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Repertoriumnummer 89â£>

Het jaar tweeduizend en tien.
op zestien juni.
Voor mij, Meester Ghislain EERDEKENS, Notaris met
standplaats te Neerpelt, Groenstraat 13.

ZIJN VERSCHENEN
De heer vAN KEMPEN Sebastiaan Andreas Hubertus Maria,
zaakvoerder, geboren te Heeze (Nederland) op 20 mei
1970 (Belgische E+ Kaart nummer B 0388246 52 uitgereikt
te Neerpelt op 14 mei 2009, nationaal nummer 700520
387-33), thans ongehuwd en bevestigend geen verklaring
tot wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende
te 3910 Neerpelt (Sint-Huibrechts-Lille), Kaulillerweg
77.
Welke comparant, mij, Notaris, verzocht heeft te
akteren wat volgt:

I. VOORAFGAANDE UITEENZETTING
De heer VAN KEMPEN Sebastiaan Andreas Hubertus Maria,
voornoemd, verklaart persoonlijk eigenaar te zijn van
volgend onroerend goed:

GEMEENTE NEERPELT - DERDE AFDELING -
SINT-HUIBRECHTS-LILLE

Een gebouw met twee woongelegenheden gelegen
"Dorpsstraat 17", ten kadaster gekend volgens titel en
recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie .A
nummer 340/P, met een oppervlakte van één are
zesennegentig centiaren (Ola96ca).

OORSPRONG VAN EIGENDOM
Voorschreven eigendom hoort persoonlijk toe aan de heer
vAN KEMPEN Sebastiaan Andreas Hubertus Maria,
voornoemd, om het samen met een ander goed verkregen te
hebben ingevolge akte van aankoop verleden voor
ondergetekende Notaris Ghislain Eerdekens op 3 november
2004, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te
Hasselt op 5 november 2004 onder nummer 10925, aankoop
gedaan van de heer VANDERVELDEN Lambert Jozef,
invalide, en zijn echtgenote mevrouw DEWIT
Marie-Jeanne, huisvrouw, wonende te Neerpelt.

