelsidentificatie is voorzien 

onder nummer 368AP0013, omvattende : 

a) in privatieve en uitsluitende eigendom : de garage met poort 

b) in medeëigendom en gedwongen onverdeeldheid : vijftien/duizendsten in de 

gemene delen waaronder de grond 

15/1.000sten 

8. de garage 6, waarvoor een voorafgaande perceelsidentificatie is voorzien onder 

nummer 368AP0014, omvattende : 

a) in privatieve en uitsluitende eigendom : de garage met poort 
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b) in medeëigendom en gedwongen onverdeeldheid : acht/duizendsten in de 

gemene delen waaronder de grond 

8/1.000sten 

9. de garage 7, waarvoor een voorafgaande perceelsidentificatie is voorzien onder 

nummer 368AP0015, omvattende : 

a) in privatieve en uitsluitende eigendom : de garage met poort 

b) in medeëigendom en gedwongen onverdeeldheid : negen/duizendsten in de 

gemene delen waaronder de grond 

9/1.000sten 

10. de garage 8, waarvoor een voorafgaande perceelsidentificatie is voorzien onder 

nummer 368AP0016, omvattende : 

a) in privatieve en uitsluitende eigendom : de garage met poort 

b) in medeëigendom en gedwongen onverdeeldheid : negen/duizendsten in de 

gemene delen waaronder de grond 

9/1.000sten 

11. de garage 9, waarvoor een voorafgaande perceelsidentificatie is voorzien onder 

nummer 368AP0017, omvattende : 

a) in privatieve en uitsluitende eigendom : de garage met poort 

b) in medeëigendom en gedwongen onverdeeldheid : elf/duizendsten in de gemene 

delen waaronder de grond 

11/1.000sten 

12. de garage 10, waarvoor een voorafgaande perceelsidentificatie is voorzien onder 

nummer 368AP0018, omvattende : 

a) in privatieve en uitsluitende eigendom : de garage met poort 

b) in medeëigendom en gedwongen onverdeeldheid : tien/duizendsten in de 

gemene delen waaronder de grond 

10/1.000sten 

13. de garage 11, waarvoor een voorafgaande perceelsidentificatie is voorzien onder 

nummer 368AP0019, omvattende : 

a) in privatieve en uitsluitende eigendom : de garage met poort 

b) in medeëigendom en gedwongen onverdeeldheid : tien/duizendsten in de 

gemene delen waaronder de grond 

10/1.000sten 

14. de parkeerplaats, waarvoor een voorafgaande perceelsidentificatie is voorzien 

onder nummer 368AP0020, omvattende : 

a) in privatieve en uitsluitende eigendom : de eigenlijke parkeerplaats 

b) in medeëigendom en gedwongen onverdeeldheid : zes/duizendsten in de gemene 

delen waaronder de grond 

6/1.000sten 

 

Het niveau “EERSTE VERDIEPING ” bevat : 3 APPARTEMENTEN 

 

1. Het appartement gelegen op de eerste verdieping, links bekeken vanaf de Albert 

Serreynstraat, genummerd APP.1.1,  toegang via gemeenschappelijke hal, waarvoor 
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een voorafgaande perceelsidentificatie is voorzien onder nummer 368AP0003, 

omvattende :  

a) in privatieve en uitsluitende eigendom : hall, toilet, badkamer, woonkamer met 

terras, keuken met terras, berging, slaapkamer 1, slaapkamer 2. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: honderd twee en 

twintig/duizendsten (122/1.000sten) in de gemene delen  waaronder de grond. 

122/1.000sten 

2. Het appartement gelegen op de eerste verdieping, in het midden bekeken vanaf de 

Albert Serreynstraat, genummerd APP.1.2, toegang via gemeenschappelijke hal, 

waarvoor een voorafgaande perceelsidentificatie is voorzien onder nummer 

368AP0004, omvattende :  

a) in privatieve en uitsluitende eigendom : hall, toilet, woonkamer met terras, 

keuken, berging, nachthal, slaapkamer 1, slaapkamer 2 met terras, badkamer. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: honderd zestien/duizendsten 

(116/1.000sten) in de gemene delen  waaronder de grond. 

116/1.000sten 

3. Het appartement gelegen op de eerste verdieping, rechts bekeken vanaf de Albert 

Serreynstraat genummerd APP.1.3, toegang via gemeenschappelijke hal, waarvoor 

een voorafgaande perceelsidentificatie is voorzien onder nummer 368AP0005, 

omvattende :  

a) in privatieve en uitsluitende eigendom : hall, toilet, badkamer, berging, 

woonkamer met open keuken en terras aan de straatzijde, slaapkamer 1 en 

slaapkamer 2 met terras aan de achterzijde. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: honderd en acht/duizendsten 

(108/1.000sten) in de gemene delen  waaronder de grond. 

108/1.000sten 

 

Het niveau “TWEEDE EN DERDE VERDIEPING” bevat : 3 

APPARTEMENTEN 

 

1. Het appartement gelegen op de tweede verdieping, links bekeken vanaf de Albert 

Serreynstraat genummerd APP.2.1, toegang via gemeenschappelijke hal, waarvoor 

een voorafgaande perceelsidentificatie is voorzien onder nummer 368AP0006, 

omvattende :  

a) in privatieve en uitsluitende eigendom :  

op de tweede verdieping : hall, toilet, badkamer, berging, woonkamer met open  

keuken en terras aan de straatzijde, stookplaats, berging, slaapkamer en badkamer 

op de derde verdieping : slaapkamer 2 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: honderd en acht/duizendsten 

(108/1.000sten) in de gemene delen  waaronder de grond. 

108/1.000sten 

2. Het appartement gelegen op de tweede verdieping, in het midden bekeken vanaf 

de Albert Serreynstraat genummerd APP.2.2, toegang via gemeenschappelijke hal, 
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waarvoor een voorafgaande perceelsidentificatie is voorzien onder nummer 

368AP0007, omvattende :  

a) in privatieve en uitsluitende eigendom : hall, toilet, woonkamer met terras, 

keuken,  

op de derde verdieping : overloop, toilet, slaapkamer 1 met badkamer, slaapkamer 2 

met badkamer. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: honderd en vier/duizendsten 

(104/1.000sten) in de gemene delen  waaronder de grond. 

104/1.000sten 

3. Het appartement gelegen op de tweede verdieping, rechts bekeken vanaf de Albert 

Serreynstraat genummerd APP.2.3, toegang via gemeenschappelijke hal, waarvoor 

een voorafgaande perceelsidentificatie is voorzien onder nummer 368AP0008, 

omvattende :  

a) in privatieve en uitsluitende eigendom :  

op de tweede verdieping : hall, toilet, woonkamer met open  keuken en terras aan 

de straatzijde, berging, slaapkamer en badkamer 

op de derde verdieping : slaapkamer 1 met badkamer 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: één en negentig/duizendsten 

(91/1.000sten) in de gemene delen  waaronder de grond. 

