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Antwerpen, 8/03/2022  

Geachte Notaris, 

Betreft: VME 0105 - SNEEUWBESLAAN 19 - SNEEUWBESLAAN 19 te 2610 Wilrijk 
(Antwerpen) 
Ondernemingsnummer:0828.947.449 
Verkoop 5L / n.v.t. / n.v.t. 
Verkoper/overdrager: 11111111.1.1111111.1.111111111111, 
Uw brief /mail d.d. 3/03/2022 met  ref.  

Wij ontvingen uw hogervermelde brief/ mail in goede orde. 

Langs deze weg kunnen wij u volgende inlichtingen bezorgen: 

Betreffende oud art. 577-11 §1 / art. 3.94 §1 BW: 

1° het bedrag van het werkkapitaal en dat van het reservekapitaal: 

® Het aandeel van de verkoper in het waarborgfonds bedraagt € 940,00 en dient eenmalig door 
de koper te worden overgenomen. Betreffend bedrag wordt door ons opgevraagd aan de koper 
en na ontvangst teruggestort aan de verkoper of verrekend met diens aandeel in de kosten. 

Het aandeel van de verkoper in het reservekapitaal bedraagt heden € 1.727,33 Het 
reservekapitaal blijft eigendom van de vereniging van mede-eigenaars. Bewust bedrag is een 
momentopname gezien in volgende onkostenverdelingen nieuwe spaaropvragingen kunnen 
worden opgenomen of afnames gerealiseerd. Behoudens andersluidende afspraak in de 
authentieke akte zal de koper pro rata in het reservekapitaal bijdragen vanaf datum akte en de 
verkoper tot datum akte. 
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2° het bedrag van de eventuele door de uittredende mede-eigenaar verschuldigde achterstallen, 
daaronder begrepen de eventuele kosten van gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering: 

• { k _ 

€ nihil 

3° de toestand van de oproepen tot kapitaalinbrenging met betrekking tot het reservekapitaal en 
waartoe de algemene vergadering voor de vaste datum van de eigendomsoverdracht heeft 
besloten: 

4° in voorkomend geval, het overzicht van de hangende gerechtelijke procedures i.v.m. de mede-
eigendom en van de bedragen die in het geding zijn: 

Nvt  

5° de notulen van de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de vorige drie jaar, 
alsook de periodieke afrekeningen van de lasten van de vorige twee jaar: Als bijlage 

6° een afschrift van de recentste balans die door de algemene vergadering van mede-eigenaars 
werd goedgekeurd: Als bijlage 

7° Postinterventiedossier: Nee 

8° Stookolietank: Nee, aardgas gemeenschap. 

Overig: 
KI is door ons niet gekend 
Wij beschikken over geen plannen van het appartement 
Dak is niet/of deels ge soleerd, de lift is conform de wetgeving, de renovatie van de CV 
installatie zal besproken worden op de vergadering in maart 2022. 

De opzoekings- en administratiekosten (info voor compromis) bedragen € 110,00. Zij zullen via 
de periodieke afrekening van de vereniging van mede-eigenaars worden aangerekend aan de 
verkoper, zoals wettelijk bepaald. 

Met de meeste hoogachting, 

Wim Cornelis 	 Tinne Pelgroms 
Beheerder 	 Boekhouding 
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DE ROECK & GOOSSENS (Notarissen) 
SINT ROCHUSSTRAAT 62 
2100 Deurne (Antwerpen) 

Antwerpen, 10/08/2022  

Geachte Notaris, 

Betreft: VME 0105 - SNEEUWBESLAAN 19 - SNEEUWBESLAAN 19 te 2610 Wilrijk (Antwerpen) 

Ondernemingsnummer: 0828.947.449 
Verkoop 5L / n.v.t. n.v.t. 
Verkoper/overdrager: atinimmegazaziamula 
Uw brief /mail d.d. 2/08/2022 met  ref.  

Wij ontvingen uw hogervermelde brief / mail in goede orde. 

Langs deze weg kunnen wij u volgende inlichtingen bezorgen: 

Voor de inlichtingen onder § 1 verwijzen wij graag naar onze mail aan info@landmeter-
vermeiren.be  d.d. 8/03/2022. 

Betreffende oud art. 577-11 §2 / art 3.94  §2 BW: 

1°  Kosten van uitgaven tot behoud, onderhoud, herstelling en vernieuwing waartoe de algemene 
vergadering of de syndicus vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht heeft besloten 
maar waarvan de betaling pas nadien opeisbaar wordt (als bijlage de betreffende verslagen): 

Geen 

2° Een staat van de oproepen tot kapitaalinbreng die door de algemene vergadering van de mede-
eigenaars zijn goedgekeurd vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht en/of de kostprijs 
van de dringende werkzaamheden waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft 

verzocht: 

Geen 

3° Kosten verbonden aan het verkrijgen van gemeenschappelijke delen, waartoe de algemene 
vergadering vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht heeft besloten, maar waarvan de 
syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht: 
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Geen 

4°  Een staat van de door de vereniging van mede-eigenaars vaststaande verschuldigde bedragen ten 
gevolge van geschillen ontstaan vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht, maar 
waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht: 

Geen 

In verband met de toepassing van het bodemsaneringsdecreet melden wij u dat de vereniging 
van mede-eigenaars niet de exploitant is van een inrichting noch een activiteit uitoefent die 
voorkomt op de lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen 
veroorzaken,  cf.  bijlage 1 van Vlarebo. 

Voor een eventuele privatiluetjeteitofireigliteingiede.teininologie van het decreet die de 
toepassing ervan noodzakelijk maakt, verwijzen wij u voor wat betreft de afgeleverde 
vergunningen naar de bevoegde overheidsdiensten, vermits noch de syndicus, noch de 
vereniging van mede-eigenaars in deze enige bevoegdheid heeft of verantwoordelijkheid draagt. 

Als syndicus en mandataris optredend voor de vereniging van mede-eigenaars werden wij niet in 
kennis gesteld van mogelijke historische verontreiniging die de toepassing van het decreet 
noodzakelijk maakt. Ook hier dienen wij u te verwijzen naar de bevoegde overheidsdiensten die 
u hieromtrent de nodige informatie kunnen overmaken. 

- Postinterventiedossier: Nee 

- Stookolietank: Nee, aardgas gemeenschappelijk 
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- 	Voor dit pand werden momenteel volgende bedragen nog niet voldaan: 

Financieel overzicht 
Nog te betalen provisies I afrekening (al 
dan niet vervallen) : 

mede-eigenaar op datum heden 
€ nihil 

Dossierkost B.W. oud art 577-11 §2 / 
art. 3.94 §2 : (privatieve kost) : 

€ 70,00 

Toeslag 	dringende 	antwoorden 	: 
(privatieve kost) : 

€ 0,00 

Kostenverdeling 	t.l.v. 	verkoper 	: 
(privatieve kost) : 

€ 80,00 

Andere privatieve kosten : 
Totaal van de door de overdrager 
verschuldigde achterstallen, 
dossierkosten en privatieve kosten 
op datum van opmaak schrijven te 
storten op rekening : BE85 2200 
2175 4106 met vermelding : ISABEL 
GORIS  PIA  JACOBS PAULANK22-
0105.002 

€ 150,00 

Wij verzoeken u om dit bedrag in te houden op de verkoopprijs en over te maken op 
rekening nr. BE85 2200 2175 4106 van de VME 0105 - SNEEUWBESLAAN 19 met vermelding 
van onze referte VK22-oio5-oo2. 
Wij verwijzen ter zake naar oud art. 577-11/1 / art. 3.95  van de wet op mede-eigendom. 

De opzoekings- en administratiekosten voor dit dossier bedragen € 70,00 (info voor akte — 
aanvraag §2). De kosten voor de doorgedreven kostensplitsing bedragen € 80,00 / kavel. 
Zij zullen worden aangerekend aan de verkoper, zoals wettelijk bepaald. 

Gelieve ons na het verlijden der authentieke verkoopakte volgende onontbeerlijke inlichtingen te 
bezorgen: 

• De volledige identiteit, adres en verdere contactgegevens  (incl.  evt. e-mailadres) van de 
koper. 

• De datum vanaf wanneer de koper de kosten dient te dragen. 
• Het nieuwe adres van de verkoper. 
■ In geval van gedeelde eigendom: naam en adres van de lasthebber. 
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Met de meeste hoogachting, 

Caroline Milants 	 Tinne Pelgroms 
Beheerder 	 Boekhouding 
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E. LENS Antwerpen, 8 maart 2019 

VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN MEDE-EIGENAARS 

SNEEUWBESLAAN 19 TE WILRUK 

ONDERNEMINGSNUMMER: 0828.947.449 

DATUM:  woensdag 6 maart 2019 om 19u00 

PLAATS: 	ten huize van mevrouw Spinnox 

DAGORDE: 

1. Verwelkoming en noteren aanwezigheden — aanduiding voorzitter en secretaris van 
de vergadering 

Uit de getekende aanwezigheidslijst blijkt dat er voldoende eigenaars aanwezig of door 
volmacht vertegenwoordigd zijn om geldig en bindend te beraadslagen. 

In totaal worden 866/1.000sten genoteerd, zijnde 10/12 eigenaars. 

De taak van voorzitter van de vergadering wordt waargenomen door mevrouw Spinnox. 

De taak van secretaris van de vergadering wordt waargenomen door de syndicus. 

2. Financieel overzicht - goedkeuring begroting gewone en buitengewone kosten — 

goedkeuring balans 

- 	De basisprovisie bedraagt 10.000,00  euro  en volstaat ter dekking van de gewone lopende 

uitgaven gedurende een kwartaal. 

- Er werden in het afgelopen jaar geen uitzonderlijke kosten gemaakt: 

- Tot en met onkostenverdeling 162 (afrekening periode juli — augustus — september 2018) 

zijn er geen achterstallige betalingen van mede — eigenaars. 

Het reservekapitaal kende volgende evolutie: 

• Stand vorig verslag: 13.726,71  euro  

• Bijdragen tot en met afrekening 162: 3.000,00  euro  

• Verworven intresten 2018: 0,64  euro  
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• Totaal: 16.727,35 euro 

De vergadering beslist om de huidige bijdragen in het reservekapitaal (1.000,00  euro  per 

kwartaal) te behouden (zie verder ook agendapunt 6 toelichting hervorming wet mede — 

eigendom). 