II. BASISAKTE
Comparant heeft beslist voormeld gebouw te stellen
onder het regime van de mede-eigendom en gedwongen
onverdeeldheid en het te begiftigen met een onroerend
statuut. Het is immers de bedoeling de privatieven
waaruit het gebouw bestaat, als afzonderlijk bestaande
eigendom te vervreemden.
Ondergetekende Notaris licht toe dat door deze akte het
alleszins mogelijk wordt de afzonderlijke kavels, zoals
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zij hierna gevormd worden, aan verschillende fysische
of rechtspersonen te vervreemden.
De comparant verklaart daarbij te verzaken aan de
wettelijke regeling van artikel 577-3 tot 577-14 van
het Burgerlijk Wetboek aangezien de aard van de
goederen zulks rechtvaardigt (slechts twee entiteiten).
De comparant verklaart dat voor gemeld onroerend goed
een stedenbouwkundige vergunning werd uitgereikt voor
het omvormen en heropbouwen van een afgebrand
handelspand naar appartement met twee woongelegenheden
door de Gemeente Neerpelt op 27 juni 2005.
De comparant heeft volgende stukken aan de
ondergetekende Notaris overhandigd, teneinde ze neer te
leggen onder diens minuten en te hechten aan deze akte:
1) De plannen opgemaakt door Rudi Missotten architect
te Bocholt, Sportlaan 1:
* plan 1/3: gelijkvloers - verdiepingen - inplanting -
terreinprofiel;
* plan 2/3: gevels - situering - omgeving;
* plan 3/3: bestaande toestand - doorsnede.
2) De stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door de
Gemeente Neerpelt op 27 juni 2005 onder aanvraag nummer
gemeente 2005/00164.
Deze documenten worden aan deze akte gehecht om bewaard
te blijven tussen de minuten van ondergetekende
Notaris, na door de comparant en de notaris "ne
varietur" te zijn ondertekend. Ze vormen één geheel en
moeten gelezen en geïnterpreteerd worden in onderling
verband.
Van deze stukken zal enkel het inplantingsplan en de
stedenbouwkundige vergunning neergelegd worden ter
overschrijving op het eerste hypotheekkantoor te
Hasselt.
I. Beschrijving van de verdeling van de eigendom
Het gebouw bestaat enerzijds uit gemeenschappelijke
delen en anderzijds uit privatieve delen die de
uitsluitende eigendom zijn van één eigenaar.
De gemeenschappelijke delen worden verdeeld in
duizend/duizendsten (1.000/1.0008ten) die verbonden
worden aan de privatieve delen volgens de hierna
vermelde quotiteiten.
Als gevolg van deze verdeling bekomt vanaf heden elke
privatieve kavel, hierin, begrepen het aandeel in. de
gemeenschappelijke delen van het gebouw en in de grond
zoals hierna bepaald, een afzonderlijk juridisch
bestaan, zodat er 'vanaf heden. afzonderlijk kan over
worden beschikt, hetzij onder bezwarende titel, hetzij
onder kosteloze titel, en dat ook afzonderlijk met
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zakelijke rechten kan worden bezwaard.
A. Algemeen. Het gebouw wordt onderverdeeld in:
a/ gemene delen. welke in, mede-eigendom en. gedwongen
onverdeeldheid toebehoren aan alle mede-eigenaars.
De gemene delen dienen tot gemeenschappelijk gebruik
van alle mede-eigenaars van het gebouw.
Worden als dusdanig aanzien:
1) de grond waarop het gebouw rust;
2) de grondvesten of dragende elementen die de
fundering uitmaken van het gebouw;
3) de zware muren, het betonnen geraamte van het gebouw
en het ruw metselwerk;
4) het dak met zijn bekleding en afvoerbuizen;
5) de bekleding en de versiering van de gevels;
6) de gemeenschappelijke inkomhal;
7) de schachten, goten, toevoer- en afvoerkanalen en
dito buizen en leidingen, behalve de gedeelten van
kanalen, leidingen of buizen, die zich aan de
binnenkant van de privatieve kavel of erbuiten bevinden
en dienen tot privaat en exclusief gebruik van deze
privatieve kavel;
In één woord: alles wat niet zal dienen tot uitsluitend
gebruik van één der mede-eigenaars of gemeenschappelijk
zal zijn volgens de wet van 8 juli 1924 (Wet op de
mede-eigendom) en de gewoonte.
De gemeenschappelijke delen zijn verbonden en
onafscheidbaar van de privatieve delen en kunnen
slechts vervreemd of met hypotheek bezwaard worden
samen met de privatieve delen.
b/ privatieve kavels die de exclusieve eigendom zijn
van elke eigenaar.
Elk van deze kavels bevat een aantal duizendsten in de
gemene delen.
Zijn privatief de delen van het gebouw die bestemd zijn
tot het uitsluitend gebruik en bezit van een privatieve
kavel.
Bij de privatieve gedeelten van een ruimte behoren de
samenstellende delen van de ruimtes voor zover zij
hiervoor niet werden opgesomd bij de gemene delen.
Bijvoorbeeld: de vloeren en vloerbekleding; de
binnenmuren en -deuren; de ramen; de vensters; alle
inwendige kanalisatie, buizen en leidingen, tenzij zij
dienen voor gemeenschappelijk gebruik; de sanitaire
installaties; de bepleistering, bezetting of bekleding
van de binnenzijden en de zoldering; de inwendige
versieringen en al wat zich buiten de privatieve
lokalen bevindt, doch uitsluitend voor de eigenaar van
een privatieve kavel bestemd is, zoals leidingen van
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telefoon, water, elektriciteit, gas en verwarming, de
tellers, de brievenbus, de bel, de antenne, enzovoort.
Iedere eigenaar zal het recht hebben te genieten en te
beschikken over de privatieve elementen; hij mag de
indeling van deze vertrekken wijzigen, voor zoveel deze
wijziging geen hinder of beschadiging veroorzaakt aan
de vertrekken en eigendom van een andere eigenaar.
Geen enkele eigendom mag in bijkomende afzonderlijke
entiteiten gesplitst of verdeeld worden.
B. Privatieve eigendom.
Door onderhavige splitsing wordt het gebouw opgedeeld
in twee kavels, zijnde twee woongelegenheden, de
hiernavermelde kavels 1 en 2.
Beschrijving van de kavels:
I. Kavel 1: Het appartement gelegen op het gelijkvloers
met postadres "Dorpsstraat 17 bus 1" bestaande uit:
a) in privatieve en uitsluitende eigendom:
inkomdeur, kelder, woonkamer, keuken, twee bergingen,
toilet, badkamer, slaapkamer en overdekte doorgang.
b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
vijfhonderd/duizendsten (500/1.000sten) in de gemene
delen waaronder de grond.
II. Kavel 2: Het appartement gelegen op de eerste
verdieping en de dakverdieping met postadres
"Dorpsstraat 17 bus 2" bestaande uit:
a) in privatieve en uitsluitende eigendom:
* op het gelijkvloers, omvattende: inkomdeur met trap
naar de eerste verdieping;
* op de eerste verdieping, omvattende: hal met trapnaar het gelijkvloers en met trap naar de
dakverdieping, eetkamer, keuken, wasruimte, toilet,
slaapkamer en badkamer;
* op de dakverdieping, omvattende: trap naar de eerste
verdieping, woonkamer en bergruimte.
b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
vijfhonderd/duizendsten (500/1.0003ten) in de gemene
delen waaronder de grond.
C. Gemeenschappelijke eigendom.
a. De grond voorwerp van hogerbeschreven onroerend
goed.
b. De overige elementen uitvoerig hierboven beschreven.
Deze gemeenschappelijke delen, voor hun quotiteit, zijn
onafscheidbaar verbonden aan kavel 1 en kavel 2 en
kunnen slechts vervreemd worden of met hypotheek
bezwaard worden samen met de privatieve delen.
D. Gemeenschappelijke zaken met een bijzonder
gebruiksrecht.
