
Roobeekpark
Residentie Lijsterbes " Magnolia - Populier
j-luurovereenkomst appartement als hoofdverblijfplaats

Tussen de ondergetekenden:

CFK PROJECTS CV, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Ter Reigerie 5,
Ingeschreven In de Kruispuntbank onder nummer 0843.673.138 hier vertegenwoordigd door
de heer Christophe Deslmpel, in zijn hoedanigheid van bestuurder hiertoe gevolmachtigd.
hierna genoemd de «verhuurder»,

EN
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hierna genoemd «de huurder»,

WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel l Voorwerp van de overeenkomst

De verhuurder geeft in huur asn de huurder, die aanvaardt,
het appartement nr 1.0.3 (volgens de basisakte) op de gelijkvloerse verdieping van
Residentie Lijsterbes, gelegen te 8850 Ardoole/ Roobeekpark, Eekhoutstraat 13 D met
busnummer 003
- drlehonderdvtjftlg/dertlenduizend vijfhonderdste (350,13.500ste) In de particulier gemene
delen van het gebouwencomplex.
- driehonderdvijftlg /vijftigdutzendsten (350/50.OOOsten) In de algemeen gemene delen van de
hoofdverenlglng ROOBEEKPARK/ waaronder de grond.
Het privatlef genot van het terras gelegen aan de buitenkant van het appartement

De berging nr 1.6 op niveau -l met
- vljf/derUenduizend vijfhonderdste (5,13.500ste) in de particulier gemene delen van het
gebouwencomptex.
- vijf/vljftigdulzendsten (5/50.000sten) in de algemeen gemene delen van de hoofdverenigjng
ROOBEEKPARK, waaronder de grond.
Het privatief genoE van het terras gelegen aan de buitenkant van het appartement.

Het gehuurde goed wordt ter beschikking gesteld In de huidige staat, gekend door de huurder
die verklaart het gehuurde bezichtigd te hebben en geen zichtbare gebreken te hebben
vastgesteld behoudens deze vermeld In de ingaande ptaatsbeschrljvlng. Partijen verklaren dat
het gehuurde goed beantwoordt aan de kwal!teltsvere!sten (veiligheid/ gezondheid,
bewoonbaarheld) bij wet opgelegd om het te kunnen verhuren (zowel deze opgelegd bfj het
K.B. van 8 Juli 1997 als deze opgelegd door het gewest waar het gehuurde goed gelegen is),

De verhuurder verklaart dat voor het gehuurde de nodtge stedenbouwkundige vergunningen
bekomen werden waar deze vereist waren.



Artikel 2 Hoofdverblnfolaats

Deze huurovereenkomst heeft betrekking op een woongelegenheld die de huurder als
hoofdverbHjfplaats zal gebruiken. Het is de huurder verboden een deel van de woning te
bestemmen voor de uitoefening van een handel of ambacht of enige andere beroepsactivltelt.
In geen geval kan de huurder deze bestemming wijzigen of zich beroepen op de stllzwtjgende
toestemming terzake van de verhuurder.

De huurder mag nooit de totaliteit of een gedeelte van de huurprijs als beroepskosten
inbrengen.
Mocht dit toch gebeuren, Is de huurder verplicht de verhuurder te vrijwaren voor alle hogere
belastingaanslagen en zal hij deze meerbefastlngen aan de verhuurder moeten Èerugbetalen të
vermeerderen met een intrest van l % per maand, onverminderd alle overige rechtsmiddelen
in hoofde van de verhuurder.

De huurder verbindt zich ertoe het gehuurde goed volledig te gebruiken als hoofdverblijf, Alle
fiscale gevolgen dfe voortvloeien uit de toepassing van enige regelgeving die belastingen heft
op leegstand/ verwaartozing of verkrotting vallen ten laste van de huurder voor zover de
heffing te wijten !s aan een handelen of nalaten van de huurder,

Artikel 3 Duur

Contract voor 9 jaar

l. De huurovereenkomst wordt afgesloten voor een periode van 9 jaar. De huur gaat in op
1/10/2021 en eindigt op 30/09/2030 mits een opzegging door een van de partijen
minstens 6 maanden voorde vervaldag gegeven bij aangetekende brief.
Bfj gebreke van een opzegging bij aangetekende brief (of bij deurwaardersexpioot) minstens 6
maanden vóór het verstrijken van de 9-jarlge periode wordt het contract verlengd voor een
periode van 3 jaar.
Bij gebreke van een opzegging bij aangetekende brief (of bij deurwaardersexploot) minstens 6
maanden vóór het verstrijken van deze 3-jaarlijkse verlenging wordt het contract steeds
verder met 3 jaar verlengd.