91/1.000sten 

 

ERFDIENSTBAARHEDEN 

Algemeen 

Alle mede-eigenaars en alle titularissen van een zakelijk recht in het gebouw zullen 

gesubrogeerd zijn in alle rechten en plichten die voortspruiten uit de titels van 

eigendom van de comparanten of hun rechtsvoorgangers. Zijn eveneens 

tegenwerpelijk, de erfdienstbaarheden die zouden ontstaan naar aanleiding van de 

opsplitsing van het gebouw; door deze akte van splitsing wordt immers overgegaan 

tot de juridische verdeling van het eigendom. Aldus zullen de eventuele erfdienst-

baarheden effectief en van rechtswege van kracht worden vanaf heden.  

Dergelijke erfdienstbaarheden vinden hun oorsprong in de zogenaamde bestemming 

van de huisvader, vastgesteld in de artikelen 692 en volgende van het Burgerlijk 

Wetboek, of ingevolge een overeenkomst tussen partijen.  

Dit is namelijk het geval :  

- voor de erfdienstbaarheid van uitzicht : rechtstreeks of zijdelings uitzicht.  

- voor de gemeenschappelijke leidingen, riolen, kokers, leidingen voor gas, elektriciteit, 

water, ventilatie, CV-afvoer en TV-distributie. 

- alle doorgangen en gangen tussen privatieve kavels. 

En in het algemeen, voor al de gemeenschappen en erfdienstbaarheden tussen de 

privatieve delen onderling, of tussen de privatieve en de gemeenschappelijke delen, 

ofwel - deze aangeduid op de plannen, ofwel deze ontstaan bij de uitvoering ervan en 

die gevestigd zijn door de plaatselijke gebruiken. 
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VERZEKERINGEN 

De comparanten zullen de eerste verzekeringen afsluiten voor een verantwoord 

bedrag teneinde op elk ogenblik en volledig, de schade van brand, ontploffing, 

blikseminslag en kortsluiting te dekken en in het algemeen alle verzekeringen die 

verplichtend dienen afgesloten te worden door het vermeld reglement van mede-eige-

ndom. 

Indien de schade ontstaat in een privatief deel van een kavel, wordt het niet verzekerd 

gedeelte (vrijstelling-franchise) gedragen door de eigenaar van deze kavel.  Indien de 

schade ontstaat in een gemeenschappelijk deel van het gebouw, wordt het niet 

verzekerd gedeelte (vrijstelling-franchise) gedragen door de vereniging van mede-

eigenaars. 

 

KOSTEN VAN DE AKTE VAN SPLITSING 

De kosten van deze akte van splitsing maken de eerste gemeenschappelijke last uit : 

deze last zal verdeeld worden onder alle mede-eigenaars van de gemeenschappelijke 

delen op de forfaitaire basis van zevenhonderd vijftig euro (€ 750,- €) BTW inclusief 

per appartement en honderd euro (€ 100,-) BTW inclusief per garage of parkeerplaats 

die niet samen met een appartement wordt aangekocht. 

De expeditie van deze akte van splitsing zal afgeleverd worden aan de syndicus van 

het appartementsgebouw om deel te maken van de archieven van de vereniging van 

mede-eigenaars. 

De verscheidene bepalingen vormen samen de akte van splitsing van het eigendom 

gelegen te Brugge (Sint-Andries), Albert Serreynstraat 8-12 en dat de naam zal dragen 

van residentie “Chavalie”.  

Beschrijving en plannen vervolledigen zich en vormen een geheel. Zij dienen gelezen 

en ontleed te worden in onderling verband.  

 

TAAL 

De comparanten verklaren dat indien een vertaling van de huidige akte van splitsing 

en van het reglement van mede-eigendom afgeleverd wordt, enkel de hypothecair 

overgeschreven tekst in de Nederlandse taal tegenover en door derden zal kunnen 

ingeroepen worden; - de vertaalde tekst geldt enkel als inlichting.  Een mede-eigenaar 

kan verder een vertaling krijgen van elk document met betrekking tot de mede-

eigendom.  De syndicus draagt zorg voor deze vertaling binnen een redelijke termijn.  

De kosten van de vertaling zijn ten laste van de vereniging van mede-eigenaars. 

 

II. ALGEMEEN  REGLEMENT  VAN  MEDE-EIGENDOM 

 

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN 

Omschrijving van hier verder vaak gebruikte woorden : 

a) Eigenaar : bedoeld wordt, hij die de alleen-eigendom heeft van een bepaald gedeelte 

in de hierna omschreven residentie, met welk privatief aandeel gepaard gaat : een 
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onverdeeld aandeel in de zaken van het gebouw dat tot het gemeenschappelijk 

gebruik dienen van de verschillende eigenaars.  Ook genaamd : mede-eigenaar. 

b) Gebruiker : bedoeld wordt, hij die niet in de hoedanigheid van eigenaar, het recht 

heeft op het uitsluitend gebruik van een bepaald gedeelte van het gebouw. 

c) Kavel : bedoeld wordt, ieder bepaald gedeelte van het gebouw, met toebehoren, dat 

vatbaar is voor alleen-eigendom en waaraan is verbonden, en onverdeeld aandeel in 

de gemeenschappelijke zaken van het gebouw. 

Ook genaamd : privé-delen, privatief gedeelte of privatief deel. 

 

Art. 1. - Bepaling en draagwijdte van het Reglement 

Gebruik makend van de beschikkingen van artikels 577-3 en volgende van het 

Burgerlijk Wetboek, werd onderstaand Reglement van mede-eigendom opgemaakt. 

De bepalingen van dit Reglement zijn tweevoudig : de ene zijn zakelijke lasten; de 

andere dienen aanzien te worden als specifiek persoonlijke lasten.  

Art. 2 - Bepaling van het zakenrechtelijk statuut van het gebouw  

Onderstaande voorschriften - mede de erfdienstbaarheden die er kunnen uit 

voortvloeien - zijn bindend als zakenrechtelijk statuut voor alle, zowel huidige als toe-

komstige mede-eigenaars of titularissen van zakelijke of persoonlijke rechten in het 

gebouw. 

Onderhavige beschikkingen kunnen pas ingeroepen worden jegens derden na hun 

hypothecaire overschrijving. Zij kunnen slechts gewijzigd worden door een 

meerderheid van eigenaars en overeenkomstig de hier verder beschreven procedure.  

Art. 3. - Reglement van orde 

Voorts wordt aanvaard, een Reglement van orde dat bindend is voor de eigenaars en 

hun rechthebbenden. Dit document bepaalt het beheer en het gebruik van de onver-

deelde goederen, benevens de beperking van de privé-delen in het belang van de 

medegerechtigden.  

Art. 4. - Reglement van mede-eigendom 

Het zakenrechtelijk statuut van het gebouw enerzijds, het Reglement van orde 

anderzijds, vormen samen het algemeen reglement van mede-eigendom. 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. 