Niettegenstaande de hoedanigheid van gemeenschappelijk
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element, is de grondoppervlakte zoals aangeduid op het
inplantingsplan als tuin/terras en parkeerplaats
onderworpen aan het uitsluitend genot, gebruik en
onderhoud van kavel 1.
De functie die door de eigenaars van de kavel aan deze
grondoppervlakte wordt gegeven dient in elk geval in
overeenstemming te zijn met de bestemming van de kavel
waaraan de grondoppervlakte verbonden is, steeds mits
naleving van de stedenbouwkundige voorschriften en
zoals afgebeeld op voormeld inplantingsplan.
De kosten, lasten en onderhoud verbonden aan dit
bijzondere genotsrecht zijn volledig ten laste van de
eigenaar of gebruiker van de kavel in wiens voordeel
zij werd gecreëerd.
II. Erfdìenstbaarheden
1. De indeling van het gebouw kan tussen de privatieven
bepaalde toestanden doen ontstaan, die opgelost worden
door het vestigen van een reeks erfdienstbaarheden.
Deze erfdienstbaarheden zullen tot stand komen bij de
eerste verkoop van een privatieve kavel; zij vinden hun
oorsprong in de wil van partijen of door de bestemming
des huisvaders overeenkomstig artikel 692 en volgende
van het Burgerlijk Wetboek.
Daaruit volgt:
- dat elke eigenaar verzaakt aan de toepassing van de
artikelen 675 tot 680 van het Burgerlijk Wetboek
betreffende de beperking van de zichten tussen de
verschillende kavels. De toekomstige eigenaars zullen
derhalve deze artikelen niet kunnen inroepen teneinde
deze zichten te beperken.
- dat ten kosteloze en wederkerige titel ten voordele
en ten laste van iedere ruimte de volgende
erfdienstbaarheden. worden gevestigd, welke nuttig of
noodzakelijk kunnen zijn voor de uitvoering van deze
verdeling/splitsing:
a) gemeenschap van regen- en waterafloop en van riolen;
b) doorgang van leidingen, luchtkokers en schachten van
alle aard (water, gas, elektriciteit, telefoon,
centrale verwarming, enzovoort);
c) in het algemeen voor alle gemeenschappen en
erfdienstbaarheden die ontstaan uit een doelmatig
gebruik van het complex.
Alle gebruik van de gemene delen gebeurt steeds op
eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker, die
bijgevolg alleen verantwoordelijk blijft voor alle
schade door hem veroorzaakt.
2. In alle overdragende of verklarende akten van
eigendom of genot, met inbegrip van de
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huurovereenkomsten, moet uitdrukkelijk. worden 'vermeld
dat de nieuwe belanghebbenden de bepalingen van deze
splitsingsakte grondig kennen en dat zij zich verbinden
deze na te leven.
III. Verzekering
De eigenaars van de privatieve delen zijn verplicht,
ieder voor zich, de verantwoordelijkheid van het gebouw
tegenover een van de mede-eigenaars of tegenover derden
of ook tegen geburen, te verzekeren.
IV. Verdeling en lasten
Elke mede-eigenaar zal alle lasten en kosten dragen die
verband houden met het onderhoud of herstel van zijn
privatieve kavel.
Alle onderhoudswerken en hoogdringende herstellingen
aan de gemene delen zullen door de meest gerede
mede-eigenaar mogen gebeuren, zonder daartoe toelating
te moeten vragen, daar deze werken voor alle
mede-eigenaars een gemeen belang opleveren. De
eigenaars zullen deze werken niet mogen hinderen.
Alle noodzakelijke maar niet dringende herstellingen
alsmede alle andere nuttige werken aan de gemene delen,
dienen te gebeuren in gemeen overleg van de
mede-eigenaars.
Elke mede-eigenaar zal deelnemen in de lasten van de
mede-eigendom overeenkomstig zijn aantal quotiteiten in
de gemene delen.
V. Bodemdecreet
A- De eigenaar van de grond, die als gevolg van deze
akte gebracht wordt onder het statuut van de gedwongen
mede-eigendom, verklaart dat de betrokken grond geen
risicogrond is. Daarmee wordt bedoeld dat op deze grond
geen risico-inrichtingen gevestigd zijn of geweest
zijn, zoals fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen,
machines, installaties, toestellen en handelingen die
een verhoogd risico op bodemverontreiniging kunnen
inhouden en die voorkomen op de lijst door de Vlaamse
Regering opgesteld in overeenstemming met artikel 6 van
het Bodemdecreet.
B- De eigenaar van de grond legt het bodemattest voor
dat afgeleverd werd door de OVAM op 12 april 2010. De
inhoud van dit attest luidt als volgt: "De OVAM
beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens
met betrekking tot de bodemkwaliteit.
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten."
C- De eigenaar van de grond verklaart met betrekking
tot voormelde grond zelf geen weet te hebben van
bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de
verkrijgers van de mede-eigendom of aan derden, of
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aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting,
risicobeheer, tot gebruiks- of bestemmingsbeperkingen
of tot andere maatregelen die de overheid in dit
verband kan opleggen.
D- Op grond van wat voorafgaat, bevestigt de notaris
dat de bepalingen van het Bodemdecreet in verband met
de overdracht van gronden werden toegepast.
E- Het is aan de eigenaars van de privatieve gedeelten
verboden in de privatieve gedeelten van het gebouw en
in de gemeenschappelijke gedeelten handelingen te
stellen en/of goederen te plaatsen die door het
Bodemdecreet als een risico-inrichting worden
gekenmerkt en die voorkomen op de lijst die de Vlaamse
Regering opstelt in overeenstemming met artikel 6 van
het Bodemdecreet.
De eigenaars van de privatieven zullen hetzelfde verbod
opleggen aan alle bewoners en gebruikers van hun
eigendom.
VI. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
Ondergetekende Notaris verwijst comparant naar artikel
4.2.1. van de codex, deze bepaling omschrijft de
vergunningsplichtige handelingen. Ondergetekende
Notaris wijst comparant erop dat de vergunningsplicht
in bepaalde gevallen wordt vervangen door een
meldingsplicht.
Comparant verklaart dat voor hogergemeld goed geen
dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig de
artikelen 6.1.1. of 6.1.41. tot en met 6.1.43. van de
codex.
De Gemeente Neerpelt beschikt over een goedgekeurd
plannen- en vergunningenregister.
Voorschreven eigendom is volgens het gewestplan
Neerpelt-Bree de dato 22 maart 1978 gelegen in een
woongebied, is niet begrepen in een goedgekeurd
bijzonder plan van aanleg en is begrepen in een
goedgekeurde en niet-vervallen verkaveling de dato 29
april 1968 (reden niet verval: bebouwd).
VII. Scheidsrechter
Voor al hetgeen niet geregeld is in deze basisakte zal
in geval van geschil tussen de mede-eigenaars
geoordeeld worden door een scheidsrechter, door beide
partijen aan te duiden.
Deze scheidsrechter zal in billijkheid oordelen. Tegen
zijn beslissing zal geen beroep mogelijk zijn.
Indien partijen niet kunnen overeenkomen over de keuze
van de scheidsrechter zal de meest gerede partij zich
tot de bevoegde rechtbank wenden die het geschil in
billijkheid zal beoordelen.
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III. VERKOOP
Hierna verklaart de comparant, de heer vAN KEMPEN
Sebastiaan Andreas Hubertus Maria, hierna te noemen "de
verk0per(s)", navermeld onroerend goed:

GEMEENTE NEERPELT - DERDE AFDELING -
SINT-HUIBRECHTS-LILLE

In een gebouw met twee woongelegenheden gelegen
"Dorpsstraat 17", ten kadaster gekend volgens titel en
recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie .A
nummer 340/P, met een oppervlakte van één are
zesennegentig centiaren (01a96ca):
Kavel 1: Het appartement gelegen op het gelijkvloers
met postadres "Dorpsstraat 17 bus 1" bestaande uit:
a) in privatieve en uitsluitende eigendom:
inkomdeur, kelder, woonkamer, keuken, twee bergingen,
toilet, badkamer, slaapkamer en overdekte doorgang;
b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
vijfhonderd/duizendsten (500/1.000sten) in de gemene
delen waaronder de grond;
onder de gewone waarborg als naar recht en voor vrij en
zuiver en onbelast van alle schulden en zakelijke
rechten hoegenaamd te verkopen aan:
De heer vAN KEMPEN Marcus Arnoldus Joannes Maria,
geboren te Geldrop (Nederland) op 12 maart 1966
(paspoort nummer NXF9PLPB2 uitgereikt door de
Burgemeester van Eindhoven op 10 november 2006,
nationaal nummer 660312 373-92), en zijn echtgenote
mevrouw SCHULLER Yvonne Jolanda, geboren te Eindhoven
(Nederland) op 28 september 1958 (paspoort nummer
NK6164598 uitgereikt door de Burgemeester van Eindhoven
op 22 maart 2006), samen wonende te 3910 Neerpelt
(Sint-Huibrechts-Lille), Dorpsstraat 17 bus 1.
Gehuwd te Valkenswaard (Nederland) op 25 september 1998
onder het beheer van huwelijkse voorwaarden inhoudende
algehele uitsluiting opgesteld door Notaris Maarten
Willem Van Der Zanden te Eindhoven (Nederland) op 20
augustus 1998, ongewijzigd tot op heden, alzo
verklaard. Verder "de koper(s)" genoemd, die verklaren
te aanvaarden in volgende verhoudingen:
- de heer vAN KEMPEN Marcus Arnoldus Joannes Maria,
voornoemd, voor negenennegentig/honderdeten
(99/1005ten) in volle eigendom en ten persoonlijke
titel;
- mevrouw SCHULLER Yvonne Jolanda, voornoemd, voor
één/honderdste (1/1005te) in volle eigendom en ten
persoonlijke titel.