De financiële situatie en de balans per 6 maart 2019 worden door de vergadering goed-

gekeurd. 

3. Décharge  raad van mede-eigendom en syndicus 

De algemene vergadering verleent  décharge  aan de raad van mede-eigendom en aan de 

syndicus Beheer BVBA. 

4. Verkiezing raad van mede-eigendom, commissaris en syndicus 

Met eenparigheid van stemmen wordt het volgende beslist: 

de raad van mede-eigendom wordt samengesteld uit mevrouw Spinnox 

als commissaris van de rekeningen is er geen kandidaat 

het mandaat van Beheer Bvba als syndicus wordt bevestigd conform de beheers- 

overeenkomst 

5. Bespreking GDPR — regelgeving — consequenties voor de VME — goedkeuren noodza-

kelijke documenten  

Sinds 25 juni 2018 is de GDPR  (General  Data  Protection Regulation)  van kracht. Zij behelst 

een verstrenging van de reeds bestaande privacywetgeving, aangepast aan de huidige eco-

nomische, digitale en technische leefwereld en is van toepassing op alle lidstaten van de  EU.  

Zij beoogt een betere bescherming van de natuurlijke personen op gebied van verwerking 

van hun persoonsgegevens en introduceert in die optiek eengemaakte regels omtrent de 
beveiliging, de opslag en het beheer van persoonlijke gegevens (= alle gegevens om iemand 

te identificeren, zoals naam, adres, klantennummer,  IP-adres, ...). Daarnaast stelt zij ter zake 

een transparantere communicatie voorop. 

Bewuste regelgeving geldt voor iedereen (= alle personen, rechtspersonen, bedrijven, ver-
enigingen en overheidsinstanties) die handmatig of geautomatiseerd persoonsgegevens 

verwerkt. Ook een vereniging van mede-eigenaars valt dus onder de GDPR-verordening. 

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid / Gesticht in 1964 / BTW BE 0403 761.510 / Handelsregister Antwerpen 163 493 

Erkend Kredietmakelaar onder er 120 561 / Zaakvoerder - Erkend Vastgoedmakelaar B 1 V : Patrick Vtayen onder nr 202523 

Erkend Onafhankelijk Verzekeringstussenpersoon - Verzekeringsmakelaar onder inschr nr. FSMA 011600A  

RPR  Antwerpen / Verzekering Beroepsaansprakelijkheid en Waarborgfonds  AXA  730.390 160 
BIY 

IFI moanY(bhLltNnlNfi 
I`tS r,;t  sis  M'ont  ILNS 
ell:!;tf .R4SIIIIMI VAN 
va'.lsai IMAM LAANS 



8u30 - 12u30 
info®beheerbe 

beha: 
vastgoed. 

	

ti syndicus 	 rentmeester 

	

verkopen 	 verhuringen 

Amerikalei 132 
	

2000 Antwerpen 
t. 03 238 65 66 
	

f. 03 238 54 53 

Lid C.I.B. - N.F.V.B. 

verzekeringen 

13u30 - 16u30 
www.beheer.be  

Dit brengt voor de VME alvast een aantal zeer concrete administratieve verplichtingen met 

zich: 
het opstellen van een privacyverklaring van de VME. In dergelijke verklaring 

wordt aangegeven dat de VME zich houdt aan de regels van de GDPR, waarbij 

de betrokkenen op een begrijpelijke en toegankelijke wijze worden geïnfor-

meerd omtrent de verwerking van hun persoonsgegevens en de rechten 
waarover zij beschikken en dit vanaf het moment dat zij hun persoonsgege-

vens verstrekken 

het opstellen van een verwerkingsregister voor de VME in haar hoedanigheid 
van verwerkingsverantwoordelijke (verwerkingsverantwoordelijke = diegene 
die bepaalt waarom en hoe persoonsgegevens worden verwerkt). Een derge-

lijk verwerkingsregister vermeldt o.a. de gegevens van de verwerkingsver-
antwoordelijke, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van verwerking, 
de verwerkers en ontvangers van de persoonsgegevens, een algemene be-

schrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen 

het opstellen van een verwerkersovereenkomst met Beheer BVBA als ver-
werker voor de VME. Het betreft hier een (verplichte) overeenkomst tussen 
de VME en de syndicus waarbij deze laatste als concrete verwerker van de 

persoonsgegevens van de VME ter zake bevestigt dat zij handelt conform de 

GDPR-voorschriften. Deze overeenkomst bevat verder o.a. de opgave van de 

specifieke verwerkingsactiviteiten, de diverse rechten en plichten en de sub-

verwerkers. 

Als syndicus zorgde Beheer BVBA reeds voor de concrete uitwerking van betrokken docu-
menten. Zij dienen ter officialisering nog formeel te worden goedgekeurd door de VME. De 

verwerkingsovereenkomst met Beheer BVBA als verwerker voor de VME dient (als enig do-

cument) specifiek te worden ondertekend. 

De vergadering keurt hoger vermelde, ten behoeve van de VME opgestelde documenten 

goed. De syndicus wordt gemandateerd om de verwerkersovereenkomst met de VME te te-

kenen. 

In het kader van een correcte communicatie of aanbieding van deze documenten worden de 
privacyverklaring en de verwerkersovereenkomst met Beheer op de website geplaatst. Het 
verwerkingsregister - een niet-publiek document — wordt opgenomen in de basisdocumenta-

tie van het gebouw. 

,/5  
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6. Toelichting hervorming wet mede — eigendom 2018 - reservekapitaal — financiële 

transparantie syndicusovereenkomst  

De syndicus geeft toelichting op de nieuwe wet op mede-eigendom (verschenen in Belgisch 

Staatsblad op 2 juli 2018 en in werking tredend op 1 januari 2019) toe en verwijst naar de 

beknopte samenvatting die voorafgaandelijk aan alle mede - eigenaars werd bezorgd. 

Deze wet verplicht elke vereniging van mede — eigenaars om een reservekapitaal aan te leg-

gen met een minimum 5% van de gewone lasten van het vorig boekjaar, tenzij er met een 

4/5de meerderheid wordt beslist dit reservekapitaal niet aan te leggen. 

De huidige bijdragen in het reservekapitaal (in totaal 4.000,00  euro  per jaar) voldoen ruim-

schoots aan deze wettelijke norm. 

Bovendien vereist de wet dat een reglement van interne orde wordt opgesteld of aangepast 
conform de wettelijke bepalingen. De syndicus zal hieromtrent het nodige doen en een jurist 
gelasten. 

Verder hamert de wet op financiële transparantie van de syndicusovereenkomst. De tarie-

ven worden opgelijst in een apart document dat op de website kan geraadpleegd worden. 

7. Bespreking schoonmaak en onderhoud gemeenschappelijke delen 

In dit verband wordt verwezen naar het verslag van de algemene vergadering van 13 maart 

2018. 
De conciërge mevrouw Röttger is momenteel nog steeds arbeidsongeschikt zodat de 

schoonmaak en het onderhoud door schoonmaakfirma 't Blinkt wordt uitgevoerd. Hoe de si-

tuatie in de toekomst zal evolueren is zeer moeilijk in te schatten. 

8. Allerlei  

- 	Verfraaiing voortuin 

Door tuinfirma Groenservice Dirk Jacobs werd prijsofferte opgemaakt voor het vernieuwen 

van het gazon in de voortuin (353,00  euro  exclusief 21% BTW). 

De algemene vergadering gaat hiermee met éénparigheid van stemmen akkoord. 

- 	Verfraaiing achtertuin 

Door de heer Bleeckx (Sneeuwbeslaan 17) werd aan tuinfirma Groenservice Dirk Jacobs 

prijsofferte gevraagd voor een aantal renovatiewerken in de achtertuin (4.103,00  euro  ex- 

clusief 21% BTW). 
De algemene vergadering gaat hiermee met éénparigheid van stemmen niet akkoord 

4/  
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- 	Aanpassing verlichting garage 
Door de heer Bleeckx (Sneeuwbeslaan 17) werden een aantal mogelijkheden onderzocht om 
te besparen op het elektriciteitsverbruik van de garage. De geraamde kostprijs voor deze 
aanpassingen varieert van 200  euro  exclusief 6% BTW tot 2.500  euro  exclusief 6% BTW), 

De algemene vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aan de raad van mede — 
eigendom om hierover een beslissing te nemen in overleg met de gebouwen Sneeuwbeslaan 

15 en Sneeuwbeslaan 17 

Erwin LENS.... .--
__,_.Hoofd erantwo9f 

03I à42:02.ág_ 
' 	b-eheer. be  
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Tarieflilst bilkomende taken geldig vanaf 1 september 2018 — cre)ann &administratiekasten  {exclusief BTW 
zolang dit wettelijk toere 

GEBOUW: Sneeuwbeslaan 19 

ONDERNEMINGSNUMMER; 0828.947.449 

Het syndicustarlef voor het standaard administratief, financieel en technisch beheer bedraagt momenteel 

224,26 euro/maand voor het ganse gebouw. 