Het reglement van orde wordt, binnen de maand na opstelling ervan, op de zetel van 

de vereniging van mede-eigenaars neergelegd, op initiatief van de syndicus of, 

wanneer deze nog niet benoemd is, op initiatief van de opsteller ervan. De 

syndicus werkt zonder verwijl het reglement van orde bij, telkens wanneer de 

algemene vergadering tot een wijziging besluit. 

Het reglement van orde kan ter plaatse en zonder kosten door iedere belanghebbende 

geraadpleegd worden. 

De besluiten van de algemene vergadering worden in een register opgetekend, dat 

zich bevindt op de zetel van de vereniging van mede-eigenaars. 
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Dit register kan ter plaatse en zonder kosten door iedere belanghebbende 

geraadpleegd worden. Iedere bepaling van het reglement van orde en ieder besluit van 

de algemene vergadering kan rechtstreeks worden tegengesteld door degenen 

waaraan zij tegenwerpelijk zijn. 

Zij zijn tevens tegenwerpelijk aan eenieder die houder is van een zakelijk of 

persoonlijk recht op het onroerende goed in mede-eigendom en aan eenieder die 

houder is van een toelating tot bewoning, zulks onder volgende voorwaarden: 

1) met betrekking tot de bepalingen en de beslissingen aangenomen voor het verlenen 

van het zakelijk of persoonlijk recht, door de kennisgeving die hem verplicht door de 

verlener wordt gedaan op het tijdstip van de verlening van het recht, van het bestaan 

van het reglement van orde en van het register of bij gebreke daaraan, door de kennis-

geving die hem wordt gedaan op initiatief van de syndicus bij ter post aangetekende 

brief; 

2) met betrekking tot de bepalingen en de beslissingen aangenomen, na het verlenen 

van het persoonlijk recht of na het ontstaan van het zakelijk recht, door de 

kennisgeving die hem wordt gedaan op initiatief van de syndicus bij ter post aange-

tekende brief. Die kennisgeving hoeft niet te worden gedaan aan degenen die in de 

algemene vergadering stemrecht hebben. Ieder die het gebouw bewoont krachtens een 

persoonlijk of zakelijk recht, maar die in de algemene vergadering geen stemrecht 

heeft, kan de rechter echter om de vernietiging of wijziging verzoeken van elke 

bepaling van het reglement van orde of van elke besluit van de algemene vergadering 

aangenomen na het verlenen van het recht, indien deze hem een persoonlijk nadeel 

berokkent. De vordering moet binnen drie maanden na de kennisgeving van de 

beslissing worden ingesteld. Elk lid van de algemene vergadering van mede-eigenaars 

is verplicht persoonlijke rechten die hij aan derden op zijn privatieve kavel toestaat 

(waaronder bv verhuringen), onverwijld ter kennis te brengen van de syndicus. 

  

HOOFDSTUK II - ZAKENRECHTELIJK STATUUT VAN DE GEBOUWEN 

Art. 5. - Splitsing van het gebouw 

Het gebouw bestaat uit delen waarvan ieder eigenaar privatieve eigendom heeft en 

delen die de onverdeelde eigendom zijn van al de eigenaars, ieder naar rato van een 

bepaald aandeel. De privé-delen worden "kavels" of "privatieve delen" genoemd.   

Art. 6. - Gemeenschappelijke delen. - Beginsel 

Zijn gemeenschappelijk, de delen van het gebouw die tot gemeenschappelijk gebruik 

dienen van verschillende of van bepaalde erven.  De gemeenschappelijke delen 

worden verdeeld in onverdeelde aandelen die toegekend zijn aan de kavels overeen-

komstig de vermeende waarde ervan.  De verdeling van de aandelen onder de 

verschillende kavels werd vastgesteld in de akte van mede-eigendom. Er wordt 

uitdrukkelijk bedongen dat de aandelen in de gemeenschappelijke delen zoals bepaald 

in de akte van mede-eigendom slechts kunnen gewijzigd worden door de algemene 

vergadering van mede-eigenaars en met eenparigheid van stemmen of ingevolge een 

rechterlijke uitspraak. (Cfr. artikel 577-9 paragraaf 6-1) 

Art. 7. - Van de gemeenschappelijke delen 
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De gemeenschappelijke delen van dit gebouw zijn eigendom van al de eigenaars in 

verhouding tot hun aandelen in de gemeenschappelijke delen. Zij ressorteren derhalve 

onder het stelsel van de verplichte onverdeeldheid. Wat onder gemeenschappelijke 

delen verstaan wordt, werd supra (art. 6) verduidelijkt.  Zijn onder meer 

gemeenschappelijk:  

- het bebouwd terrein; de grondvesten en steunmuren, de gevel- en tussenmuren; het 

betonnen geraamte van het gebouw; het ruw metselwerk; de scheidingsmuren en de 

stoepen;  

- de bekleding en versiering van de gevels; 

- de ruwbouw van terrassen en balkons; de borstweringen;  

- de schoorsteenkappen en -pijpen;  

- de gewelven;  

- de daken met bedekking;  

- de ramen en inkomdeuren, sasdeuren gemeenschap; 

- het rioolnet, putten en afvoerbuizen;  

- de balkonleuningen; 

- de gemeenschappelijke toegangspaden en wegen; 

- de water-, gas-, c.v.- en elektriciteitsleidingen tot aan de gemeenschappelijke tellers en 

meters; de leidingen en gemeenschappelijke elementen voor de radio- en televisie 

distributie; de leidingen voor de telefoon en zulks, hetzij voor gemeenschappelijk, 

hetzij voor uitsluitend gebruik van de sectie dezer leidingen die buiten de kavels 

gelegen zijn, doch die ze bedienen;  

- de buitendeurluidsprekers, de deuropeners en de bellen aan de hoofddeuren van het 

gebouw (althans voor de elementen ervan die tot het gemeenschappelijk gebruik 

dienen);  

- de lift met schacht, kabels, machinerie en dergelijke meer; 

- het minutenlicht, de hoofdingangen, de sas- en haldeuren, de trappen, overlopen en 

gangen; de bekleding, het schilder- en pleisterwerk; de gemeenschappelijke delen op 

de verdiepingen. In het algemeen al hetgeen niet uitdrukkelijk voorzien is voor de 

privatieve delen, zoals: het lokaal bestemd om de machine van de lift te bergen, de 

schouwen, de luchtkokers, de goten, de collectieve wateraflopen of vergaarbakken, de 

vuilnislokalen, de fietsenberging, de muren en de daken, is begrepen in de 

gemeenschappelijke delen. 