VOORWAARDEN VAN DE VERKOOP
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Deze verkoop, welke partijen verklaren overeengekomen
te zijn zonder tussenkomst van de Notaris, wordt
toegestaan en aanvaard mits de volgende voorwaarden:
1. Het gemeld eigendom wordt verkocht in de staat en de
gelegenheid waarin het zich thans bevindt zonder dat de
koper enige klacht of vordering zal kunnen doen gelden
uit hoofde van onnauwkeurigheid in de beschrijving,
verschil van maat of oppervlakte, al overtrof het
verschil één/twintigste noch uit welke hoofde ook.
2. Het wordt verkocht met alle heersende en lijdende,
voortdurende en niet-voortdurende, zichtbare en
onzichtbare, bekende en onbekende rechten en
erfdienstbaarheden waarmee het zou kunnen bevoordeeld
of benadeeld zijn, vrij aan de koper de ene te doen
gelden en uit te oefenen en zich tegen de andere te
verzetten, doch dit alles te zijne bijzondere last,
kost en gevaar en zonder enige tussenkomst noch
verantwoordelijkheid vanwege de verkoper.
Het wordt verkocht met alle zichtbare en verborgen
gebreken, zonder waarborg wat betreft de goede staat
van de constructies en de gebreken in de bouw die het
gevolg zijn van sleet of van andere oorzaken, en de
koper verklaart bijgevolg geen de minste aanspraak te
kunnen maken. over toestand, ligging of verborgen. of
andere gebreken van de verkochte gebouwen.
De verkoper verklaart dat, bij zijn weten, het goed
niet bezwaard was met enige erfdienstbaarheid op het
ogenblik dat hij het verworven heeft, dat hij sedert de
verkrijging geen erfdienstbaarheden heeft toegestaan en
dat er bij zijn weten ook geen ontstaan zijn door
bestemming van de huisvader, met uitzondering van
hetgeen hierboven werd bepaald in de splitsingsakte.
De verkoper licht de koper in over de erfdienstbaarheid
in het voordeel van de verkochte eigendom en zoals
opgenomen in de akte verleden voor Notaris Paul Eyben,
destijds te Hamont op 13 december 1970, overgeschreven,
hierna letterlijk weergegeven:
"ERFDIENS'I'BAARHEID VAN DOORGANG
Ten laste van het onroerend goed onder volgnummer 2,
zijnde lot J van het aangehechte plan, zal een
erfdienstbaarheid van doorgang gevestigd worden in
voordeel van de aanpalende erven, op het bedoelde plan
aangeduid onder de loten H-I-K-L-N.
Ten laste van het onroerend goed beschreven onder
volgnummer I op het aangehechte plan, wordt tevens een
erfdienstbaarheid van doorgang gevestigd ten voordele
van de aanpalende erven, op het plan aangeduid onder de
volgnummers H-K-L-N. Wat dit laatste lot betreft is
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deze erfdienstbaarheid uitsluitend gevestigd voor
voetgangers.
Gemelde erfdienstbaarheden, aangeduid zijnde op het
aangehechte plan, onder een blauwe tint, uitdrukkelijk
aanvaard zijnde door alle betrokken partijen."
Ter verduidelijking wordt een kopie van het plan
waarnaar verwezen wordt in voormelde erfdienstbaarheid
en waarop de gemelde loten H-I-J-K-L-N afgebeeld staan
overhandigt aan de koper.
De koper treedt dienaangaande in alle rechten en
verplichtingen van de verkoper.
Alle dienstbaarheden inzake afvoer van welke aard ook,
die heden ten dage lastens en in het voordeel van het
verkochte eigendom zouden kunnen bestaan, dienen
behouden te blijven, alsmede alle eventuele
gemeenschappen (mandeligheid) van muren, en door de
koper geëerbiedigd.Alle rechten en verplichtingen uit de vorige
eigendomstitels voortvloeiende gaan vanaf heden op de
koper over.
3. Deze verkoop wordt daarenboven toegestaan en
aanvaard onder de bedingen en voorwaarden vervat onder
II. BASISAKTE 'van deze akte en haar bijlagen.
De koper wordt gesubrogeerd in al de rechten en
verplichtingen welke uit de basisakte voortspruiten of
in de toekomst zullen voortspruiten, en hij verplicht
zich, zich eraan te onderwerpen, en dit zowel voor
hemzelf als voor zijn erfgenamen en rechthebbenden of
rechtverkrijgenden ten gelijk welke titel. Alle akten
van eigendomsverklaring en overdracht van eigendom of
genot, ook de huurcontracten, zullen de uitdrukkelijke
vermelding dienen te bevatten dat de nieuwe
belanghebbende een volledige kennis heeft van de
basisakte, en dat hij in de plaats wordt gesteld in
alle rechten en verplichtingen die daaruit
voortvloeien.
De koper verklaart kennis genomen te hebben van de
basisakte als onderdeel van deze akte.
4. De verkoper verklaart dat er geen syndicus werd
aangesteld voor het voorschreven gebouw gezien de
verzaking aan de wettelijke regeling van artikel 577-3
tot en met 577-14 van het Burgerlijk Wetboek
(Mede-eigendom) aangezien de aard van de goederen zulks
rechtvaardigt (slechts twee entiteiten).
5. De partijen moeten ervoor zorgen dat vanaf de
ingenottreding de overeenkomsten van aansluiting (vanwater, gas, elektriciteit of enige andere
distributiedienst zoals kabeltelevisie) op hun naam
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kunnen bestaan of beëindigd worden. Vanaf de
ingenottreding betaalt en draagt de koper alle
vergoedingen voor de aansluiting, de huur der meters,
de toestellen en de installaties, en voor het verbruik.
Deze meters, toestellen en installaties, voor zover ze
aan derden toebehoren, maken geen deel uit van de koop.
6. Bepalingen in verband met de bodemtoestand
(Bodemdecreet = het Vlaamse Decreet van 27 oktober 2006
betreffende de bodemsanering en de bodembescherming)
A- De verkoper verklaart dat de grond voorwerp van
onderhavige akte bij zijn weten geen risicogrond is.
Daarmee wordt bedoeld dat op deze grond geen
risico-inrichtingen gevestigd zijn of geweest zijn,
zoals fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen,
machines, installaties, toestellen en handelingen die
een verhoogd risico op bodemverontreiniging kunnen
inhouden en die voorkomen op de lijst door de Vlaamse
Regering opgesteld in overeenstemming met artikel 6 van
het Bodemdecreet.
B- De koper verklaart, voor het geval bij het afsluiten
van onderhavige overeenkomst en voor het verlijden van
de notariële akte de verplichtingen die opgelegd zijn
door artikel 101 s 1 en 2 van het Bodemdecreet, niet of
niet volledig zouden nageleefd zijn, hij uitdrukkelijk
verzaakt aan alle nietigheidsvorderingen die hij om die
redenen zou kunnen instellen.
De koper bevestigt in het bezit te zijn gesteld van het
meest recent afgeleverde bodemattest of van het
bodemattest waarvan de inhoud identiek is aan de inhoud
van het meest recent afgeleverde bodemattest vooraleer
de onderhavige akte ondertekend werd.
C- Voor wat betreft de inhoud van het bodemattest wordt