2. De huurder mag evenwel steeds )n afwijking van artikel 3.1 van deze overeenkomst/ een
einde stellen aan de lopende huurovereenkomst mits een opzegging bij aangetekende brief
van 3 maanden. De opzeggingstermijn begint te lopen de eerste dag van de maand volgend
op de maand waarin de opzegging gegeven werd. Wanneer het huurcontract beëindigd wordt
tijdens het eerste, tweede of derde jaar/ dan Is de huurder een vergoeding verschuldtgd van
respectievelijk 3/ 2 of l maand(en) huur.

3.1. De verhuurder mag te allen tijde een einde stellen aan de lopende huurovereenkomst
mfts een opzegging b(J aangetekende brief of bij de deurwsardersexptoot van 6 maanden om
het goed persoonlijk en werkelijk te betrekken of het op dezelfde wijze te laten betrekken door
zijn afstammelingen, zijn aangenomen kinderen, zijn bloedverwanten In opgaande lijn/ zijn
echtgeno(o)t(e), door diens afstammelingen, bloedverwanten In opgaande lijn en aangenomen
kinderen/ door zijn bloedverwanten in de zijlijn en de bloedverwanten in de z!jfijn~van zijn
echtgenoot tot In de derde graad/ overeenkomsÈlg de wettelijke bepalingen.
Wordt de opzegging gegeven opdat bloedverwanten in de derde graad het goed kunnen
betrekken/ dan kan de opzegging niet verstrijken vóór het einde van de eerste driejarige
periode vanaf de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.



3.2. De verhuurder heeft de mogelijkheid het huurcontract te beëindigen bij het verstrijken
van de eerste en de tweede driejarige periode met inachtneming van een opzeggingstermijn
van 6 maanden, De opzegging gebeurt met een aangetekende brief (of bij
deurwaardersexploot) en er ts een opzeggingsvergoeding verschuldigd van 9 dan wel 6
maanden huur naargelang de huurovereenkomst een einde neemt bij het verstrijken van de
eerste dan we! de tweede driejarige periode.

3.3. De verhuurder kan de huurovereenkomst beëindigen bij het verstrijken van de eerste en
tweede driejarige periode met Inachtneming van een opzeggingstermijn van 6 maanden,
Indien hij voornemens Is het onroerend goed of een gedeelte ervan weder op te bouwen, te
verbouwen of te renoveren, onder de voorwaarden voorzien in artlket 3 § 3 van de
Woninghuurwet.
MeÈ het oog op het goede verloop van de werken kan de verhuurder van verscheidene
woningen tn hetzelfde gebouw te allen tijde verscheidene huurovereenkomsten beëindigen
met een opzegtermijn van 6 maanden (die een aanvang neemt de eerste dag van de maand
volgend op de maand waarin de opzegging gegeven wordt), voor zover de huur niet tijdens
het eerste jaar wordt opgezegd.

Wanneer de verhuurder een einde stelt aan de huurovereenkomst overeenkomstig artikel 3 §
2-4 Woninghuurwet/ mag de huurder eveneens op elk ogenblik de huurovereenkomst
beëindigen door mlddef van een opzeggingstermijn van l maand die begint te lopen op de
eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de opzegging gegeven werd.

Artikel 4 Huurprijs

De huurprijs bedraagt 675 EUR per maand voor het appartement en de berging/ exciuslef
lasten en kosten, en Is vooraf te betalen de ie van elke maand.
Behoudens andersluidende onderrichtingen van de verhuurder, zal de huurprijs betaald
worden middels een bestendige opdracht van het bedrag op het rekeningnummer
BE51 3630 9976 6762 bij ING op naam van de CFK Projects cv.

De huurder verbindt zich ertoe m.b.t. de betaling van de huurprijs een bestendige opdracht
aan te gaan bij een Belgische bank voor de ganse duur van de huurovereenkomst.
De huurder verklaart te weten dat het aangaan van een bestendige opdracht in hoofde van de
verhuurder een essentiële contractvoorwaarde vormt zonder dewelke hij onderhavige
huurovereenkomst niet zou hebben gesloten.
Partijen komen overeen dat de bestendige opdracht gesteld moet worden vóór de
huurovereenkomst In werking treedt en voorde sleutels worden afgegeven.
De verhuurder verklaart dat de financiële gegoedheid van de huurder en de stipte betaling van
öe huurprijs, de kosten en de lasten een essentiële voorwaarde is waarop hij dit contract
afsloot. De huurder erkent het essentiële karakter van de regelmatige en stipte betaling van
de huurprijs en verklaart ultdrukkeltjk dat hij in de financiële toestand verkeert - en zo nodig
tijdig maatregelen zal nemen ~ om tijdens de hele huurperiode deze betaHngsverplfchting na
te komen,

Artikel 5 Indexering

De hoger bedongen huurprijs is gekoppeld aan de «gezondheidsindex» en zat aangepast
worden volgens de formule;



aangepaste huurprijs ^ basishuurprijs x nieuw Indexcijfer
basislndexcijfer

De basishuurprijs is de huurprijs vermeld in deze huurovereenkomst.
Als nieuw indexcijfer geldt de gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan die van de
aanpassing van de huurprijs.
Als baslsindexcijfer geldt het indexcijfer van de maand die de ondertekening van deze
huurovereenkomst voorafgaat, dit is 112,18 juli 2021 (basfs 2013).