Bijkomende taken: 

• Bezorgen wettelijke Informatie bij overdracht/verkoop en notariële akte Inclusief splitsing 

onkostenafrekening(en): 

o Voor uitvoering artikel 577-11 §1: 110  euro  

o Voor uitvoering artikel 577-11 §2: 150  euro  (Inclusief 80  euro  voor splitsing van de 

onkostenafrekening tussen koper en verkoper) 

o Supplement voor versnelde procedure: 100  euro  

• Het houden van een bijzondere algemene vergadering: 1/2de  maand beheersloon met een minimum 

van 200  euro,  

• Het opnieuw bijeenroepen van een (bijzondere) algemene vergadering bij onvoldoende quorum: 

1/3de maand beheersloon met een minimum van 150  euro  

• Rappelbrief of  e-mail  bij niet betaling: 5  euro  

• Aangetekende rappelbrief: 10  euro  

• Dosslerkosten achterstal via advocaat ten laste van de achterstallige eigenaar: 10% op de netto-

achterstal met een minimum van 100  euro  

• Voorbereiding en begeleiding van juridische dossiers andere dan invorderingen: prijs te bespreken 

• Extra koplekosten bij afwijkende grote hoeveelheden (lastenboeken/offertes/etc.): 0,6 euro/pagina 

• Administratief uurloon voor andere zaken dan fotokoplewerk: 35 euro/uur 

• Meteropname van meters voor gas, water en elektriciteit (indien niet door eigenaar(s) of derde(n) 

doorgeven), overdracht In het kader van CHM  (collective heating  management): 50  euro  per uur met een 

minimum van 1 uur 

• Afsluiten lening voor VME: 250  euro  

• Selectleprocedure personeel voor VME: 50  euro  per uur 

• Dienstén die het gevolg zijn van de inwerkingtreding van nieuwe wetteksten: 

o Dossier GDPR: 75  euro  

• Permanentle voor Interventies buiten de kantooruren: 

o Aansluiting Is 0,83 euro/pand/maand met een minimum van 9,5 euro/gebouw 

o Vergoeding om ter plaatse te komen: 90 euro/uur 

• Splitsing onkostenafrekening tussen huurder en eigenaar of BTW-splitsing: 

o Voor een kwartaalrekening: 26  euro  + 21% BTW = 31,46  euro  

o Voor een jaarrekening: 52  euro  + 21% BTW = 62,92  euro  

Alle vermelde tarieven zijn gekoppeld aan de index der kleinhandelsprijzen en worden periodiek geïndexeerd. 
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E. LENS  Antwerpen, 16 maart 2020 

VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN MEDE-EIGENAARS 
SNEEUWBESLAAN 19 TE WILRIJK 

ONDERNEMINGSNUMMER: 0828.947.449 

DATUM:  donderdag 12 maart 2020 om 19u00 
PLAATS: ten huize van mevrouw Spinnox 

DAGORDE: 

1. Verwelkoming en noteren aanwezigheden — aanduiding voorzitter en secretaris van 
de vergadering 

Uit de getekende aanwezigheidslijst blijkt dat er voldoende eigenaars aanwezig of door 
volmacht vertegenwoordigd zijn om geldig en bindend te beraadslagen. 
In totaal worden 746/1.000sten genoteerd, zijnde 9/12 eigenaars. 
De taak van voorzitter van de vergadering wordt waargenomen door mevrouw Spinnox. 
De taak van secretaris van de vergadering wordt waargenomen door de syndicus. 

2. Financieel overzicht - goedkeuring begroting gewone en buitengewone kosten — 
goedkeuring balans 

- 	De basisprovisie bedraagt 10.000,00  euro  en volstaat ter dekking van de gewone lopende 
uitgaven gedurende een kwartaal. 

Er werden in het afgelopen jaar volgende uitzonderlijke kosten gemaakt: 
* Vernieuwing hydrofoorinstallatie: 5.405,87  euro  (zie agendapunt 6) 

Er wordt gevraagd na te zien of bepaalde meters voor warm water normaal en correct 
werken. 

Door de langdurige werkonbekwaamheid ontving de conciërge mevrouw Röttger "nega-
tieve" loonbrieven met betrekking tot het voordeel in natura voor de woning die haar 
ter beschikking werd gesteld. Het gaat over een totaal bedrag 1.219,44  euro  dat nog 
dient aangezuiverd te warden. 

- Het reservekapitaal kende volgende evolutie: 

e 	Stand vorig verslag: 	 16.727,35  euro  
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SYNDICUS RENTMEESTER IMMO VERZEKERINGEN 
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• Bijdragen tot en met afrekening 165: 5.000,00  euro  

• Afname hydrofoorinstallatie: - 5.405,87  euro  

• Totaal: 16.321,48  euro  

- De vergadering beslist om de huidige bijdragen in het reservekapitaal (1.000,00  euro  per 

kwartaal) te behouden. 

- De financiële situatie en de balans per 6 maart 2019 worden door de vergadering goed-

gekeurd, 

3. Décharge  raad van mede-eigendom en syndicus 

De algemene vergadering verleent  décharge  aan de raad van mede-eigendom en aan de 

syndicus Beheer BVBA. 

4. Verkiezing raad van mede-eigendom, commissaris en syndicus 

Met eenparigheid van stemmen wordt het volgende beslist: 

de raad van mede-eigendom wordt samengesteld uit mevrouw Spinnox 

als commissaris van de rekeningen is er geen kandidaat 

het mandaat van Beheer Bvba als syndicus wordt bevestigd conform de beheers- 

overeenkomst 

5. Bespreking schoonmaak en onderhoudjemeenschappelijke delen 

Momenteel wordt de schoonmaak en het onderhoud van de gemeenschappelijke delen naar 

tevredenheid uitgevoerd door een schoonmaakfirma. 
De syndicus deelt mee dat op de algemene vergadering van gebouw Sneeuwbeslaan 15 
werd beslist om in de toekomst geen conciërge meer aan te werven en de conciërgewoning 

te verkopen. 

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om in de toekomst geen 

conciërge meer aan te werven. 

6. Bespreking vernieuwing hydrofoorinstallatie 

In de maand november 2019 werd vastgesteld dat de hydrofoorinstallatie stuk was. Wegens 

de ouderdom was het niet zinvol deze te herstellen en werd in samenspraak met de raad 

van mede — eigendom beslist deze te vernieuwen en de kosten (5.405,87  euro)  te laten dra-

gen door het reservekapitaal. 
De algemene vergadering gaat hiermee met éénparigheid van stemmen akkoord. 
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SYNDICUS RENTMEESTER IMMO VERZEKERINGEN 
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7. 	Allerlei 

- 	Reglement van interne orde 

Zoals meegedeeld op de algemene vergadering van 6 maart 2019 diende er een aan de wet 
aangepast reglement van interne orde opgesteld te worden. Ondertussen is dit gebeurd, dit 

document kan geconsulteerd worden op de website of op eenvoudig verzoek per mail be-
zorgd worden. 

- Onderhoud achtertuin 

De heer Bleeckx van gebouw Sneeuwbeslaan 17 heeft meegedeeld dat de heer Van Milders 
graag de coördinatie van de achtertuin op zich zou willen nemen. Hij zou zelf een deel werk 
verrichten met de eventuele hulp van vrijwilligers. De kosten die hij zou maken voor aanko-

pen en andere zouden het huidig budget niet overschrijden. Dit zou de opzeg van het huidig 
contract met tuinfirma Jacobs met zich meebrengen. 

Na bespreking beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om niet op 
het voorstel van de heer Bleeckx in te gaan. 

- Laadpalen elektrische voertuigen 

Verschillende bedrijven bieden de mogelijkheid om privatieve laadpalen voor elektrische 

wagens te laten installeren. Eigenaars die hiervoor interesse hebben kunnen op eenvoudig 
verzoek aan de syndicus een informatiebrochure per mail ontvangen. 

- Schouwen op dak 

De syndicus zal laten nakijken of de gaasbescherming aan de schouwen op het dak nog in 
orde is. 
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C. Milants Antwerpen, 28 juni 2022 

VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN MEDE-EIGENAARS 
SNEEUWBESLAAN 19 TE WILRIJK 

ONDERNEMINGSNUMMER: 0828.947.449 

DATUM:  dinsdag 28 juni 2022 om 19u00 

PLAATS: ten huize van mevrouw Spinnox 

DAGORDE: 

1. Verwelkoming en noteren aanwezigheden — aanduiding voorzitter, stemmenteller en 
secretaris van de vergadering (volstrekte meerderheid)  

Uit de getekende aanwezigheidslijst blijkt dat er voldoende eigenaars aanwezig of door 

volmacht vertegenwoordigd zijn om geldig en bindend te beraadslagen. 
In totaal worden 817/1.000sten genoteerd, zijnde 10/13 eigenaars. 

De taak van voorzitter van de vergadering wordt waargenomen door mevrouw Spinnox. 
De taak van stemmenteller van de vergadering wordt waargenomen door de heer Van den 
Berg. 

De taak van secretaris van de vergadering wordt waargenomen door de syndicus, Caroline 
Milants. 

Stemming: unaniem akkoord 

2. Verkiezing rekencommissaris (volstrekte meerderheid) 

De Wet mede-eigendom van 2 juni 2010 bepaalt voor het eerst de verplichting om een zgn. 

commissaris van de rekeningen aan te stellen in elke VME. De rekencommissaris staat garant 

voor de financiën van de syndicus. Als enige controleorgaan van de Vereniging van Mede-

Eigenaars met een echte dwingende rol, speelt de rekencommissaris de rol van tegenmacht 
van de syndicus waarvan hij de goede financiële gezondheid garandeert. 

Het betreft een eenvoudige boekhouding waarin een facturenlijst, facturen en rekeninguit-

treksels tegen elkaar dienen afgepunt te worden. Ook de kostenverdeling speelt hierin een 

rol. Verder wordt tevens de balans ter controle voorgelegd. 

De heer Wim Van den Berg stelt zich kandidaat als rekencommissaris voor de VME. 

Stemming: unaniem akkoord 
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3. 	Financieel overzicht - goedkeuring begroting gewone en buitengewone kosten — 
goedkeuring balans  

De basisprovisie bedraagt 10.000,00  euro  en volstaat niet langer ter dekking van de ge-
wone lopende uitgaven gedurende een kwartaal. De werkingskosten zijn x 2.3 gegaan 
welke vooral te wijten zijn aan de zware stookkosten. De syndicus stelt daarom voor de 
kwartaalbijdragen te verhogen x 2.0, zijnde 20.000€ per kwartaal. 