verwezen naar de uiteenzetting onder II. Basisakte.
D- De verkoper verklaart dat hogerbeschreven eigendom
gelegen is binnen een gebied waar grondverontreiniging
zou kunnen bestaan door de aanwezigheid in de omgeving
van industriële activiteiten sedert meer dan honderd
jaar. Op de verkochte grond zou eveneens
grondverontreiniging kunnen voorkomen door het mogelijk
gebruik van industriële restmaterialen voor de aanleg
van wegen, opritten en tuinpaden.
De verkoper verklaart voor het overige met betrekking
tot het verkochte goed verder zelf geen weet te hebben
van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan
de koper of aan derden, of die aanleiding kan geven tot
een saneringsverplichting of risicobeheer, tot
gebruiks- of bestemmingsbeperkingen of tot andere
maatregelen die de overheid in dit verband kan
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opleggen.
Voor zover voorgaande verklaring door de verkoper te
goeder trouw afgelegd werd, neemt de koper de risico's
voor eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel
als de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op zich,
en verklaart hij dat de verkoper hiervoor tot geen
vrijwaring zal zijn gehouden.
E- Zich steunend op de verklaringen van de comparanten
en op de gegevens hierboven vermeld, bevestigt
ondergetekende Notaris dat de bepalingen van het
Bodemdecreet in verband met de overdracht van gronden
werden toegepast.
Ondergetekende Notaris wijst de partijen erop dat
voormeld bodemattest niet de bevestiging impliceert dat
de grond niet vervuild is, en dat dit bodemattest aldus
geen garantie inhoudt dat voor de toekomst geen
bodemsaneringsmaatregelen noodzakelijk zullen zijn.
Ondergetekende Notaris heeft partijen gewezen op de
draagwijdte inzake de eventuele saneringsplicht, de
aansprakelijkheid en de informatieplicht van partijen.
7. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, hierna tevens
"de codex" genoemd
A. De Gemeente Neerpelt beschikt over een goedgekeurd
plannen- en vergunningenregister.
Ondergetekende Notaris .vermeldt en informeert,. met
toepassing van artikel 5.2.1. van de codex en
overeenkomstig het stedenbouwkundig uittreksel
afgeleverd door de Gemeente Neerpelt op 30 april 2010,
dat (voor) voorschreven onroerend goed:
1° een stedenbouwkundige vergunning is afgegeven op 27
juni 2005 voor het omvormen en. heropbouwen. van een
afgebrand handelspand naar appartement met 2
woongelegenheden (dossiernummer: 2005/00164);
2° de meest recente stedenbouwkundige bestemming
volgens het plannenregister en overeenkomstig het
gewestplan Neerpelt-Bree de dato 22 maart 1978
woongebied is;
3° zoals blijkt uit het hypothecair getuigschrift en de
verklaring van de verkoper geen dagvaarding werd
uitgebracht overeenkomstig de artikelen 6.1.1. of
6.1.41. tot en met 6.1.43. van de codex;
4° niet is gelegen in een zone die in een definitief
vastgesteld uitvoeringsplan zou zijn aangeduid als een
zone met voorkooprecht;
5° een verkavelingsvergunning de dato 29 april 1968 van
toepassing is, welke gewijzigd werd op 8 mei 1970
(wijziging perceelsconfiguratie van de loten I, J, L, M
en N) en op 27 juni 2005 (wijziging woongelegenheid
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naar twee woongelegenheden);
6° dat het krachtens artikel 4.2.12., 52, 2° van de
codex voor de overdracht verplichte as-builtattest niet
is uitgereikt en gevalideerd vermits deze bepaling nog
niet in werking is getreden.
Ondergetekende Notaris verwijst partijen naar artikel
4.2.1. van de codex. Deze bepaling omschrijft de
vergunningsplichtige handelingen. Ondergetekende
Notaris wijst partijen erop dat de vergunningsplicht in
bepaalde gevallen wordt vervangen door een
meldingsplicht.
De koper verklaart een kopij ontvangen te hebben van
het stedenbouwkundig uittreksel afgeleverd door de
Gemeente Neerpelt op 30 april 2010 en van de tekst van
gemeld artikel 4.2.1.
Ondergetekende Notaris wijst partijen op artikel 5.2.5.
(de verplichte vermeldingen 531 de onderhandse akte),
artikel 6.1.1., eerste lid, 4° (de sancties in geval
van inbreuk op de informatieplicht vermeld in de
artikelen 5.2.1. tot en met 5.2.6.) en artikel 6.3.1.
van de codex (de gevallen waarin de kopers en huurders
de vernietiging kunnen vragen van hun titel en de
voorwaarden waaronder kan worden verzaakt aan deze
vordering tot vernietiging).
Ondergetekende Notaris vermeldt dat de eventuele
inbreuk met betrekking tot de publiciteit en/of de
onderhandse overeenkomst is rechtgezet bij onderhavige
akte. De koper bevestigt dit en verklaart bij deze te
verzaken aan de vordering tot nietigverklaring op basis
van een inbreuk op de informatieverplichting.
B. Planbatenheffing:
Er is voor het bij deze verkochte goed geen
planbatenheffing verschuldigd.
C. Voorkooprecht:
Voorschreven goed is niet gelegen in een zone die in
een definitief vastgesteld uitvoeringsplan zou zijn
aangeduid als een zone met voorkooprecht.
Algemeen
De koper zal zich moeten onderwerpen aan alle
vereisten, wetten en reglementen inzake bouwpolitie,
stedenbouw en dergelijke, zonder voor verlies of
onbruikbaarheid van grond of anderszins enig verhaal te
hebben tegen de verkoper.
De verkoper verklaart dat voor het ongebouwd onroerend
goed geen stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt,
dat voor het ongebouwd onroerend goed geen
stedenbouwkundig attest is uitgereikt dat laat voorzien
dat een stedenbouwkundige vergunning zou kunnen worden
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verkregen, dat voor het ongebouwd onroerend goed geen
verzekering kan worden gegeven omtrent de mogelijkheid
om op het ongebouwd onroerend goed te bouwen of daarop
enige vaste of verplaatsbare inrichting op te stellen
die voor bewoning kan worden gebruikt.
Ondergetekende Notaris verklaart dat geen bouwwerk noch
enige vaste of verplaatsbare inrichting die voor
bewoning kan worden gebruikt mag worden opgericht
zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is
verkregen. _
Stedenbouwkundìge vergunning - Bouwovertreding
Geen waarborg wordt door de ondergetekende Notaris
gegeven betreffende de thans bestaande constructies, en
of deze al dan niet overeenkomstig de afgeleverde
stedenbouwkundige vergunning zijn opgericht.
De ondergetekende Notaris geeft de koper geen enkele
zekerheid wat betreft juiste inplanting van de
gebouwen, afstand tot de perceelgrenzen, enzovoorts.
Alle overtredingen die begaan werden bij de oprichting
van de gebouwen zijn op risico en last van de koper, en