Art. 8. - Juridisch statuut van de gemeenschappelijke delen 

Overeenkomstig de wet is het aandeel in de onverdeelde gemeenschappelijke delen 

niet vatbaar voor verdeling.  Het kan niet overgedragen, met zakelijke rechten 

bezwaard of in beslag genomen worden, dan samen met de kavel waarvan het onaf-

scheidbaar is, behoudens in geval van totale vernieling van het gebouw waarvan 

sprake infra, in het Hoofdstuk "Vernietiging van het gebouw".  Zulks betekent ook dat 

de vestiging van een hypotheek of om het even welk zakelijk recht op een privatieve 

kavel, van rechtswege de fractie van het bijhorend gemeenschappelijk deel bezwaart.  
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Art. 9. - Werken aan de gemeenschappelijke delen 

De werken aan de gemeenschappelijke delen met uitzondering van die waarover de 

syndicus kan beslissen, mogen slechts uitgevoerd worden mits een besluit van de 

algemene vergadering en bij meerderheid van drie vierden van de stemmen.  

Art. 10. - Bijzonderheden 

De promotor behoudt zich het recht voor in naam van de mede-eigenaars contracten af 

te sluiten met het oog op de levering van nutsvoorzieningen in het gebouw. De mede-

eigenaars geven door het feit van de ondertekening van hun akte van aankoop 

onherroepelijk volmacht aan de promotor teneinde : 

a) alle contracten af te sluiten voor de levering van deze diensten; 

b) met de gemeenten, intercommunale verenigingen of instellingen van openbaar nut 

contracten en akten af te sluiten van opstal, erfpacht of huur met het oog op de 

vestiging in het gebouw van lokalen waar de technische installaties met betrekking tot 

deze diensten kunnen worden ondergebracht.  De aangestelden van deze gemeenten, 

intercommunale verenigingen of instellingen van openbaar nut, hebben een recht van 

overgang over de gemeenschappelijke delen van het goed teneinde de hoofdleidingen 

of centrale cabines te bereiken. 

Art. 11. - Privatieve delen. - Beginsel 

Worden onderworpen aan het individuele eigendomsrecht de gedeelten van het 

gebouw die uitsluitend voor één eigenaar bestemd zijn.  

Art. 12. - Van de privatieve delen 

Zijn namelijk privatieve delen: 

a) de elementen waaruit de kavels en hun privatieve delen zijn samengesteld en die er 

zich binnenin bevinden zoals  

- vloeren, bekledingen en de elementen waarop ze rusten met uitzondering van het 

betonnen geraamte;  

- de muurbekleding, het plafonneerwerk en de versiering; 

- de beglaasde deuren; het glaswerk, de luiken, de venster- en zonneblinden;  

- de binnenmuren met deuren, exclusief de steunmuren, de betonnen pijlers en balken;  

- de bevloering en bekleding van terrassen en balkons;  

- de binnendeuren in het algemeen;  

- de hout- en ijzerpartijen; de hang- en legkasten;  

- het sanitair, de radiatoren voor de centrale verwarming met onderdelen en buizen;  

- de apparaten van de parlofoon en deuropener;  

- de leidingen die voor het uitsluitend gebruik dienen van een kavel, voor zover deze 

zich binnen de kavel bevinden.  

b) de elementen ten gerieve van de kavels of privatieve delen en die zich er buiten 

bevinden, zoals:  

- de toebehoren voor de installatie/parlofoondeuropeners;  

- de bel aan de ingangsdeuren van de kavels;  
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- de brievenbussen in de gemeenschappelijke hal;  

- de naamplaatjes van de bewoners van de privatieve lokaliteiten.  

  

Gemeenschappelijke elementen tussen twee erven: 

De muren die twee kavels of privatieve delen scheiden zijn gemeenschappelijk voor 

hun eigenaars.  

 

Art. 13. - Rechten op de privatieve delen  

a) Beginsel:  

Ieder mede-eigenaar heeft recht op de onbelemmerde beschikking en het volle genot 

van zijn kavel, zulks binnen de door de wet en onderhavig reglement gestelde perken.  

b) Interne verdeling van de kavels:  

   Ieder eigenaar is vrij, op eigen kosten, de interne verdeling van zijn kavel te wijzigen.  

Dit geschiedt evenwel op zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van eventuele 

verzakkingen, beschadigingen of andere ongevallen en/of ongemakken voor de 

gemeenschappelijke delen en voor de privé-delen van de andere mede-eigenaars.  

Voorts zal de eigenaar die veranderingen beveelt, beroep moeten doen op te goeder 

naam en faam bekende aannemers. 

* Het is verboden vloeren en zolderingen lasten te doen dragen waarvoor ze niet 

berekend werden.  

* Het is de mede-eigenaars eveneens verboden om het even welke verandering uit te 

voeren aan de gemeenschappelijke delen, behoudens onder de voorwaarden vermeld 

supra (art. 9). 

c) Onderverdeling van een kavel. - Samenvoeging 

* Samenvoeging van twee of meer kavels op een zelfde verdieping, of boven elkaar 

liggend en toebehorend aan een zelfde eigenaar, is toegelaten.  Zulks, op voorwaarde 

dat de aangewende middelen om de onderlinge verbinding te verwezenlijken noch de 

duurzaamheid noch de bestemming van de gemeenschappelijke delen in het gedrang 

brengt.  Een en ander moet ook gebeuren onder toezicht van een architect en op kosten 

en algehele verantwoordelijkheid van de betrokken opdrachtgever. 

* De splitsing van een kavel is  toegelaten door de bouwheren of eigenaars, zonder 

nochtans schade of nadeel te berokkenen aan de reeds verkochte kavels. 

* De verbinding van een kavel met een aanpalend privatief van een ander pand is 

toegelaten. Een en ander moet ook gebeuren onder toezicht van een architect en op 

kosten en algehele verantwoordelijkheid van de betrokken opdrachtgever die zullen 

zorgen voor de nodige stedenbouwkundige vergunningen.  

d) Privatieve elementen die de gemeenschap aanbelangen. 

Het is de eigenaars verboden enige verandering te brengen aan privatieve elementen 

die zichtbaar zijn van de openbare weg of van uit een gemeenschappelijke ruimte. 

Bedoeld worden: wijzigingen aan de vensterramen, beglaasde deuren, rolluiken; aan 

de deuren toegang gevend tot de kavels via gemeenschappelijke gangen en overlopen; 
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aan balkons en borstweringen. Deze opmerking geldt ook voor de schilderwerken 

betreffende kleur en dergelijke. Bovenstaande uitgezonderd wat hieronder is bepaald: 

De bouwheer van het project heeft het recht de privatieven te splitsen of samen te 

voegen, desgevallend met aanpalende eigendommen die niet  het voorwerp uitmaken 

van onderhavige akte. Het is de bouwheer toegelaten een opening te maken in een 

gemene muur, althans voor zover de stabiliteit van het gebouw niet in het gedrang 

komt en voor zover hiervoor een stedenbouwkundige vergunning wordt bekomen op 

diens kosten. 