Begroting VME Sneeuwbeslaan 19 

1/4/2022 tot 31/03/2023 

Reële kost BI 2021.2022 Begroting Bi 2022-2023 

Lift 

telefoonlijn: gsm module in onderhnudncontratt 
onderhoudscontract 
Keuringen 
extra 

0,000 
815,45 C 
331,93 C 

0,07 C 

Oe  
85100 C 
34100 € 
500,00 € 

Verzekeringen 

Brandversekedng 3764,35 C 3800,20C 

Onderhoud gebouw 
Schoonmaak 
afvalverwerking 

8462,30 C 
892,36C 

8500,00 C 
73000 C 

Water 

Gemene delen 2385,00 C 2400,00 C 

Elektriciteit 
gemene delen 
garagesen parking 

519,03 € 
142,00 C 

1000,00 C 
2000,00 € 

Onderhoud tuin 
Tuin voor en achterzijde 81170 C 93100 C 

Bankkost 12000 € 120,00 C 

Allerlei 243,8U t 50100 € 

Ereloon syndicus 278245 C 360000 C 

Investeringen 

Garages:aanpassenelectrische installatie & verlichting LED 
Herstellingstookolleplaats 
Plaatsen afvoerpomp 

425,490 

78122 C 

0,00 C 
40000,00 C 

100 C 

Privatieve Kosten 499,80.€ 0,60 C  

Totalen 41923,60 C 139170,00 4 

13917100 C 

1mntrolegetal  41923,614 40000,00 C 

9917108 

kwanaalMjdraten  10000,08 C 24792,50 C 
4 

48000,08t 99170,00 t 
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- Er wordt door de VME een mandaat gegeven aan de RVM en rekencommissaris om half-

jaarlijks te bekijken of de voorschotten kunnen verlaagd worden. 

- Er werden in het afgelopen kwartaal volgende uitzonderlijke kosten gemaakt: 

Bijkomende kosten verwarming 13.061,20€ 

Plaatsen afvoerpomp 789,22€ 

Het reservekapitaal kende volgende evolutie: 

• Stand vorig verslag: 	 € 16.321,48 

• Bijdragen tot en met kwartaalafrekening  

KW  1— 2020  

KW  2 — 2020  

KW  3 — 2020  
KW  4 — 2020 

• Totaal: 	 20321,49 euro 

€ 1.000,00 

€ 1.000,00 
€ 1.000,00 

€ 1.000,00 

- Voor de openstaande bijdragen ten belope van 15.500,00€ werd een afbetalingsplan in 
gang gezet. 

Dit wordt maandelijks opgevolgd door de syndicus. 

- De financiële situatie per 31 maart 2022 worden door de vergadering goedgekeurd. 

Stemming: unaniem akkoord 

4. Goedkeuring van de balans dd 31/3/2022 (volstrekte meerderheid ) 

De algemene vergadering keurt de balans dd 31/3/2022 goed. 

Stemming: unaniem akkoord  

5. Technische, juridische en financiële  décharge  aan de syndicus  

De algemene vergadering verleent  décharge  aan de syndicus Beheer BVBA. 

Stemming: unaniem akkoord  
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6. Afsluiten overeenkomst VME en beheer + mandaat ter ondertekening van de over-
eenkomst aan de voorzitter van de vergadering 

Conform de nieuwe wetgeving dient er steeds een geschreven contract te bestaan tussen de 

VME en de syndicus. Het ontwerp in deze werd u reeds toegezonden. 

Belangrijkste wijzigingen hierin zijn dat de beheersvergoeding werd opgetrokken naar het 

minimumbedrag, zijnde 310€ op maandbasis wat wil zeggen 20€/appartement en 
5€/autostaanplaats. 

Tevens is ook belangrijk dat u rekening houdt met het kostenblad met buitencontractuele 
vergoedingen. Deze zullen door onze  admin  diensten standaard worden toegepast voor cor-
respondentie en achterstallen. Voor het algemene beheer zal u zien dat dit niet standaard 
wordt aangerekend. 

De vergadering gaat akkoord met het contract van 3 jaar voor de aanstelling van Beheer 

Stemming: unaniem akkoord  

De vergadering gaat akkoord dat de voorzitter dit contract ondertekend in naam van de 
VME: 

Stemming: unaniem akkoord  

7. Stopzetting kwartaalafrekeningen en overschakeling naar jaarafrekening. Bepaling 
van het lopende boekiaar. Wijziging van de 15 daagse periode voor vergadering Ver-
kiezing raad van mede-eigendom, commissaris en syndicus (geen stemming)  

De syndicus meldt dat men afstapt van de kwartaalafrekeningen en overstapt naar een jaar-

rekening waar gewerkt wordt met kwartaalvoorschotten. Dit komt dan overeen met een re-

ele kosten op jaarbasis en zal een eenvoudiger en beter overzicht geven. 
De periode van de jaarrekening wordt bepaald op 1 april tot en met 31 maart. Een logisch 

gevolg hiervan is dat de 15-daagse vergaderperiode dient verlegd te worden naar de periode 
van 15 tot 30 juni. 

8. Evaluatie en aanpassing werkkapitaal (voorschotten + waarborgfonds) (volstrekte 
meerderheid)  

4/9 



De kwartaalprovisies van 11.000,00  euro  met een jaartotaal van 44.000,00 zullen niet langer 

volstaan volgens de begroting en kunnen daarom niet behouden blijven. De syndicus stelt 

voor om volgens de begroting de provisies met 2,0 te vermenigvuldigen. De boekhouding zal 

een aangepaste vraag om kwartaalbijdrage zenden vanaf eerstkomend kwartaalvoorschot. 
Het bestaande waarborgfonds ten bedrage van 11.000,00 € zal behouden blijven en dienen 

als buffer bij onvoorziene kosten. Elke eigenaar behoudt hierin zijn aandeel. Bij eventuele 

verkoop ontvangt de verkoper deze gelden bij de laatste afrekening en dient de koper deze 

gelden te volstorten. 

Stemming: unaniem akkoord 

9. Bespreking en toelichting reservekapitaal (geen stemming vereist) 

Het reservekapitaal is de som van de periodiek ingebrachte bijdragen die zijn be-

stemd voor het dekken van niet-periodieke uitgaven, zoals de uitgaven voor de ver-
nieuwing van het verwarmingssysteem, de herstelling of de vernieuwing van een lift, 

of het leggen van een nieuwe dakbedekking. 

De bedragen moeten op een verschillende rekening worden geplaatst dan het werk- 

kapitaal en op naam van de vereniging van mede-eigenaars worden geopend. 

Een reservekapitaal is verplicht bij gebouwen waarvan de termijn van de voorlopige 

oplevering van de gemene delen reeds 5 jaar is verstreken. 

De jaarlijkse bijdrage in het reservekapitaal mag niet lager zijn dan 5% van het totaal 

van de gewone gemeenschappelijke lasten van het voorbijgaande boekjaar. 
In principe moet het aanleggen van reservekapitaal niet ter goedkeuring aan de al-

gemene vergadering worden voorgelegd aangezien het verplicht is. 

De algemene vergadering zal zich wel moeten uitspreken over de grootte van de bij-

drage. 

De wetgeving voorziet een mogelijkheid om niet tot aanvullen van het spaarkapitaal 

over te gaan; de algemene vergadering kan namelijk met een 4/5 meerderheid be-

slissen om het (verplicht) reservekapitaal toch niet aan te leggen. 

10. Beslissing tot aanleggen en/of aangroei van het reservekapitaal voor het komende 
boekjaar.  
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A. Wettelijk mininmum  
5% van jaarlijks werkkapitaal = 45.100,00€ /100 * 5 = 2250,00€, pro rata verrekend 
volgens quotiteiten in de mede-eigendom en invorderbaar bij de afrekening aan het 

einde van huidig lopende boekjaar. 

Stemming: geen akkoord in unanimiteit 

B. Voorstel syndicus  
4000€  voor de ganse VME, pro rata verdeeld volgens quotiteiten en invorderbaar bij 
de afrekening op het einde van het huidig lopende boekjaar. 

Stemming: unaniem akkoord 

11. Oprichting Raad van mede—eigendom (volstrekte meerderheid) 

Volgende personen stelling zich voor als lid van de raad van mede-eigendom: 

Kandidaat 1: mevrouw Spinnox 

Stemming: unaniem akkoord  

Kandidaat 2: de heer Van Tichel 
Stemming: unaniem akkoord  

Kandidaat 3: de heer Van den Berg 
Stemming: unaniem akkoord  

12. Bevestiging van toekenning van de vergoeding voor mevrouw Spinnox ten belope van  
25€ per maand (2/3 meerderheid)  
De vereniging van mede-eigenaars gaat akkoord met het toewijzen van 25€ per maand 

onkostenvergoeding aan mevrouw Spinnox voor haar inspanningen voor de VME. 

Stemming: unaniem akkoord  

13. Bespreking en toekenning van een mandaat aan de Raad van mede-eigendom om te 
beslissen over werken /verbeteringen tot een maximum bedrag ( % meerderheid)  
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De vereniging van mede-eigenaars gaat akkoord met het toekennen van een mandaat aan 

de RVM zodat zij over uitgaven in functie van werken in het gebouw kan goedkeuren op 
vraag van de syndicus ten belope van 1500  Euro  op jaarbasis. 

Stemming: unaniem akkoord 

14. Bespreking en evaluatie van de leveringscontracten 

1. Wijzigen verzekering(volstrekte meerderheid)  
Na nazicht van de boekhouding heeft de syndicus gemerkt dat de premie van de brandver-
zekering erg hoog was. Doorlichting van de schadestatistiek heeft aangewezen dat deze niet 
hoog was. Na bespreking met Porthos kan een serieuze commerciële korting worden toege-

kend bij het afsluiten van een extra RB Allrisk polis en een BA rekencommissaris en RVM af-
sluiten. 

De syndicus vraagt akkoord om de brandverzekering te wijzigen mits uiteraard de nieuwe 
polis dezelfde dekking als de voorgaande bevat en RB en BA Rekencommissaris en RVM af te 

sluiten. 

Voorgaande betaalde jaarpremie: 3.764,35€ 
Nieuwe premie voor uitgebreidere dekking: 2.817,50€ 
Inclusief BA Rekencommissaris en RVM 
Inclusief RB polis Allrisk 

Stemming: unaniem akkoord 

2.  

15. Uitvoering werken vernieuwing stookolieplaats (2/3 meerderheid)  
De vereniging van mede-eigenaars gaat akkoord met het uitvoeren van de werken voor 

vernieuwing van de stokolieplaats 

Stemming: unaniem akkoord 

16. Aanwijzen van de leverancier / aannemer voor uitvoering van de stookolieplaats 
Er zijn 3 offerten ontvangen:  ASC  De Keersmaecker, Cornptis Services en Bondec. 
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Comtis is met een offerte van 64312.84€ een stuk duurder als de twee andere, maar dat 

is voornamelijk te wijten aan het feit dat ze 3 branders plaatsen, Bondec sluit aan met 

een offerte van 32.835.73€ en als derde  ASC  De Keersmaecker met een offerte ten be- 
lope  van 30.967.10€ en met aanpassing water +738,00€. Bij alle leveranciers dient 6% 

btw nog bijgerekend te worden. 