de koper zal desbetreffende geen enkel verhaal hebben
tegenover de ondergetekende Notaris.
8. Indien voorschreven eigendom onderworpen is aan
gehele of gedeeltelijke onteigening, lijnrichting
betreffende voor- of achterbouw, urbanisatievereisten
of andere overheidsbesluiten of reglementen, dan zal de
koper zich moeten gedragen naar al die voorschriften,
zonder voor verlies van grond, weigering van toelating
tot bouwen, of welke andere reden ook, enig verhaal
tegen de verkoper of de ondergetekende Notaris te
kunnen uitoefenen.
9. De verkoper verklaart geen weet te hebben van enige
voorlopige of definitieve beschermingsmaatregel,
getroffen in het kader van de wetgeving inzake
ruimtelijke ordening en stedenbouw, bescherming als
monument, stads- en dorpsgezicht of als landschap, met
betrekking tot het verkochte goed. De verkoper
verklaart dat er hem voor het verkochte goed geen enkel
onteigeningsbesluit werd betekend en dat hij geen weet
heeft van een geplande onteigening.
10. Ondergetekende Notaris wijst de koper erop dat,
indien het verkochte eigendom verzekerd zou zijn tegen
brand en andere gevaren, deze verzekering van
rechtswege eindigt drie maanden na de datum van deze
akte, en zelfs vroeger kan eindigen door het
verstrijken van de duur of om andere redenen. De koperverklaart door de verkoper volledig te zijn
geinformeerd omtrent de bestaande polis en partijen
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ontslaan er de ondergetekende Notaris van er hier
nadere melding van te maken of daaromtrent enige
navraag te doen of opzoeking te verrichten. De koperzal met ingang van heden zelf instaan voor de
afsluiting van een verzekering tegen brand en andere
risico's, indien hij tegen deze risico's wenst
verzekerd te zijn, en is ervan op de hoogte dat de
verkoper zijn eventueel bestaande verzekering opzegt.
11. De onroerende voorheffing, alsmede alle andere
belastingen en taksen van welke aard ook, vallen ten
laste van de koper vanaf heden en dienen prorata
verrekend te worden met de verkoper daar de
aanslagbiljetten. voor de onroerende voorheffing voor
dit jaar en andere belastingen toegezonden worden aan
de verkoper in deze als zijnde de eigenaar op één
januari van dit jaar en. door heal dienen. betaald te
worden.
12. De verkoper verklaart dat voorschreven eigendom
reeds in gebruik is bij de koper, hetgeen door de koper
uitdrukkelijk erkend wordt, en verder niet verhuurd is,
noch verpacht, na door ondergetekende Notaris
dienaangaande uitdrukkelijk ondervraagd en ingelicht
geweest te zijn.
De koper zal de eigendom van voorschreven goed bekomen
te rekenen vanaf heden.
13. De partijen erkennen dat ondergetekende Notaris hen
lezing gaf van de artikelen 84 en 85 van de Vlaamse
Wooncode.
De verkoper bevestigt dat:
- aan het verkochte goed door de VMSW, de sociale
huisvestigingsmaatschappijen, de gemeenten en de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn geen
renovatie- verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden
werden uitgevoerd noch aan ongeschikt of onbewoonbaar
verklaarde woningen of woningen waarvoor de afgifte van
een conformiteitsattest werd geweigerd noch in het raam
van een sociaal beheersrecht.
- het verkochte goed niet is opgenomen in een
inventaris van leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte
of onbewoonbare woningen.
- het verkochte goed niet is gelegen in een door de
Vlaamse regering bijzonder erkend woningbouwgebied of
woonvernieuwingsgebied.
Bijgevolg is het voorkooprecht voorgeschreven in de
Vlaamse Wooncode niet van toepassing.
14. De verkoper verklaart dat voorschreven eigendom met
geen enkel voorkoop- of voorkeurrecht tot aankoop
bezwaard is en evenmin met een recht van wederinkoop.
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15. Overstromingsgebieden in Vlaanderen
Op basis van de verklaringen van de verkoper en de
inlichtingen die dienaangaande beschikbaar zijn bij het
agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen,
verklaart ondergetekende Notaris, dat voorschreven goed
niet gelegen is in een "risicozone voor overstroming",
zoals bedoeld in artikel 68-7 van de Wet van 25 juli
1992 op de Landverzekeringsovereenkomst.
16. Koninklijk Besluit van 25 juni 2008 inzake
elektrische installaties
De verkoper verklaart dat het voorwerp van deze verkoop
een wooneenheid is in de zin van artikel 276bis van het
Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties van
10 maart 1981, waarvan de elektrische installatie niet
het voorwerp is geweest van een volledig
controleonderzoek in de zin van het reglement
voorafgaandelijk de ingebruikname van de installatie.
Bij proces-verbaal van 11 juli 2006 werd door BTV vzw
vastgesteld dat de installatie voldoet aan de
voorschriften "van het reglement. De aandacht van. de
koper wordt erop gevestigd dat de installatie binnen 25
jaar na 11 juli 2006 terug dient gekeurd te worden door
een erkend organisme overeenkomstig artikel 271 van het
Algemeen Reglement. De koper erkent een kopie van het
proces-verbaal uit handen van de verkoper ontvangen te
hebben.
17. Energieprestatiecertificaat (= EPC)
Een geldig EPC werd opgemaakt met betrekking tot het
goed, voorwerp van huidige verkoop, door
energiedeskundige Natalie Col te Bocholt, Kerkplein 6,
gedateerd van 25 april 2010 met vermelding van unieke
code 20100425-0000514377-00000008-0.
De verkoper en. koper' verklaren. uitdrukkelijk dat de
koper vóór het verlijden van huidige akte op de hoogte
werd gebracht van het bestaan en de inhoud van dit EPC.
Het origineel van dit EPC wordt heden door de verkoper
aan de koper overhandigd.
18. Op vraag van ondergetekende Notaris of er voor het
hogerbeschreven eigendom een postinterventiedossier
werd opgesteld in het kader van het Koninklijk Besluit
van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke en
mobiele werkplaatsen, heeft de verkoper ontkennend
geantwoord en heeft hij bevestigd dat er aan
voorschreven eigendom sinds 1 mei 2001 geen werken
werden uitgevoerd door één of meerdere aannemers
waarvoor een, postinterventiedossier diende te worden
opgesteld.
19. Alle verschijnende partijen verklaren bevoegd en
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bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte
vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te
zijn van enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe
in. het- leven zou. kunnen roepen zoals faillissement,
collectieve schuldenregeling (voorzien bij de wet van 5
juli 1998), aanstelling voorlopige bewindvoerder,
enzovoort.