Deze splitsing dient dan eveneens opgenomen te worden in de wijzigende akte van 

splitsing en in de betrokken koopakte, waaraan tevens een plan met de juiste indeling 

dient gehecht te worden en waarin de verdeling van de aandelen in de 

gemeenschappelijke delen zullen opgenomen worden. 

De comparanten krijgen daartoe alle machten van de eventuele kopers in het gebouw, 

door het enkel feit van het ondertekenen van hun aankoopakte. 

e) Werken aan de privé-delen.  

 De eigenaars zijn niet bevoegd, aan hun kavel of toebehoren, kortom aan privé-delen, 

werken uit te voeren die de duurzaamheid en/of het esthetisch uitzicht van het 

gebouw zouden kunnen schaden, zonder hiervan vooraf de syndicus in kennis te 

hebben gesteld en hem de desbetreffende plannen te hebben voorgelegd.  

 De syndicus zal hierover goedkeuring vragen aan de algemene vergadering. Met 

uitzondering van de zaken vermeld in punt c en d hiervoor. 

 De algemene vergadering kan eisen dat de werken worden uitgevoerd onder toezicht 

van de architect(en) van het gebouw. De betrokken eigenaar zal alsdan het ereloon van 

de architect moeten voldoen.  Hij is aansprakelijk voor de schade die voor de 

gemeenschap zou kunnen voortvloeien omwille van deze werken.  

 Ingeval van nalatigheid van de mede-eigenaars om noodzakelijke werken aan hun 

kavel te laten uitvoeren en waardoor schade kan veroorzaakt worden aan andere 

kavels of aan gemeenschappelijke delen, is de syndicus bevoegd, ambtshalve op 

kosten van de nalatige(n), de nodige herstellingen aan de privé-lokaliteiten te laten 

uitvoeren.  

f) Vrije toegang tot de privatieve delen.  

Met het oog op het toezicht van het gebouw (gemeenschappelijke delen) en om 

redenen van algemeen nut, wordt hierbij door de eigenaars aan de syndicus vrije 

toegang verleend tot hun al dan niet bewoonde privé-lokaliteiten.  

Hiervan zal echter alleen gebruik worden gemaakt in geval van nood en met de 

vereiste tact en dan nog voorzover de bewoners vooraf niet te bereiken waren. 

Hetzelfde recht hebben ook de architecten en de aannemer van het gebouw in geval 

van nodig uit te voeren werken en mits inachtneming van bovengenoemde 

aanbevelingen.  

g) Luiken en zonneblinden.  

De eigenaars mogen blinden of andere beschermingsmiddelen aan hun ramen 

aanbrengen, zoals luifels (markiezen)  bij voorbeeld.  Model en kleur dienen evenwel 
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goedgekeurd door de algemene vergadering en ze moeten van een zelfde kleur zijn.  

De overgordijnen aan de ramen op buitengevels zijn verplicht neutraal gevoerd; dit 

met het oog op harmonisch uitzicht van het gebouw. 

 

* Sectie 2. - Architect van het gebouw 

Art. 14. – Architect 

Architect Peter Verhaeghe BVBA, auteur  van de plannen van het flatgebouw 

residentie “Chavalie" werd aangeduid als architect van het gebouw. Bij belet van 

betrokkene, zal de algemene vergadering een of meer architecten aanduiden.  

 

* Sectie 4. - Werken en herstellingen  

Art. 15. - Principe 

Alle kosten en lasten van onderhoud en bewaring van gemeenschappelijke delen 

worden door de mede-eigenaars afgedragen naar rato van hun aandeel in de 

gemeenschap of overeenkomstig de lastenverdeling bepaald in akte van mede-

eigendom en in het huidig Reglement van mede-eigendom.  

 

Art. 16. - Aard van de onderhouds- en herstellingswerken 

Men onderscheidt twee soorten werken:  

a) de dringende en noodzakelijke werken;  

b) de andere werken dan de dringende en noodzakelijke werken.  

Art. 17. - De dringende werken 

De syndicus heeft algehele volmacht om dringende en noodzakelijke herstellings- 

en/of onderhoudswerken te bevelen.  

Art. 18. – De andere werken dan dringende en noodzakelijke 

Hierover beslist de algemene vergadering.  

Art. 19. - Uitvoering van de werken 

De mede-eigenaars zijn verplicht toegang te verlenen -via hun privatieve delen - in 

geval van herstellingen, onderhoud of schoonmaak van de gemeenschappelijke delen.  

Eveneens bij een eventuele controlebeurt van de privé-leidingen; - althans wanneer 

deze controle nodig geacht wordt door de syndicus.  

Behoudens in geval van dringende herstellingen, mag geen toegang geëist worden van 

één juli tot dertig september; evenmin tijdens de Kerst- en Paasvakantie.  Herstellingen 

aan de daken of leidingen mogen evenwel te allen tijde gevraagd en uitgevoerd 

worden.  

 

HOOFDSTUK IV - GEMEENSCHAPPELIJKE LASTEN EN INKOMSTEN 

* Sectie 1. - Lasten  

Art. 20. - Principe 
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Alle lasten en kosten met betrekking tot het onderhoud en de bewaring van de 

gemeenschappelijke zaken worden gedragen door alle mede-eigenaars naar rato van 

hun respectievelijke onverdeelde aandelen in de gemeenschappelijke delen van het 

gebouw, ter uitzondering van een eventuele andere kostenverdeling zoals bepaald in 

de statuten. Behoudens een besluit van de algemene vergadering van mede-eigenaars 

kan dit stelsel niet gewijzigd worden. De gemeenschappelijke kosten beginnen te 

lopen bij de aanvaarding van de sleutels en dit, onder voorbehoud van andersluidende 

beschikkingen.  

Art. 21. - Opsomming en verdeling van de gemeenschappelijke lasten of servicekosten  

Tot de gemeenschappelijke lasten voor al de eigenaars behoren namelijk deze met 

betrekking tot:  

a) het onderhoud, gebruik, herstelling, vernieuwing en administratie van  de 

gemeenschappelijke delen; de schadevergoeding door de gemeenschap als zodanig 

verschuldigd wegens een fout; de verzekeringspremies in verband met gemeenschap-

pelijke zaken of met de burgerlijke aansprakelijkheid van de eigenaars; de eventuele 

kosten van een rechtsgeding dat de gemeenschap aanbelangt; de verschuldigde 

publiekrechtelijke lasten voor zover deze niet bij afzonderlijke aanslagen ten laste van 

één eigenaar vallen en, in het algemeen, alle overige schulden, kosten en lasten uit 

hoofde van al de mede-eigenaars;  

b) de schade toegebracht aan een persoon of een zaak door de gemeenschap van 

eigenaars. Wanneer de gemeenschappelijke lasten verhogen door de schuld of 

nalatigheid van één of meer eigenaars, valt de verhoging uitsluitend ten laste van de 

schuldige(n) of nalatige(n). 