Wat neerkomt op: 

Comtis 68171.61€ 

Bondec 34835.73€  
ASC  — De Keersmaecker: 33.607,41€ 

De syndicus geeft graag het woord aan de heer Van den Berg voor de meer technische 
kijk op de zaak. 

De VME kiest als uitvoerend leverancier: Bondec ( inclusief uitvoering branddeur) 

Stemming: unaniem akkoord 

17. Financiering van de renovatie van de stookplaats ( volstrekte meerderheid)  
De financiering van deze renovatie ten bedrage van 37.000,00€ + branddeur 

zal gebeuren in schijven en deels via het reservekapitaal dat voor 20.000,00€ in minde- 

ring mag gebracht worden, het resterende bedrag zal opgevraagd worden via bijko- 
mende opvragingen aan de VME. 

Stemming: unaniem akkoord 

18. Beschrijving procedure voor de opvolging van betalingsachterstallen en mandaat van  
de syndicus ( geen stemming vereist)  

- 	1e  Rappelbrief of  e-mail  bij niet-betaling: 12 EUR; 

2e  Rappelbrief of  e-mail  bij niet-betaling: 12 EUR; 

Aangetekende rappelbrief i.g.v. achterstal eigenaar: 35 EUR; 

Dossierkosten achterstal via advocaat ten laste van de achterstallige eigenaar: 10 % op 

de netto-achterstal met een minimum van 100 EUR; 

Syndicuskost opstart gerechtsdossier andere dan invorderingen: 200 EUR 

Opvolging afbetalingsplan: 25€ per maand gedurende de ganse looptijd van het plan 

19. GDPR Regelgeving , consequenties voor de VME, goedkeuring noodzakelijke docu-
menten (geen stemming vereist)  
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Dit werd reeds op voorgaande vergadering uitgelegd en documenten werden reeds on-
dertekend. Het is belangrijk dat de VME op de hoogte is dat wij geen gegevens van pri-

vépersonen mogen doorgeven, ook niet aan de RVM. 

20. Kennisgeving en goedkeuring RIO volgens verpachtingen opgelegd door gewijzigde 
wetgeving ( volstrekte meerderheid)  
Aanpassing van het RIO inzake jaarrekening en verplaatsing 15 daagse periode 

Stemming: unaniem akkoord 

21. Varia  
- 	Laadpalen elektrische wagens 
Verschillende bedrijven bieden de mogelijkheid om privatieve laadpalen voor elektrische 
wagens te laten installeren. Omdat de wetgever nog geen duidelijk kader voorziet voor laad-

palen in mede-eigendom kunnen wij de individuele eigenaar niet verbieden om een indivi-
duele laadpaal te plaatsen, eigenaars die hiervoor interesse hebben kunnen op eenvoudig 
verzoek aan de syndicus een informatiebrochure per mail ontvangen met de voorwaarden. 

Echter, wij voorzien dat de wetgever hier snel een inhaalbeweging zal maken en kunnen dan 
ook niet instaan voor de gevolgen die de nieuwe wetgeving zal hebben op reeds geplaatste 
installaties. Ons advies is het plaatsen van laadpalen zolang als mogelijk uit te stellen zodat 

duidelijkheid komt inzake wat mag en niet mag. De syndicus zal in de loop van het jaar info 

opvragen bij Pieter van Riet van EWP. 

- 	Dekstenen van garage dienen aangepakt te worden. De syndicus vraagt een offerte op. 

- 	Glasvezelnetwerk Proximus Fiber mag geïnstalleerd worden volgen voorstel. De heer Van 
den Berg ligt toe, de VME gaat akkoord. 

Caroline Milants 
Hoofdverantwoordelijke Gebouwen 

n)  03/242.04.02 
cm@beheer.be  
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Pag. 	: 
Datum : 

1 
06/03/2019 

Gebouwnr : 105 
Tijd 	: 10:37:24  

SNEEUWBESLAAN 19 
SNEEUWBESLAAN 19 

2610 	WILRIJK (ANTWERPEN) 
User 	: 
Progr.: 

el 
bala101. 

Ltste afrek. 	: 	162 	07/2018 	09/2018  Activa  Passiva 

1 Provisiefonds 
0,00 9.999,98 

3 Eigenaars (laatste afrekeninq) 
75,00 15,00 

5 Leveranciers nog te verrekenen 
16.906,49 0,00 

6 Leveranciers nog te crediteren/debiteren 
1.036,48 0,00 

7 Leveranciers terug te trekken/nog te betalen 
313,16 263,72 

8 Verzekeringszaken 
0,00 61,80 

9 Diversen 
0,00 371,23 

10 Bank 
16.490,72 0,00 

11 Reservefonds 
0,00 16.727,35 

12 Overboekingen 
0,00 7.382,77  

BALANSTOTAAL 34.821,85 34.821,85 
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SNEEUWBESLAAN 19 
2610 Wilrijk (Antwerpen) 

Boekhoudkundige balans op 31/12/2021 

REK. 	BENAMING 	 SALDO D 	SALDO C 

410100 ME_WERKKAPITAAL 
	

22.969,82 

429100 	OS RESERVEKAPITAAL 20.321,49 

429200 OS WAARBORGFONDS 9.999,98 

440000 	TE BETALEN LEVERANCIERS 

499080 	WACHTREKENING VERZEKERING 

499090 	WACHTREKENING: DIVERSE 

550001 	SR BNP PARIBAS FORTIS (29-68) 
	

344,58 

551000 	ZICHTREKENING BANK 4.886,62 

580000 	INTERNE OVERBOEKINGEN 2.000,00 

Totaal balans: 32.918,61 	32.918,61  

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid / Gesticht in 1964 / BTW BE 0403.761.510 / HRA 163.693 
Erkend Kredietmakelaar onder nr. 128.561 / Zaakvoerder - Erkend vastgoedmakelaar B.I.V: Patrick Vlayen ond. nr. 

202523 / Lid C.I.B. - N.F.V.B. 
Erkend Onafhankelijk Verzekeringstussenpersoon - Verzekeringsmakelaar ondernemingsnr. 0403.761.510  

RPR  Antwerpen / Verzekering Beroepsaansprakelijkheid en Waarborgfonds  AXA  730.390.160 

1.336,19 

597,14 

3.381,40 
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SNEEUWBESLAAN 19 
2610 Wilrijk (Antwerpen) 

Samenvatting kostenrubrieken 

REK. 	BENAMING 	 SALDO D 	SALDO C 

610500 	SCHOONMAAK/ONDERHOUD GEMENE DELEN  

610560 	PRODUCTEN HUISVUIL/PMD/PAPIER EN GLAS 

612010 	WATER ALGEMENE DELEN  

612100 	ELEKTRICITEIT EAN 3192  

612101 	ELEKTRICITEIT  GAR  & STPL  

612200 	GASVERBRUIK EAN 0494  

613000 	ERELONEN SYNDICUS  APP  

614000 	BRANDVERZEKERING  

617001 	DIVERSE KOSTEN GAR/STPL  

650000 	BANKKOSTEN  

666601 	AFRONDINGSVERSCHIL  BD  AFREKENING  

680000 	PRIVATIEVE KOSTEN  

700000 	OPBRENGST MEDE-EIGENAARS 	 12.286,27 

	

Totaal Winst en Verlies: 	12.286,27 	12.286,27 

	

Totaal balans: 	32.918,61 	32.918,61 

	

Totaal Winst en Verlies: 	12.286,27 	12.286,27 

	

Algemeen totalen: 	45.204,88 	45.204,88 

1.645,60 

553,74 

1.590,00 

756,00 

169,22 

2.746,15 

690,96 

3.764,35 

230,24 

30,00 

0,01 

110,00  



Afrekening voor de periode van 01/10/2020 tot 31/12/2020 - Overzicht 
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SNEEUWBESLAAN 19 

2610 Wilrijk (Antwerpen) 

0828.947.449  

SYNDICUS RENTMEESTER IMMO VERZEKERINGEN 

Amerikalei 132 2000 Antwerpen 	8u30 - 12u30 	13u30 - 16u30 

t. 03 238 65 66 	f. 03 238 54 53 	infolâbeheer.be 	www.beheer.be  

SNEEUWBESLAAN 19 BUS 12 

2610 WILRIJK (ANTWERPEN) 

Datum afrekening: 15/03/2021 

Geachte heer, mevrouw 

Als syndicus van bovenvermelde vereniging van mede-eigenaars bezorgen wij u hierbij de afrekening van de kosten. 