PRIJS
De partijen verklaren dat deze aan- en verkoop gedaan
en aangenomen is om en mits de prijs van honderd en
tien duizend euro (110.000,00 EUR).
De verkoper erkent de prijs van de koper integraal
ontvangen te hebben bij het verlijden dezer.
Waarvan kwijting en ontlasting, eventueel dubbel
gebruik uitmakend met alle andere kwijtingen reeds
gegeven voor deze bedragen of een gedeelte ervan.
De hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk ontslagen
enige ambtshalve inschrijving te nemen om welke reden
het ook zij bij de overschrijving van deze akte.
Alle kosten, rechten en erelonen dezer zijn voor
rekening van de koper.

WIJZE VAN BETALING
De koopprijs en de kosten werden betaald door middel
van overschrijving van rekeningnummer 48.41.78.636 op
rekeningnummer 63.16.72.761 bij Fortis Bank (Nederland)
van ondergetekende Notaris, die de koopprijs met de
verkoper vereffend heeft, waarvan kwijting.

VERKLARING PRO FISCO
A) Teneinde te genieten van het abattement der
registratierechten bepaald in artikel 46bis van het
Wetboek der Registratierechten betreffende het Vlaamse
gewest, verklaart de koper:
1) uitdrukkelijk de toepassing van artikel 46bis van
het Wetboek der Registratierechten te vragen en naar
aanleiding van deze akte geen toepassing te vragen van
de artikelen 613 en 212bis van hetzelfde wetboek;
2) dat hij op datum van de koopovereenkomst geen
eigenaar is van een ander onroerend goed dat geheel of
gedeeltelijk tot bewoning is bestemd;
3) dat hij zich ertoe verbindt zijn hoofdverblijfplaats
te vestigen op de plaats van het gekochte goed binnen
de twee jaar te rekenen vanaf heden.
B) 0m vermindering te genieten van registratierechten
door teruggave, als bepaald in de artikelen 56, 57 en
58 van het Wetboek der Registratierechten, verklaart de
koper:
a) dat hij voor de geheelheùi of in onverdeeldheid,
niet één of meer onroerende goederen bezit waarvan het
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kadastraal inkomen voor de geheelheid of het onverdeeld
deel samen met dit van het thans verkregen onroerend
goed, meer dan. het krachtens artikel 53 vastgesteld
maximum bedraagt, afgezien van hetgeen hij uit de
nalatenschap van zijn bloedverwanten in de opgaande
lijn heeft verkregen en waarvan het kadastraal inkomen
vijfentwintig ten honderd van evenbedoeld maximum niet
overschrijdt (hierbij dient geen rekening gehouden te
worden met de blote eigendom die verkregen wordt van
bloedverwanten in de opgaande lijn).
b) dat hij voor het geheel in volle of in blote
eigendom geen onroerend goed bezit dat geheel of
gedeeltelijk tot bewoning is bestemd en door hem anders
dan uit de nalatenschap van zijn bloedverwanten in de
opgaande lijn werd verkregen.
c) dat hij de onroerende goederen waarvan hij thans
eigenaar is en waardoor hij de hierboven sub a) en b)
opgelegde normen niet zou nakomen, zal vervreemden voor
de vaststelling van het kadastraal inkomen na
voltooiing van het gebouw.
d) dat hij zich verbindt zich te laten inschrijven in
het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister
op het adres van de op te richten woning op het bij
onderhavige akte verkregen onroerend goed binnen een
termijn van drie jaar te rekenen vanaf heden en er zijn
inschrijving ten minste drie jaar zonder onderbreking
zal behouden.
Dientengevolge behoudt de koper zich het recht voor om
van hetgeen boven vijf ten honderd als registratierecht
wordt geheven, teruggave te vragen op overlegging van
een na de vaststelling van het kadastraal inkomen
afgeleverd uittreksel uit de kadastrale legger.

SLOTVERKLARINGEN
Bevestiging van identiteit:
a) De ondergetekende Notaris bevestigt dat de
identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan
de hand van hogervermelde bewijskrachtige
identiteitsbewijzen.
b) Om te voldoen aan de verplichtingen opgelegd door de
Hypotheekwet, bevestigt de ondergetekende Notaris opzicht van uittreksels uit de registers van de
burgerlijke stand dat de namen, voornamen, data en
plaatsen van geboorte der comparanten overeenkomen met
onderhavige vermeldingen.
c) Partijen verklaren uitdrukkelijk in te stemmen met
de vermelding van hun identificatienummer in het
rijksregister in deze akte.
De ondergetekende Notaris bevestigt:
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a) lezing en uitleg gegeven te hebben van artikel 203,
lid één van het Wetboek der Registratierechten;
b) lezing en uitleg gegeven te hebben van de artikelen
62, 5 2 en 73 van het Wetboek der Belasting over de
Toegevoegde Waarde.
Na hem gewezen te_hebben op de sancties welke hij zou
kunnen oplopen wegens valse verklaringen heeft de
verkoper verklaard thans geen belastingplichtige te
zijn voor de toepassing van het Wetboek der Belasting
over de Toegevoegde Waarde; geen deel uit te maken van
een tijdelijke en/of feitelijke vereniging die
B.T.W.-belastingplichtige is; binnen de vijf jaar vóór
heden geen gebouw vervreemd te hebben met betaling van
de belasting over de toegevoegde waarde.
Organieke Wet Notariaat:
De comparanten erkennen dat de ondergetekende Notaris
hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan
de notaris opgelegd door artikel 9, s 1, tweede lid van
de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat,
wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de
aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij
hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen

IIEHCËì 3" moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om
ËÍÈÏCÄ een andere notaris aan te wijzen of zich te latenCCXJLSRì bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke

partij volledig inlichten over de rechten,
verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de
rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet
aan alle partijen op onpartijdige wijze raad
verstrekken.
Hierop hebben de comparanten. uitdrukkelijk verklaard
dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van
belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in
onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze
aanvaarden.
De comparanten bevestigen tevens dat de ondergetekende
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.
Rechten op geschriften:
Het recht bedraagt vijftig euro (50,00 EUR).

WAARVAN AKTE
Gedaan en verleden te Neerpelt, ter studie, op datum
als voormeld. En nadat de akte integraal werd
voorgelezen en werd toegelicht, hebben de comparanten
met ons, Notaris, getekend.
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