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VME Kroonstraat 15/17
ONR 0844.756.865

Hansimmo
Britselei 42
2000 ANTWERPEN

Borsbeek, 17 september 2019
Betreft:

Wettelijke inlichtingen Koen Heyninck

Geachte Hansimmo,
Verkopende eigenaar: Heyninck - Koen
Notaris van de verkoper: OPVRAGEN BIJ EIGENAAR
Makelaar van de verkoper: Hans Immo
Zichtrekening van de VME: BE75 0016 3864 5551
Gelieve ons per kerende de aktedatum te bezorgen. Gelieve de contactgegevens van de koper zo snel als mogelijk
aan ons te bezorgen, inclusief telefoonnummer en e-mailadres. Zodat wij meteen kunnen communiceren met
de koper na de akte datum.
Hieronder laten wij u een antwoord geworden op uw schrijven van 24/07/2019, betreffende aanvraag informatie
voor verkoop van kavel: Kroonstraat 15/17, 2140 Borgerhout, App. 13/1.
Inlichtingen volgens Artikel 577-11 §1 B.W.:
1°
Aandeel in het éénmalig vast werkkapitaal: 403,00 euro. Gelieve dit bedrag op te vragen bij de koper, en door
te storten bij de akte naar zichtrekening van de VME (zie boven).
Aandeel in het reservekapitaal: 250,00 euro
De provisie werkkapitaal bedraagt: 900,00 euro per maand voor het gehele gebouw
De provisie voor de gemeenschappelijke lasten, beheerskosten, onderhoud gemene delen, ed. ten laste van de
eigenaar voor het te koop gestelde goed bedraagt:
Bedrag; 150 euro
Periodiciteit: maandelijks (storten tussen 1e en 14e dag van de maand)
Overschrijven op zichtrekening van de VME (zie boven)
2°
Schulden aan de VME:
Openstaand bedrag: 15,00 euro + 250 euro voor de wettelijke inlichtingen = 265,00 euro
-> Gelieve deze gelden in te houden bij verkoop en over te maken op de zichtrekening van de VME (zie boven)
3°

Nihil
4°
De VME is betrokken in (hangende) gerechtelijke procedures: NEEN
Er zijn vorderingen tegen de vereniging van mede-eigenaars: NEEN
Geëiste bedrag: X,00 euro
Voorwerp van geschil:………………………………………………………………………………….
Eventueel tijdstip van opeisbaarheid indien er een uitspraak is: 12/11/2015
5°
Verslagen van de vergaderingen van de voorgaande drie jaar en de afrekeningen van de voorgaande twee jaar
zijn in bijlage toegevoegd aan deze communicatie.
6°
Afschrift van de recentste balans is in bijlage toegevoegd aan deze communicatie.
Inlichtingen volgens Artikel 577-11 §2 B.W.:
1°
Er zijn kosten van uitgaven voor behoud, onderhoud, herstelling, vernieuwing waartoe de algemene vergadering
voor heden heeft besloten en waarvan de betaling later opeisbaar zal worden: NEEN
Zo ja, aard der werken: …………………………………………………………………………………………………………..
Datum beslissing:……………………………………………………………………………………..
Kostprijs der werken:…………………………………………………………………………………
Tijdstip uitvoering der werken:……………………………………………………………………….
Door verkocht privatief te dragen:……………………………………………………………………
2°
Dringende werkzaamheden, nog niet door de syndicus geïnd:
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
3°
Er zijn kosten verbonden aan het verwerven van gemeenschappelijke delen waartoe de algemene vergadering
voor heden heeft besloten en waarvan de betaling later opeisbaar zal worden: NEEN
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
4°
Er zijn vorderingen door de vereniging van mede-eigenaars ten gevolge van geschillen, waarvan de betaling pas
na de eigendomsoverdracht verzocht wordt: NEEN
Geëiste bedrag: X,00 euro

Voorwerp van geschil:………………………………………………………………………………….
Eventueel tijdstip van opeisbaarheid indien er een uitspraak is: …………………………………
Benevens de wettelijk verplichte inlichtingen kan ik U nog volgende informatie verstrekken:
Ik, als syndicus, heb weet van mogelijk vervuilende activiteiten die thans of in het verleden op de grond waarop
het gebouw is gevestigd, uitgevoerd werden in de zin van het Vlaams Bodemdecreet : NEEN
Zo ja welke: ………………………………………………………………………………………….
Ik als syndicus heb weet van bodemverontreiniging: NEEN
Zo ja, welke: ………………………………………………………………………………………….
Het gebouw is beschermd als monument: NEEN
Er is een onteigeningsprocedure lopende: NEEN
Andere overheidsmaatregel die het eigendomrecht aantast: NEEN
Het gebouw is, bij weten van mij, syndicus, stedenbouwkundig voldoende vergund: JA
De bouw van het complex heeft aanvang genomen na 1 mei 2001: NEEN
Zo ja, ik als syndicus bewaar een algemeen dossier van de gemeenschappelijke delen voor het gehele
gebouw: NEEN
Zo ja, ik, syndicus bewaar een privatief dossier voor alle privatieve kavels van het gebouw (inbegrepen voor
de te koop gestelde privatieven): NEEN
Tot slot willen wij u nog vriendelijk verzoeken om ons de nieuwe adresgegevens van de verkoper te bezorgen.
Met vriendelijke groeten,
Inge van den Brekel
Ulvenhout Vastgoed