Afrekening voor de periode van 01/10/2020 tot 31/12/2020 -Details 

Kostensoort 
	

Totale kost 	Verdeelsleutel 
	

Aandeel 	Uw BTW  

KAVEL = 5L 
	

incl.  BTW 
	

Incl.  BTW 

610100 	LIFTKOSTEN 235,95 51/600 20,06 3,48 

610290 	ANDERE 104,37 51/600 8,87 0,50 

610320 	OVERIG ONDERHOUD STOOKINSTALLATIES 212,00 51/600 18,02 1,02 

610350 	OVERIG ONDERHOUD 1.334,74 51/600 113,46 6,42 

VERWARMINGSLEIDINGEN 
610380 	METERS EN METEROPNAME 1.176,12 51/600 99,97 17,35 

610500 	SCHOONMAAK/ONDERHOUD GEMENE DELEN 2.468,40 94/1000 232,03 0,00 

610600 	TUINONDERHOUD 751,65 51/600 63,88 11,09 

612000 	WATER VAST RECHT 787,00 94/1000 73,97 4,20 

612100 	ELEKTRIL11t1I EAN 3192 918,00 51/600 78,03 13,05 

612101 	ELEKTRICITEIT  GAR  & STPL 213,57 15/75 42,71 0,00 

612200 	GASVERBRUIK EAN 0494 2.579,15 51/600 219,23 37,18 

613000 	ERELONEN SYNDICUS  APP  672,78 94/1000 63,24 0,00 

614000 	BRANDVERZEKERING 3.631,45 94/1000 341,36 0,00 

650000 	BANKKOSTEN 30,00 94/1000  2,82 0,00  

Uw aandeel in de kosten exd. voorschotten: 15.115,18 1.377,65 94,29  

Overzicht van kosten 

Uw aandeel in de kosten excl. voorschotten: 

Eindsaldo van uw vorige afrekening: 

Bijdrage reservekapitaal in deze afrekening: 

Bijdrage waarborgfonds in deze afrekening: 

1.377,65 

3.191,30 

0,00 

0,00  

 

Totaal van uw kosten: 

TE BETALEN: 

4.568,95 

€ 4.568,95  

Gelieve met volgende gestructureerde mededeling te betalen 
+++604/2723/34896+++ 

Gelleve te betalen op bankrekeningnummer 

8E85 2200 2175 4106 binnen de 14 dagen na ontvangst 

  

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid / Gesticht in 1964 / BTW BE 0403.761.510 / HRA 163.693 



Overzicht reservekapitaal 

Stand kapitaal bij vorige afrekening (30/09/2020): 1 727,33 

Beweging (opvraging, afboeking, ...):: o,od• 

Stand kapitaal op 31/12/2020:: 1 727,33  

Overzicht waarborgfonds 

Stand kapitaal bij vorige afrekening (30/09/2020): 940,00 

Beweging (opvraging, afboeking, ...):: 0,00 

Stand kapitaal op 31/12/2020:: 940,00  
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SNEEUWBESLAAN 19 BUS 12 

2610 WILRIJK (ANTWERPEN) 

Datum afrekening: 26/01/2021 

Geachte heer, mevrouw 

Als syndicus van bovenvermelde vereniging van mede-eigenaars bezorgen wij u hierbij de afrekening van de kosten. 

Afrekening voor de periode van 01/07/2020 tot 30/09/2020 - Details 

 

Kostensoort 
	

Totale kost 
	

Verdeelsleutel 
	

Aandeel 
	

Uw BTW 

KAVEL = 5L 
	

incl.  BTW 
	

incl.  BTW 

610370 	ONDERH. RIOLERING EN POMPINST. 249,10 94/1000 23,42 1,34 

610500 	SCHOONMAAK/ONDERHOUD GEMENE DELEN 1.942,05 94/1000 182,56 31,69 

610600 	TUINONDERHOUD 563,74 51/600 47,90 0,00 

612000 	WATER VAST RECHT 787,00 94/1000 73,96 4,21 

612100 	ELEKTRICITEIT EAN 3192 918,00 51/600 78,03 13,07 

612101 	ELEKTRICITEIT  GAR  & STPL 227,79 15/75 45,54 0,00 

613000 	ERELONEN SYNDICUS  APP  672,78 94/1000 63,26 0,00 

620000 	LOON EIGEN PERSONEEL -0,86 94/1000 -0,10 0,00 

650000 	BANKKOSTEN -30,00 94/1000 -2,82 0,00 

680000 	PRIVATIEVE KOSTEN 1.124,41 0/0  53,28 0,00  

Uw aandeel In de kosten exd. voorschotten: 6.454,01  565,03 50,31 

Afrekening voor de periode van 01/07/2020 tot 30/09/2020 - Overzicht 

 

Overzicht van kosten 

Uw aandeel in de kosten exd. voorschotten: 

Eindsaldo van uw vorige afrekening: 

Bijdrage reservekapitaal In deze afrekening: 

Bijdrage waarborgfonds in deze afrekening: 

Detail van betalingen 
DOC.DAT. 	DOC.NR. 

 

Totaal van uw kosten: 5.586,13  

OMSCHRIJVING 

 

BEDRAG 

betaald 

20/07/2020 	BA1/50 
	

2.400,47  

Totaal van uw betalingen: 	 2.400,47 

TE BETALEN: 	 @ 3.185,66 

Gelieve met volgende gestructureerde mededeling te betalen 

+++604/2723/34896+++ 

Gelleve te betalen op bankrekeningnummer 

8E85 2200 2175 4106 binnen de 14 dagen na ontvangst 

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid / Gesticht in 1964 / BTW BE 0403.761.510 / HRA 163.693 

Erkend Kredietmakelaar onder nr. 128.561 / Zaakvoerder - Erkend vastgoedmakelaar B.I.V: Patrick Vlayen ond. nr. 

202523 / Lid C.1.B. - N.F.V.B. 

565,03 

4.851,10 

170,00 

0,00 



Overzicht reservekapitaal 

Stand kapitaal bij vorige afrekening (30/06/2020): 

Beweging (opvraging, afboeking, ...):: 

Stand kapitaal op 30/09/2020:: 

y557„~3 , 1:.s.. 	,44  
170,00 

1 727,33  

Overzicht waarborgfonds 

Stand kapitaal bij vorige afrekening (30/06/2020): 940,00 

Beweging (opvraging, afboeking, ...):: 0,00 

Stand kapitaal op 30/09/2020:: 940,00 
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Detail privatieve kosten 

CODE 	DATUM  

DIV  

OMSCHRIJVING 

Gasverbruik 07-08-09/2020 

BEDRAG 

53,28 

BTW 

0,00  

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid / Gesticht in 1964 / BTW BE 0403.761.510 / HRA 163.693 
Erkend Kredietmakelaar onder nr. 128.561 / Zaakvoerder - Erkend vastgoedmakelaar B.I.V: Patrick Vlayen ond. nr. 

202523 / Lid C.I.B. - N.F.V.B. 



WATER-LINK - 

BEHEER - vergoeding syndicus 01-02-03/2020 

BEHEER - vergoeding syndicus 04-05-06/2020 

afrekening waterverbruik 02/02/19-10/02/20 

waterverbruik 11/02/20-03/06/20 

beheerskosten sociaal secretariaat 

onderhoud 01/20 

- onderhoud 02/20 
- onderhoud 03/20 
- onderhoud 04/20 

- onderhoud 05/20 

- onderhoud 06/20 

- buitenzetten vuil- 

- buitenzetten vuil- 

- buitenzetten vuil- 

- buitenzetten vuil- 

en 

en 

en 

en  

WATER-LINK - 

SD WORX - 
M7 CLEANING - 

M7 CLEANING 

M7 CLEANING 

M7 CLEANING 

M7 CLEANING 

M7 CLEANING 

M7 CLEANING 

M7 CLEANING 

M7 CLEANING 

M7 CLEANING  

glascontainer 
glascontainer 

glascontainer 
glascontainer 

672,78 

672,78 

612,86 

787,00 

0,86 

918,79 

828,44 

858,29 

756,65 
734,06 

842,16 

60,50 

60,50 

60,50 

60,50  

- 03/20 

- 04/20 

- 05/20 

- 06/20 

syndicus 

Iel eh r 	

verkopen 

Amerikalei 132 
t. 03 238 65 66 

rentmeester 

verhuringen 

 

Lid C.I.B - N.F.V.B. 

verzekeringen 

2000 Antwerpen 
f. 03 238 54 53 

8u30-12u30 
info@beheer.be  

13u30-16u30 

www.beheer.be  

ONKOSTENVERDELING NR.166 (01/2020-06/2020) 

Pand nr  SL íi8ileillrarliNume:á,  

Eigenaar nr 	: 10 
Ondernemingsnr: 0828.947.449 
Rek.nr.gebouw : 220-0217541-06 
Gebouw 	: SNEEUWBESLAAN 19 

SNEEUWBESLAAN 19 BUS 12 

2610 WILRIJK (ANTWERPEN) 

ANTWERPEN, 07/07/2020 

Omschrijving 	 Bedrag 
	Omslagsleutel 
	

Aandeel 

	

factuur 	 eigenaar 

CODE 001 : TOTAAL 1000STEN 

BEHEER - aangetekende zending oproep algemene vergadering 

12/03/20 	 30,00 

onkosten  AV  12/03/20 	 62,00 

VOORZITSTER SPINNOX - vergoeding contactpersoon 01-06/2020 	150,00 

Aanzuivering saldo conciërge - beslissing  AV  12/03/20 	 1219,44 

BEHEER - opnemen CV-meters 	 75,00 

BNP PARIBAS FORTIS - bankkosten zichtrekening 01-06/2020 	49,60  

TOTAAL VAN CODE 001 	 9512,71 	94/ 1000 894,21  

    

CODE 002 : TOTAAL APPARTEMENT. 

ELECTRABEL - gasverbruik 0494 - 01/20 
ELECTRABEL - gasverbruik 0494 - 02/20 
ELECTRABEL - gasverbruik 0494 - 03/20 

ELECTRABEL - gasverbruik 0494 - 04/20 

ELECTRABEL - gasverbruik 0494 - 05/20 

ELECTRABEL -  gasverbruik 0494 - 06/20 

1478,47 

1013,61 

1132,73 

587,13 
497,40 

366,23 
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-111beheer] 	 
syndicus 

verkopen 

rentmeester 	 Lid C.I.B - N.F.V.B. 
verhuringen 	 verzekeringen 

Amerikalei 132 
t 03 238 65 66  

2000 Antwerpen 	8u30-12u30 	13u30-16u30 
f. 03 238 54 53 	info@beheer.be 	www.beheer.be  

ONKOSTENVERDELING NR.166 (01/2020-06/2020) 

Pand nr . 5L  

Eigenaar nr 	: 10 
Ondernemingsnr: 0828.947.449 
Rek.nr.gebouw : 220-0217541-06 
Gebouw 	: SNEEUWBESLAAN 19 

SNEEUWBESLAAN 19 BUS 12 

2610 WILRIJK (ANTWERPEN) 

ANTWERPEN, 07/07/2020 

Omschrijving Bedrag 

factuur 

Omslagsleutel Aandeel 

eigenaar 

tegenboeking gasfacturen 01-02-03/2020 -5075,57 
ELECTRABEL - elektriciteit 3192 - 02/20 306,00 
ELECTRABEL - elektriciteit 3192 - 03/20 306,00 

ELECTRABEL - elektriciteit 3192 - 04/20 306,00 
ELECTRABEL - elektriciteit 3192 - 05/20 306,00 
ELECTRABEL - elektriciteit 3192 - 06/20 306,00  
ALGEMEEN SANITAIR VIJT - herstelling afvoer/riool nav 
wateroverlast in kelder - 06/01/20 765,88 