 

BIJZONDERE VERDELING VAN DE BIJDRAGE IN DE LASTEN AANGAANDE 

DE LIFT 

Rekening houdend met het feit dat de eigenaar/gebruiker van de appartementen op de 

gelijkvloerse verdieping en van de garages/autostandplaats geen gebruik (kunnen) 

maken van de lift, wordt het volgende bedongen : 

Het onderhoud, het herstel, de kosten van gebruik en de eventuele vernieuwing van 

de lift, alsmede  de verzekering van de lift worden verdeeld en zijn ten laste van de 

navermelde privatieve delen en dit vanaf de  voorlopige oplevering van ieder privatief 

deel als volgt:  

De kosten per lift worden verdeeld onder de privatieven die gebruik maken van deze 

lift, dus in verhouding tot het aantal gemene delen dat elk privatief in kwestie heeft, 

geplaatst op de noemer van het totaal van deze privatieven . 

Bijgevolg zullen deze kosten voor de lift worden verdeeld over de appartementen 1.1, 

1.2, 1.3, 2.1, 2.2 en 2.3, elk voor één/zesde, hetzij samen zes/zesden. 

 6/6 

Art. 22. - Verdeling inzake waterdichtheid van terrassen en balkons 

In de lasten met betrekking tot de waterdichtheid van de voor exclusief gebruik 

voorbehouden terrassen of balkons, dragen al de eigenaars van de privatieven bij, 
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tenzij er bewezen kan worden dat de oorzaak van waterinsijpeling uitsluitend te wijten 

is aan het verkeerd gebruik van het betrokken terras, door bijvoorbeeld gebrek aan 

onderhoud van de bevloering en de bekleding of het plaatsen van te zware 

bloembakken of onaangepaste beplantingen.  

De gewone kosten van onderhoud van terrassen en balkons, welke geen betrekking 

hebben op de waterdichtheid, zijn ten laste van de eigenaars van de privatieve kavels 

tot wiens genot ze zijn bestemd. 

Art. 23. - Onverdeeldheid. - Vruchtgebruik van een kavel 

In geval van onverdeeldheid van een kavel tussen enkele eigenaars, of wanneer een 

kavel het voorwerp is van een vruchtgebruik, een recht van gebruik of bewoning, zijn 

al de onverdeelde eigenaars of houders van zakelijke rechten op de kavel, hoofdelijk 

ondeelbaar en zonder voorrecht van uitwinning, aansprakelijk voor al de sommen die 

verschuldigd zijn met betrekking tot de kavel.  

Art. 24. - Overdracht van kavels  

Ingeval van overdracht of aanwijzing van het eigendomsrecht op een privatieve kavel 

deelt de optredende notaris aan de syndicus mee op welke dag de akte wordt 

verleden, de identificatie van de betrokken kavel en de identiteit van de betrokken 

personen. De voormalige eigenaar blijft aansprakelijk voor alle voorafgaandelijk aan 

de overdracht bestaande schulden. Voor achterstallen verschuldigd door de 

overdrager zal zonodig de in artikel 577-11/1 beschreven procedure worden toegepast. 

Teruggave van sommen die hij, te welken titel ook, aan de gemeenschap betaald heeft, 

mag door hem niet geëist worden; - behoudens het voorschot bestemd voor de 

gewone uitgaven. In geval van eigendomsoverdracht of aanwijziging van een kavel, is 

de optredende notaris gehouden, bij ter post aangetekende brief, aan de syndicus van 

de vereniging van mede-eigenaars een staat te vragen van: 

1/ de kosten van de uitgaven voor behoud, onderhoud, herstelling en vernieuwing 

waartoe de algemene vergadering voor de vaste datum eigendomsoverdracht heeft 

besloten, maar waarvan de syndicus pas nadien om betaling verzoekt; 

2/ een staat van de oproepen tot kapitaalinbreng die door de algemene  vergadering 

zijn goedgekeurd voor de vaste datum van de eigendomsoverdracht, alsook de 

kostprijs van de dringende werkzaamheden waarvan de syndicus pas nadien om 

betaling verzoekt; 

3/ de kosten verbonden aan het verkrijgen van gemeenschappelijke gedeelten, waartoe 

de algemene vergadering voor de vaste datum van de eigendomsoverdracht heeft 

besloten, maar waarvan de syndicus pas nadien om betaling verzoekt; 

4/ de door de vereniging van mede-eigenaars vaststaande verschuldigde bedragen ten 

gevolge van geschillen ontstaan voor de vaste datum van de eigendomsoverdracht, 

maar waarvan de syndicus pas nadien om betaling verzoekt;De notaris stelt de partijen 

daarvan in kennis. 

Indien de syndicus niet antwoordt binnen de dertig dagen na het verzoek, stelt de 

notaris de partijen in kennis van diens verzuim. 
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De kosten voor de opzoekingen van de syndicus zijn ten laste van de overdragende 

eigenaar. 

Onverminderd andersluidende overeenkomst tussen partijen betreffende de bijdrage 

in de schuld, draagt de nieuwe eigenaar het bedrag van die schulden.  De gewone 

lasten van de mede-eigendom zijn voor de nieuwe eigenaar vanaf de ingebruikname. 

In geval van eigendomsoverdracht van een kavel: 

1 is de uittredende mede-eigenaar schuldeiser van de vereniging van mede-eigenaars 

voor het gedeelte van zijn aandeel in het werkkapitaal dat overeenstemt met de 

periode tijdens welke hij niet effectief gebruik heeft gemaakt van de 

gemeenschappelijke gedeelten; de afrekening wordt door de syndicus opgesteld; 

2 blijft zijn aandeel in het reservekapitaal eigendom van de vereniging. 

Onder "werkkapitaal" wordt verstaan de som van de voorschotten betaald door de 

mede-eigenaars als voorziening voor het betalen van de periodieke uitgaven, zoals de 

verwarmings- en verlichtingskosten van de gemeenschappelijke gedeelten, de 

beheerskosten en de uitgaven voor de huisbewaarder. 

Onder "reservekapitaal" of "reservefonds" wordt verstaan de som van de periodieke 

inbrengen van gelden bestemd voor het dekken van niet periodieke uitgaven, zoals de 

uitgaven voor de vernieuwing van het verwarmingssysteem, de reparatie of de 

vernieuwing van een lift of het leggen van een nieuwe dakbedekking. 

Art. 25. - Verhuring 

Rechtbetrekkingen zijn enkel en alleen bestaande tussen de syndicus en de eigenaars.  

Het staat de eigenaars echter vrij de syndicus te machtigen, rechtstreeks hun 

respectievelijke huurder het aandeel of een deel van de gemeenschappelijke lasten en 

uitgaven op te leggen, dewelke luidens de huurovereenkomsten, voor rekening van de 

huurders zijn.  Hieruit vloeit geen enkel recht voort ten gunste van de huurders en 

worden de eigenaars niet bevrijd van hun verplichting om bij te dragen in de 

gemeenschappelijke lasten. 

