
 

 

NOTARISKANTOOR DE WULF, VERBIST, 
VAN POUCKE, VANDERLINDEN & 
BALLIERE 
Christiaan Van der Heydenlaan 2 
B-9041 Gent, Oostakker 
T.a.v. Vanschoubroek Fleur 
<fleur.vanschoubroek.358175@belnot.be>  
    

 
          HANDZAME, 16 november 2022 

Geachte, 
 

Betreft: VERKOOP: In een appartementsgebouw, Residentie "ROOBEEKPARK" met 
ondernemingsnummer: 0683.767.648, gelegen Eekhoutstraat 13 (B-C-D) - 8850 Ardooie, het 
appartement nr. A 1.0.3, A 1.0.5, A 1.1.5 + berging nr. 1.6 en nr. 1.16, op heden eigendom van CFK 
PROJECTS CVBA.   

  
Via dit schrijven beantwoorden we graag uw aanvraag tot informatieverstrekking: 

§1 
1.  
a) Het werkkapitaal bedraagt op heden: 
b) het reservekapitaal bedraagt op heden: 

€ 4.216,18 (algemene stand op heden WK) 
€ 0 (geen opbouw RK) 

2. Achterstallen bedragen op heden: 

Werkkapitaal:  
- 1.748,34 EUR (afrekening boekjaar 

2021-2022) zie bijlage 
- 20,80 EUR (afrekening boekjaar 2021-

2022) zie bijlage 
  
Doch vermelden we volledigheidshalve dat er een 
afrekening pro rata temporis zal worden 
opgemaakt eenmaal de akte is verleden. (m.a.w. 
enig voorbehoud is geboden van nog te verkrijgen 
facturen, afrekeningen, door derden etc.) 

Indien nodig gelieve deze achterstallen over te maken op de rekening van de VME 
ZICHTREKENING “Residentie ROOBEEKPARK”: IBAN BE29 7512 0946 4264 
SPAARREKENING “Residentie ROOBEEKPARK”: IBAN BE19 7555 7437 1712 

3. Kapitaalinbreng Geen kapitaalinbreng van toepassing 

4. Gerechtelijke procedures 

Geen gerechtelijke procedures lopende toch 
vermelden we volledigheidshalve dat er 
waterinfiltratie in de kelderbergingen, algemene 
delen, garagecomplex optreedt. De bouwpromotor 
is hiervan reeds op de hoogte gesteld om dit aan 
te pakken.   

5. Verslagen/notulen: Van de Algemene Vergaderingen en de Bijzondere Algemene Vergaderingen van de vorige 
drie boekjaren in bijlage. Eveneens de afrekening van de periodieke lasten de vorige twee boekjaren in bijlage . De 
laatste afrekening van het huidig boekjaar zal pro rata temporis toegestuurd worden aan de verkopende partij. In 
bijlage eveneens het Reglement Interne Orde + huishoudelijk reglement.  
6. Balans/facturenlijst: boekjaar 2021-2022 



 

 

 
§2 

1. Geen bijzondere uitgaven van behoud of onderhoud gestemd. 
2. Geen oproep tot kapitaalinbreng. 
3. Geen kosten verbonden aan het verkrijgen van algemene delen. 
4. Geen hangende geschillen, dus ook geen verschuldigde bedragen 
 in dit kader. 

 
Ingeval van de overdracht van een kavel deelt de notaris binnen de dertig dagen na het 
verlijden van de authentieke akte aan de syndicus de7 volgende informatie mee: 

- De dag waarop de akte verleden is; 
- De identificatie van de betrokken kavel;  
- De identiteit alsook het huidige en eventueel nieuwe aders, telefoon en 

mailadres van de betrokken personen; die zal worden aangeduid als 
stemhouder/lasthebber. Slechts één eigenaar mag aangeduid worden, deze 
dient een natuurlijk persoon te zijn; Het is belangrijk om te weten welke mede-
eigenaar moet worden bijeengeroepen en kan stemmen op algemene 
vergaderingen en aan wie de mede-eigendomsdocumenten zullen worden 
toegezonden. Stemmingsformulier en oproepingswijze werd in bijlage 
toegevoegd. 

- In voorkomend geval de identiteit van de lasthebber ingeval van een verdeelde 
of bezwaarde kavel. 

Wanneer u na het verlijden van de akte ons kantoor op de hoogte stelt van de exacte 
datum van de eigendomsoverdracht zal bij de afrekening, de verrekening gemaakt 
worden van de kosten ten laste van de huidige eigenaar en de nieuwe eigenaar pro rata 
temporis. 
 
Postinterventiedossier 
Geen werken uitgevoerd aan de gemeenschappelijke delen waarvoor het opstellen van een 
postinterventiedossier verplicht is. Behoudens hierna vermelde zaken: nihil 
 
Stookolietank 
In het appartementsgebouw (waarvan het verkochte goed deel uitmaakt) is –bij ons weten- 
geen stookolietank aanwezig, noch aansluitingen voorzien. Bodemtoestand: verder 
verwijzen we naar de basisakte. 
 
Reglement interne Orde + Huishoudelijk reglement werd in bijlage toegevoegd 
 
Brandverzekering werd in bijlage toegevoegd (maatschappij AXA met polisnummer 816 
976 292) 

 
 EPC Algemene Delen: NVT, bouwvergunning > 10 jaar 

 
Liftdossier periodieke keuring van de laatste interventie toegevoegd.  
 
Factuur bij notariële fase 
Er zal geen factuur worden opgemaakt aan de verkopende partij voor het aanleveren van 
deze inlichtingen, vermits de goede verstandhouding met de verkoper. 
 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan zeker niet ons te contacteren. 
Met dank en vriendelijke groeten, 
 



 

 

LOD Vastgoed NV 
Syndicus – VME Roobeekpark 