COMTIS - onderhoudscontract CV-installatie 15/02/20-14/02/21 1118,23 
COMTIS - nazicht installatie nav geen verwarming in het 
gebouw 116,60  
EVIP  N.V. 	- leveren van lampen dd. 	31/01/20 114,38 

GROENSERVICE DIRK JACOBS - onderhoud tuin 2de kwartaal 323,07 

GROENSERVICE DIRK JACOBS - onderhoud tuin 2de kwartaal 240,67 
KONHEF - keuring lift 2020 246,48 
KLUS SERVICE  LUDO  - herstellen verluchting pijpen op het dak 
01/05/20 102,00 
LENS ERWIN - aankoop stickers camerabewaking - 08/01/2020 13,50  
ORA  - onderhoudscontract 2020 799,70  
ORA  - vernieuwen bussen liftmotor 19/05/20 3163,93 
STAD ANTWERPEN - afvalstickers 2020 517,92 
TOTAAL VAN CODE 002 9052,36 51/ 600 769,44 

CODE 003 : TOTAAL GARAGES 

385,56 elektriciteit garage lste kwartaal 2020 

elektriciteit garage 2de kwartaal 2020 413,10  
KIPS  - leveren en plaatsen codeklavier garagepoort 203,05  
KIPS  - nazicht codeklavier garagepoort 25/02/20 33,90 
TOTAAL VAN CODE 003 1035,61 15/ 75 207,12 

CODE 004 : CV + WARM WATER 

CV + WW 01-02-03-04-05/2020 5075,57 424,86/ 5075,57 424,86  
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fibeheer
, 

syndicus 

verkopen 

rentmeester 

verhuringen 

 

Lid C.I.B - N.F.V.B. 

verzekeringen 

Amerikalei 132 

t. 03 238 65 66  

2000 Antwerpen 

f. 03 238 54 53 

8u30-12u30 

info@beheer.be  

13u30-16u30 

www.beheer.be  

ONKOSTENVERDELING NR.166 (01/2020-06/2020) 

Pand nr : 5L  IMMIWRIMIIMMIRM 
SNEEUWBESLAAN 19 BUS 12 

Eigenaar nr 
Ondernemingsnr: 
Rek.nr.gebouw : 
Gebouw 

10 
0828.947.449 
220-0217541-06 
SNEEUWBESLAAN 19 

2610 WILRIJK (ANTWERPEN) 

ANTWERPEN, 07/07/2020 

Omschrijving 	 Bedrag 
	

Omslagsleutel 
	

Aandeel 

	

factuur 	 eigenaar 

CODE 007 : RESERVEFONDS 

bijdrage reservekapitaal lste en 2de kwartaal 2020 

TOTAAL VAN CODE 007 

2000,00 

2000,00 51/ 	600 	170,00  
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_obeheer] 	 
syndicus 

verkopen 

rentmeester 

verhuringen 
Lid C.I.B - N.F.V.B. 

verzekeringen 

Amerikalei 132 
t. 03 238 65 66  

2000 Antwerpen 
f. 03 238 54 53 

8u30-12u30 	13u30-16u30 
info@beheer.be 	www.beheer.be  

ONKOSTENVERDELING NR.165 (07/2019-12/2019) 

Pand nr : 5L  

Eigenaar nr 
Ondernemingsnr: 
Rek.nr.gebouw : 
Gebouw 

10 
0828.947.449 
220-0217541-06 
SNEEUWBESLAAN 19 

SNEEUWBESLAAN 19 BUS 12 

2610 WILRIJK (ANTWERPEN) 

ANTWERPEN, 16/01/2020 

Omschrijving 

	

Bedrag 	Omslagsleutel 	Aandeel 

	

factuur 	 eigenaar 

CODE 001 : TOTAAL 1000STEN 

BEHEER - vergoeding syndicus 07-08-09/2019 672,78 

WATER-LINK - water 03/06/19-03/09/19  827,00 

SD  WORX - RSZ + werkgeversbijdrage + loonberekening 

conciërge 07/19  171,89 

SD  WORX - RSZ + werkgeversbijdrage + loonberekening 

conciërge 08/19  375,96 

SD  WORX - RSZ - werkgeversbijdrage - loonberekening 

conciërge correctie 08/19 -204,06 

loon conciërge 07/19 -78,30 

loon conciërge 08/19 177,70 

loon conciërge - correctie 08/19 -256,00 

M7  CLEANING  - onderhoud 09/19 839,90 

M7  CLEANING  - onderhoud 07/19 818,34 

M7  CLEANING  - onderhoud 08/19 829,38 

vergoeding contactpersoon 07/19 25,00 

vergoeding contactpersoon 08/19 25,00 

Vergoeding contactpersoon 09/19 25,00 

SOMATI  FIE  - huur brandblussers 01/09/19-20 341,98 

BNP PARIBAS FORTIS - bankkosten zichtrekening 07-09/19 24,80 

BEHEER - vergoeding syndicus 10-11-12/2019 672,78 

WATER-LINK - water 04/09/19-03/12/19  827,00 

SD  WORX - speciale werken RSZ 59,47 

M7  CLEANING  - onderhoud 10/19 901,32 

M7  CLEANING  - onderhoud 11/19 768,56 

M7  CLEANING  - onderhoud 12/19 817,15 

ALLIANZ - brandpolis 15/11/19-14/11/20 3511,38 

BEHEER - opstellen reglement interne orde 175,00 

HOLLANTS - leveren en plaatsen hydrofooninstallatie 5405,87 

KLUS SERVICE  LUDO  - vastleggen stenen voor gebouw 06/09/19  275,00 

ORA  LIFTEN - herwikkelen liftmotor 21/11/19 2670,96 

UITVAARTCENTRUM SMEDTS JACOBS - bloemstuk uitvaart 

conciërge 80,00  
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CODE 002 : TOTAAL APPARTEMENT. 
ELECTRABEL - 

ELECTRABEL - 

ELECTRABEL - 

ELECTRABEL - 

ELECTRABEL - 

ELECTRABEL - 

ELECTRABEL -

06/19 

ComTIS (DE 

12/08/19 

GROENSERVICE 

ELECTRABEL - 

ELECTRABEL - 

ELECTRABEL - 

tegenboeking 

ELECTRABEL - 

ELECTRABEL - 

ELECTRABEL - 

ELECTRABEL - 

COMTIS - nazicht CV-installatie 
warm water 11/10/19 

GROENSERVICE DIRK JACOBS - 

GROENSERVICE DIRK JACOBS - 

vergoeding contactpersoon 11/19 

TOTAAL VAN CODE 002 

BIE-VEBA) - nazicht problemen drukverhoging - 

gasverbruik 0494 26/06/19-30/07/19 - 8.500 m' 

gasverbruik 0494 31/07/19-27/08/19 - 7.303 m' 

gasverbruik 0494 28/08/19-20/09/19 - 8.000 m' 

elektriciteit 3192 - 07/19 

elektriciteit 3192 - 08/19 

elektriciteit 3192 - 09/19 

intrest debetnota electrabel 02-03-04/19 & 

DIRK JACOBS 

gasverbruik 

gasverbruik 

gasverbruik 

gasfacturen 

elektriciteit 

elektriciteit 
elektriciteit 

elektriciteit 

- onderhoud tuin 07/19 

0494 21/09/19-29/10/19 

0494 30/10/19-26/11/19 

0494 27/11/19-20/12/19 

07-08-09-10-11-12/19 

3192 

3192 

3192 

3192 

onderhoud achtertuin 10-11-12/19 

onderhoud voortuin 10-11-12/19 

- 10/19 

- 11/19 

- 12/19 

15/02/19-26/12/19 afrekening 

na problemen verwarming & 

- 21.002 

- 28.092 

- 27.227 

m' 

m' 

m' 

w syndicus 113  eheer 
verkopen 

Amerikalei 132 / 	t. 03 238 65 66 

rentmeester 

verhuringen 

 

Lid C.I.B - N.F.V.B. 
verzekeringen 

2000 Antwerpen 
f. 03 238 54 53 

8u30-12u30 
info@beheer.be  

13u30-16u30 
www_beheer.be  

ONKOSTENVERDELING NR.165 (07/2019-12/2019) 

Pand nr 

Eigenaar nr 
Ondernemingsnr: 
Rek.nr.gebouw : 
Gebouw 

5L  

10 
0828.947.449 
220-0217541-06 
SNEEUWBESLAAN 19 

SNEEUWBESLAAN 19 BUS 12 

2610 WILRIJK (ANTWERPEN) 

ANTWERPEN, 16/01/2020 

Bedrag 

factuur 

Omslagsleutel Aandeel 

eigenaar 

25,00 

25,00 
24,80 

262,55 
21118,21 94/ 1000 1985,09 

397,01 

350,51 
377,57 

298,00 

298,00 

298,00 

28,46 

153,70 

233,41 

882,50 

1158,08 

1124,43 

-4290,10 

298,00 

298,00 

298,00 
-74,37 

180,20 

311,21 

316,78 

25,00 

2962,39 51/ 600 251,82  

Omschrijving 

vergoeding contactpersoon 10/19 

vergoeding contactpersoon 12/19 

BNP PARIBAS FORTIS - bankkosten zichtrekening 10-11-12/19 

huur conciërgewoning 07-08/2019 
TOTAAL VAN CODE 001 
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rentmeester 

verhuringen 
Lid C.I.B - N.F.V.B. 

verzekeringen 

syndicus 

verkopen 

Amerikalei 132 
t 03 238 65 66  

2000 Antwerpen 
f. 03 238 54 53 

8u30-12u30 	13u30-16u30 
info@beheer.be 	www.beheer.be  

_mbeheerl 	 
Pand nr 

Eigenaar nr 
Ondernemingsnr: 
Rek.nr.gebouw : 
Gebouw 

5L  

10 
0828.947.449 
220-0217541-06 
SNEEUWBESLAAN 19 

SNEEUWBESLAAN 19 BUS 12 

2610 WILRIJK (ANTWERPEN) 

ONKOSTENVERDELING NR.165 (07/2019-12/2019) 