 

* Sectie 2. - Gemeenschappelijke baten 

Art. 26. - Principe 

Ieder eigenaar deelt in de gemeenschappelijke baten van onverdeeldheid 

overeenkomstig zijn onverdeelde aandelen in de gemeenschappelijke delen. 

 

HOOFDSTUK V - VERZEKERINGEN 

 

* Sectie 1. - Algemeen  

 

Art. 27. - Principe 

De verzekering, zowel van de privatieve als van de gemeenschappelijke delen van het 

gebouw, wordt gemeenschappelijk onderschreven door de syndicus. De verzekering 
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wordt onderschreven bij een maatschappij van goede naam en faam. Ze kan tot 

voorwerp hebben:  

a) het eigenlijke gebouw, benevens de gemeenschappelijke voorwerpen dat het bevat;  

b) de burgerlijke verantwoordelijkheid van de mede-eigenaars. 

Art. 28. - Gedekte gevaren. - Verzekerde belangen 

De algemene vergadering duidt de te verzekeren posten aan en ook de bedragen voor 

dewelke ze dienen verzekerd te worden.  

Art. 29. - Vertegenwoordiging van de eigenaar 

De syndicus vertegenwoordigt van rechtswege de eigenaars tegenover de 

verzekeraars. Hij betaalt de premies, int de schadevergoedingen in naam van de 

gemeenschap en geeft er kwijting over. 

Art. 30. - Betaling van de premies. - Extrapremies 

De premies met betrekking tot de door de algemene vergadering goedgekeurde 

verzekeringsovereenkomsten behoren tot de algemene lasten of servicekosten.  In 

geval van extrapremies verschuldigd naar aanleiding van het door een bewoner 

uitgeoefend beroep, vallen ze ten laste van de betrokken eigenaar.  Zulks, behoudens 

eventueel verhaal tegen de gebruiker. 

Art. 31. - Polissen 

Iedere eigenaar kan aflevering eisen - op zijn kosten - van een exemplaar van de 

aangegane verzekeringsovereenkomsten.   

Art. 32. - Overschot van schadevergoeding 

Mocht na herstelling van de schade een overschot van schadeloosstelling overblijven, 

komt dit in het "reservefonds" terecht. 

 

* Sectie 2. - Verzekering van het gebouw  

§ 1. BRANDGEVAAR EN BIJKOMENDE GEVAREN 

 

Art. 33. - Principe 

Tegen het gevaar van beschadiging of vernieling van het gebouw door brand, wordt 

namens al de mede-eigenaars een collectieve verzekering onderschreven.  

Art. 34. - Gemeenschappelijke delen - Privé-delen 

De collectieve verzekering waarvan sprake supra, dekt zowel de gemeenschappelijke 

als de privé-delen.  

Art. 35. - Bijkomende gevaren 

Worden gelijkgesteld met de schade veroorzaakt door brand, de schadeposten 

voorzien door de wet en de typebrandpolis en namelijk:  

- de kosten van opruimings- en/of slopingswerken;  

- de inslag van bliksem;  

- ontploffingen door gas, dampen of andere oorzaken;  

- het elektriciteitsgevaar;  
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- het neerstorten van vliegtoestellen;  

- stormschade;  

- de onbruikbaarheid van onroerende goederen;  

- bederf of beschadiging van het verzekerde door water of  andere blusmiddelen.  

Art. 36. - Verhaal tegen buren 

Eigenaars en gebruikers worden gedekt tegen het verhaal van buren, ongeacht of de 

brand ontstaan is in een gemeenschappelijk, een privé-deel of enige andere ruimte die 

door de eigenaar of de gebruiker gebruikt wordt. Onderling verzaken de eigenaars elk 

verhaal tegen een van hen of tegen de gemeenschap.  

De eigenaars zorgen er voor dat de gebruikers van hun goed ieder verhaal verzaken 

voor de schade aangeduid supra (art. 57.), zowel tegen henzelf als tegen de andere 

bewoners.     

Art. 37. - Aanvullende verzekering 

Wanneer een eigenaar oordeelt dat de door de algemene vergadering goedgekeurde 

verzekeringen ontoereikend zijn, mag hij op zijn kosten, een aanvullende verzekering 

aangaan. In deze gevallen heeft de betrokken eigenaar het exclusief recht op de 

uitkeringen voortvloeiend uit de aanvullende verzekering.  

Art. 38. - Uitkering van schadeloosstelling 

De schadepenningen worden geïnd door de syndicus die er rechtsgeldig kwitantie van 

geeft. Zijn de schadepenningen ontoereikend voor de herstellingswerken of voor de 

herbouw, dan wordt het tekort bijgepast door de mede-eigenaars, elk naar rato van 

hun onverdeelde aandelen in de gemeenschappelijke delen.  

 

§ 2. WATERSCHADE 

Art. 39. - Principe 

De gemeenschappelijke en privé-delen, alsmede de voorwerpen die eigendom zijn van 

de eigenaars, dienen verzekerd te zijn tegen waterschade. 

 

§ 3. VERZEKERING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID 

Art . 40 . - Principe 

Zo de algemene vergadering het wenselijk acht, kan de burgerlijke aansprakelijkheid 

van de eigenaars verzekerd worden. 

Verzekerde aansprakelijkheid is verplicht in geval van :  

a) schade veroorzaakt door instorting van een gebouw (art. 1386 van het Burgerlijk 

Wetboek), zowel voor de gemeenschappelijke als voor de privé-delen; 

b) schade veroorzaakt door hijstoestellen in een gebouw; 

c) schade waarvan sprake in artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek en veroorzaakt 

door het personeel. De betreffende polis moet de volgende clausule vermelden: 

"Worden als derden aanzien, de eigenaars, de gebruikers wie ze ook zijn mogen, de 

syndicus, de personen in dienst van de gemeenschap of van een huisgenoot." 
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Art. 41. - Schadegevallen. - Vergoedingen 

De vergoedingen worden door de syndicus aangewend voor de herstelling van de 

schade die geleden werd door het slachtoffer. Blijkt dat de vergoeding ontoereikend is, 

dan wordt het tekort door de syndicus gevorderd, via alle beschikbare rechtsmiddelen, 

van de dader en/of van diegene die burgerlijk aansprakelijk is voor de aangerichte 

schade. 

 

HOOFDSTUK VI - VERNIETIGING VAN HET GEBOUW 

Art. 43. - Totale en gedeeltelijke vernieling 

Een gebouw kan hetzij totaal, hetzij gedeeltelijk vernield zijn. De beoordeling ter zake 

heeft enkel betrekking op de gemeenschappelijke delen.  De graad van vernieling 

wordt desnoods door een deskundige bepaald. Deze deskundige wordt hiertoe 

aangeduid door de algemene vergadering.  

Art. 44. - Wederopbouw 

In geval van wederopbouw geschiedt deze op basis van de oorspronkelijke plannen - 

behoudens andersluidende beschikkingen van de eigenaars.  

Art. 45. - Bijdrage in de kosten van wederopbouw 

De mede-eigenaars dragen in deze kosten bij naar rato van hun aandelen in de 

gemeenschap. Zij verplichten zich hun bijdrage te voldoen overeenkomstig de door 

het aannemingscontract gestelde voorwaarden. Vóór de aanvang van de werken is de 

algemene vergadering bevoegd een borgstelling te eisen voor de bijdrage van elke 

eigenaar.  

Art. 46. - Dwangmiddelen 

Een eigenaar die in gebreke blijft met zijn bijdrage in de kosten van wederopbouw, kan 

hiertoe, via alle rechtsmiddelen, door zijn medegerechtigden gedwongen worden.  

Art. 47. - Beslissing om niet weder op te bouwen 

Binnen een termijn van vier maanden na het ongeval, kan de algemene vergadering, 

zulks met eenparigheid van stemmen van alle mede-eigenaars beslissen het vernielde 

gebouw niet weder op te richten. In dat geval behoudt iedere eigenaar zijn onverdeeld 

aandeel in de grond en wordt de vereniging van de mede-eigenaars ontbonden. 

De behaalde som, samen met de verzekeringsvergoeding worden dan onder de 

eigenaars verdeeld naar rato van hun onverdeelde aandelen in de gemeenschappelijke 

delen. 

 

VOLMACHT TOT VERKOPEN 

1. Mevrouw VAN MIDDEL Caroline Marcellina Maurice, ongehuwd, geboren te 

Brugge op 10 juli 1969, wonende te 8000 Brugge, Ezelstraat 72, nationaal nummer 

69.07.10-166.62. 

2. De heer BOTTECAER Hugo Johan Jeroom, ongehuwd, geboren te Poperinge op 

13 maart 1960, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Albert Serreynstraat 12, 

nationaal nummer 60.03.13-273.36. 
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verklaren aan te stellen als bijzondere lasthebbers, die ieder afzonderlijk kunnen 

handelen, om voor hen en in hun naam hierna beschreven handelingen te stellen : 

De heer Bert Cossey, 8310 Brugge (Assebroek), Beukendreef 26 

De heer Henk Soete, Sparrendreef 3, 8020 Oostkamp (Hertsberge) 

Mevrouw Sofia Fraeyman, Walakker 1, 8200 Brugge (Sint-Michiels) 

Te verkopen, alle privatieven en bijhorende gemene delen van het gebouw en de 

grond waarop de residentie wordt opgetrokken, met uitzondering van het 

appartement 0.1 met inbegrip van 95/1.000sten in de gemene delen en de garage 1 met 

inbegrip van 9/1.000sten in de gemene delen. 

En dit in der minne of gerechtelijk, uit de hand, bij openbare toewijzing of veiling, in 

de vormen, voor de prijzen, onder de lasten, bedingen en voorwaarden aan zodanige 

persoon of personen die de lasthebber zal goedvinden. 

Alle lastenkohieren te doen opstellen, alle loten te vormen, de oorsprong van 

eigendom vast te stellen, alle verklaringen te doen, alle bepalingen betreffende 

erfdienstbaarheden en gemeenschap te bedingen; 

De lastgevers te verplichten tot vrijwaring, rechtvaardiging en het verlenen van 

opheffing; 

Het tijdstip en de wijze van ingenottreding te bepalen; de plaats, wijze en termijn voor 

betaling van verkoopprijzen, kosten en bijhorigheden vast te stellen, overwijzing van 

de prijs en aanwijzing van betaling te doen, koopprijzen, kosten en bijhorigheden te 

ontvangen, ervan kwijting en ontlasting te geven met of zonder indeplaatsstelling. 

Het ambtshalve nemen van inschrijving te vorderen of daarvan geheel of gedeeltelijk 

te ontslaan om welke reden ook; na of zonder betaling opheffing te verlenen van 

verzet, inbeslagneming en andere beletselen, opheffing te verlenen en in de doorhaling 

toe te stemmen van alle inschrijvingen hoegenaamd en kantmeldingen van 

inpandgeving met of zonder verzaking van voorrechten, hypotheek, ontbindende 

rechtsvordering en alle zakelijke rechten, af te zien van vervolgingen en 

dwangmiddelen. 

Van de kopers, toewijzingen en anderen, alle waarborgen en hypotheken te 

aanvaarden tot zekerheid van betaling of uitvoering van verbintenissen, alle 

mededelingen van indeplaatsstelling toestaan, met of zonder waarborg. 

Bij gebreke aan betaling of uitvoering van voorwaarden, lasten en bedingen, alsmede 

ingeval van welkdanige betwisting te dagvaarden en 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 na rouwkoop, verbreking 

der verkoping, uitvoerend beslag op onroerend goed, gerechtelijke rangregeling 

enzovoorts, steeds verdrag te sluiten, dading te treffen en compromis aan te gaan.  

Alle erfpachten, huren, vestigingen van zakelijke rechten, erfdienstbaarheden, 

enzovoorts, te bedingen en af te sluiten met alledistributiediensten voor 



 35 

nutsvoorzieningen, en in het algemeen met alle instellingen van openbaar nut, zowel 

in onderhandse als in authentieke akten 

Ingeval één of verschillende van de hoger gemelde rechtshandelingen bij sterkmaking 

werden verricht, deze goed te keuren en te bekrachtigen. 

Teneinde voorschreven, alle rechtshandelingen te verrichten, 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. 

Alle wijzigingen aan onderhavige basisakte goed te keuren teneinde deze aan te 

passen aan de gewijzigde stedenbouwkundige vergunning voor zover deze binnen 

redelijke termijn wordt afgegeven. 

 

KEUZE VAN WOONPLAATS 

Tot uitvoering dezer kiezen partijen woonplaats ter studie van ondergetekende 

notaris. 

 

BEVESTIGING IDENTITEIT  

a. De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan 

de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen. 

b. Om te voldoen aan de verplichtingen opgelegd door de Hypotheekwet, bevestigt de 

notaris op zicht van uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand dat de namen, 

voornamen, datum en plaats van geboorte van de partijen overeenkomen met de 

hierboven opgegeven identiteit van de comparanten. 

 

Het recht op geschrift bedraagt vijftig euro. 

 

WAARVAN AKTE. 

Verleden te Brugge , ten kantore. 

Na toelichting, beperkte voorlezing en integrale voorlezing van onder andere de aan 

het medegedeelde ontwerp aangebrachte wijzigingen en van de vermeldingen 

betreffende de identiteit van de partijen en van de notaris (artikel 12, al. 1 en 2 van de 

Organieke wet op het notariaat), hebben de comparanten getekend met mij, notaris. 