ANTWERPEN, 16/01/2020 

Omschrijving Bedrag 

factuur 

Omslagsleutel Aandeel 

eigenaar 

211,68 

CODE 003 : TOTAAL GARAGES 

elektriciteit garage 3e kwartaal 2019  
KIPS  - herstelling garagepoort 17/07/19 201,18 

elektriciteit garages 4e kwartaal 2019 257,04 
TOTAAL VAN CODE 003 669,90 15/ 75 134,00 

CODE 004 : CV + WARM WATER 

CV + WW - 07-08-09-10-11-12/19 4290,10 304,06/ 4290,10 304,06 

CODE 007 : RESERVEFONDS 

-5405,87 afname reservekapitaal factuur hollants 12/11/19 

bijdrage reservekapitaal 07-08-09/19 & 10-11-12/19 2000,00 
TOTAAL VAN CODE 007 -3405,87 51/ 600 -289,50  

TE BETALEN : E 	2385,47 3  Pag. 
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SYNDICUS RENTMEESTER IMMO VERZEKERINGEN 

Amerikatei 132 2000 Antwerpen 	8u30 - 12u30 	13u30 - 16u30 

t. 03 238 65 66 	f. 03 238 54 53 	infofdbeheer.be 	www.beheer.be  

VME 0105 SNEEUWBESLAAN 19 
	

BALANS (proef en saldi) 
	

Uitgave: 10/08/2022 10:42:07 
0828.947.449 
	

Registratiedatum : van 01/01/2022 tot 31/03/2022 
	

Pagina 1 van 2 
SNEEUWBESLAAN 19 
2610 Wilrijk (Antwerpen) 

Boekhoudkundige balans op 31/03/2022 

REK. 	BENAMING 	 SALDO D 	SALDO C 

410100 ME_WERKKAPiTAAL 
	

27.507,70 

429100 	OS RESERVEKAPITAAL 20.321,49 

429200 	OS WAARBORGFONDS 9.999,98 

440000 	TE BETALEN LEVERANCIERS 

499002 	WACHTREKENING SNEEUWBESLAAN 17 

499080 	WACHTREKENING VERZEKERING 

499090 	WACHTREKENING: DIVERSE 1.812,75 

550001 	SR BNP PARIBAS FORTIS (29-68) 
	

344,58 

551000 	ZICHTREKENING BANK 1.827,73 

Totaal balans: 31.710,19 	31.710,19  

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid / Gesticht in 1964 / BTW BE 0403.761.510 / HRA 163.693 
Erkend Kredietmakelaar onder nr. 128.561 / Zaakvoerder - Erkend vastgoedmakelaar B.I.V: Patrick Vlayen ond. nr. 

202523 / Lid C.I.B. - N.F.V.B. 
Erkend Onafhankelijk Verzekeringstussenpersoon - Verzekeringsmakelaar ondernemingsnr. 0403.761.510  

RPR  Antwerpen / Verzekering Beroepsaansprakelijkheid en Waarborgfonds  AXA  730.390.160 

217,43 

791,58 

597,14 



VME 0105 SNEEUWBESLAAN 19 
	

BALANS (proef en saldi) 
	

Uitgave: 10/08/2022 10:42:07 
0828.947.449 	 Registratiedatum : van 01/01/2022 tot 31/03/2022 

	
Pagina 2 van 2 

SNEEUWBESLAAN 19 
2610 Wilrijk (Antwerpen) 

Samenvatting kostenrubrieken 

REK. 	BENAMING 
	

SALDO D 	SALDO C 

610010 	ONDERHOUD BRANDBESTRLIDING 

610100 	LIFTKOSTEN 815,45 

610300 	KEURINGEN VAN DE INSTALLATIES 

610310 	ONDERHOUD VERWARMING 

610500 	SCHOONMAAK/ONDERHOUD GEMENE DELEN 

610560 	PRODUCTEN HUISVUIL/PMD/PAPIER EN GLAS 

610600 	TUINONDERHOUD 764,72 

612010 	WATER ALGEMENE DELEN 

612100 	ELEKTRICITEIT EAN 3192 

612200 	GASVERBRUIK EAN 0494 5.423,18 

612203 	VWV - GAS VOLGENS MO 18.484,38 

613000 	ERELONEN SYNDICUS  APP  

617000 	DIVERSE KOSTEN 455,00 

650000 	BANKKOSTEN 30,00 

666601 	AFRONDINGSVERSCHIL BIJ AFREKENING 

680000 	PRIVATIEVE KOSTEN 374,80 

700000 	OPBRENGST MEDE-EIGENAARS 20.153,84  

	

Totaal Winst en Verlies: 	26.923,75 	26.923,75 

	

Totaal balans: 	31.710,19 	31.710,19 

	

Totaal Winst en Verlies: 	26.923,75 	26.923,75 

	

Algemeen totalen: 	58.633,94 	58.633,94 

351,14 

90,10 

789,22 

3.291,20 

172,64 

595,93 

1.346,72 

709,17 

0,01 



SYNDICUS RENTMEESTER IMMO VERZEKERINGEN 

Amerikalei 132 2000 Antwerpen 	8u30 - 12u30 	13u30 - 16u30 

t. 03 238 65 66 	f. 03 238 54 53 	infotabeheer.be 	www.beheerbe 

SNEEUWBESLAAN 19 BUS 12 

2610 WILRIJK (ANTWERPEN) 

1, beheer 
VME 0105 - SNEEUWBESLAAN 19 

SNEEUWBESLAAN 19 

2610 Wilrijk (Antwerpen) 

0828.947.449 

Datum afrekening: 21/06/2022 

Geachte heer, mevrouw 

Als syndicus van bovenvermelde vereniging van mede-eigenaars bezorgen wij u hierbij de afrekening van de kosten. 

Afrekening voor de periode van 01/01/2022 tot 31/03/2022 - Details 

 

Kostensoort 
	

Totale kost 
	

Verdeelsleutel 	 Aandeel 	Uw BTW  

KAVEL = 5L 
	

incl.  BTW 
	

incl.  BTW 

610010 	ONDERHOUD BRANDBESTRIJDING 351,14 94/1000 33,01 0,00 
610100 	LIFTKOSTEN 815,45 51/600 69,32 3,93 
610300 	KEURINGEN VAN DE INSTALLATIES 90,10 51/600 7,65 0,43 
610310 	ONDERHOUD VERWARMING 789,22 51/600 67,09 3,79 
610500 	SCHOONMAAK/ONDERHOUD GEMENE DELEN 3.291,20 94/1000 309,37 26,85 
610560 	PRODUCTEN HUISVUIL/PMD/PAPIER EN GLAS 172,64 51/600 14,67 0,00 
610600 	TUINONDERHOUD 764,72 51/600 65,00 4,79 
612010 	WATER ALGEMENE DELEN 595,93 94/1000 56,02 3,17 
612100 	ELEKTRICITEIT EAN 3192 -1.346,72 51/600 -114,47 -19,82 
612200 	GASVERBRUIK EAN 0494 -5.423,18 17782/218069 -442,22 0,00 
612203 	VWV - GAS VOLGENS MO 18.484,38 134511/1848438 1.345,10 164,86 
613000 	ERELONEN SYNDICUS  APP  709,17 94/1000 66,67 0,00 
617000 	DIVERSE KOSTEN 455,00 94/1000 42,77 0,00 

650000 	BANKKOSTEN 30,00 94/1000 2,82 0,00 

680000 	PRIVATIEVE KOSTEN 374,80 0/0 110,00 0,00  

Uw aandeel in de kosten excl. voorschotten: 20.153,85 1.632,80 188,00  

Afrekening voor de periode van 01/01/2022 tot 31/03/2022 - Overzicht 

Overzicht van kosten 

Uw aandeel in de kosten exd. voorschotten: 

Eindsaldo van uw vorige afrekening: 

Bijdrage reservekapitaal in deze afrekening: 

Bijdrage waarborgfonds in deze afrekening: 

1.632,80 

-3.633,25 

0,00 

0,00  

-2.000,45 

€ 2.000,45 

Van zodra de financiële stand van de VME-rekening het toelaat, zullen we uw tegoed terugbetalen op rekening . Indien dit 

nummer niet correct zou zijn (of zou ontbreken), verzoeken we u uw correct nummer te laten weten per mail of brief. 

Gelieve in geen geval uw tegoed te willen verrekenen met andere te betalen bedragen. 

Detail privatieve kosten 
CODE 	DATUM 	 OMSCHRIJVING 	 BEDRAG 	 BTW 

AF1 	 VK22-0105-002 Info §1: ISABEL GORIS P/A JACOBS F 	 110,00 	 0,00 

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid / Gesticht in 1964 / BTW BE 0403.761.510 / HRA 163.693 

Erkend Kredietmakelaar onder nr. 128.561 / Zaakvoerder - Erkend vastgoedmakelaar 13.1.V: Patrick Vlayen ond. nr. 

202523 / Lid C.I.B. - N.F.V.B. 

Erkend Onafhankelijk Verzekeringstussenpersoon - Verzekeringsmakelaar ondernemingsnr. 0403.761.510  

RPR  Antwerpen / Verzekering Beroepsaansprakelijkheid en Waarborgfonds  AXA  730.390.160 

Totaal van uw kosten: 

SALDO IN UW VOORDEEL: 



Overzicht reservekapitaal 

Stand kapitaal bij vorige afrekening (31/12/2021): 

Beweging (opvraging, afboeking, ...):: iikeeie4'*keil 

Stand kapitaal op 31/03/2022:: 

1.727,33 

0,004 

1.727,33  

Overzicht waarborgfonds 

Stand kapitaal bij vorige afrekening (31/12/2021): 940,00 

Beweging (opvraging, afboeking, ...):: 0,00 

Stand kapitaal op 31/03/2022:: 940,00  

Pagina 2/2 

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid / Gesticht in 1964 / BTW BE 0403.761.510 / FIRA 163.693 

Erkend Kredietmakelaar onder nr. 128.561 / Zaakvoerder - Erkend vastgoedmakelaar B.I.V: Patrick Vlayen ond. nr. 

202523 / Lid C.I.B. - N.F.V.B. 

Erkend Onafhankelijk Verzekeringstussenpersoon - Verzekeringsmakelaar ondernemingsnr. 0403.761.510  

RPR  Antwerpen / Verzekering Beroepsaansprakelijkheid en Waarborgfonds  AXA  730.390.160 
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