De aanpassing van de huurprijs gebeurt Een vroegste jaarlijks op de verjagrdag van de
Inwerkingtreding van de huurovereenkomst/ dit is op 1/10

Deze aanpassing dient uitdrukkelijk door de belanghebbende partij te worden gevraagd. Een
laattijdig verzoek heeft een terugwerkende kracht van 3 maanden,

Artikel 6 Huurwaarbora

6.1. Voor de goede en volledige uitvoering van zijn verplichtingen, zal de huurder ten gunste
van de verhuurder een waarborg stellen/ overeenkomstig de hierna bedongen modaliteiten.
De huurder verklaart te weten dat het stellen van een waarborg in hoofde van de verhuurder
een essentiële contractvoorwaarde vormt zonder dewelke hij onderhavige huurovereenkomst
niet zou hebben gesloten.
Partijen komen overeen dat de waarborg gesteld moet worden vóór de huurovereenkomst !n
werking treedt en vóór de sleutels worden afgegeven,
Het bedrag van de waarborg zal, na aftrek van desgevallend nog verschuldigde bedragen, aan
de huurder worden terugbetaald wanneer deze het gehuurde verlaat en nadat de goede en
volledige uitvoering van al zijn verplichtingen werd vastgesteld mits voorlegging van een
schriftelijk akkoord van partijen of een kopie van een vonnis of arrest.
In geen enkel geval kan de huurwaarborg door de huurder worden gebruikt tot beÊafjng van
de huurprijs of desgevallende jasten of kosten.
Bij verhoging van de huurprijs zal de huurwaarborg proportioneel worden aangepast.

6,2. De huurwaarborg wordt gesteld In volgende vorm:

De huurder kiest als waarborg voor een storting van drie maanden huur, dit !s 2.025 EUR, op
een op zijn naam geïndividualiseerde en geblokkeerde rekening bij een financiële Belgische
Instelling. De opgebrachte rente wordt gekapitaliseerd ten bate van de huurder en de
verhuurder verwerft een voorrecht op de activa van de rekening voor efke schuldvordering ten
gevolge van het geheel of gedeeltelijk nlet-nakomen van de verplichtingen van de huurder,

Er mag, overeenkomstig artikel 10, §3 van de Woninghuurwet niet worden beschikt over de
bankrekening/ noch in hoofdsom noch tn rente, dan ten voordele van een van de partijen bij
deze huurovereenkomst, mits voorlegging van hetzij een schriftelijk akkoord opgesteld ten
vroegsie bij het beëindigen van de huur, hetzij een kopje van een rechterlijke beslissing.

De huurder verbindt zich ertoe het goed voortdurend van meubelen te voorzien zodat de
waarde van de meubelen ten minste 18 maanden huur bedraagt.

Artikel 7 Belastingen en taksen

Atle belastingen en taksen van gemeentelijke/ provinciale, gewestelijke of federale overheden
of andere openbare besturen/ met uitzondering van de onroerende voorheffing, die nu of later



het verhuurde goed bezwaren, vallen ten laste van de huurder in verhouding tot de gehuurde
oppervlakte dan wel de quot!te!ten en de duur van zijn bewoning.
Ook eventuele in de toekomst verschuldigd zijnde btw komt volledig ten laste van de huurder.

Artikel 6 Plaatsbeschrijving

Vooraleer het goed door de huurder In gebruik genomen wordt, zullen huurder en verhuurder
samen een omstandige plaatsbeschrijvlng opmaken of laten opmaken door een door hen
aangestelde deskundige op gemeenschappelijke kosten.
Ook bij het verlaten van het gehuurde goed maken partijen een omstandige plaatsbeschrijvtng
op of laten zij deze opmaken door een door hen aangestelde deskundige op
gemeenschappelijke kosten. De huurder is bij het verstrijken van de huurovereenkomst
verplicht het gehuurde terug te geven In dezelfde staat als bij de aanvang van de huur,
rekening houdend met beschadigingen door ouderdom en overmacht ingevolge een normaal
gebruik en rekening houdend met de desgevallend door de huurder uitgevoerde werken.

De plaatsbeschrijving bij het verlaten van het gehuurde goed moet ten laatste worden
opgesteld op de laatste dag van de huur en dient te gebeuren in onderling overleg of door een
door beide partijen op gemeenschappelijke kosten aangestelde deskundige wiens bevindingen
en ramingen, zo aanvaarden zij uitdrukkelijk, hen binden. B!j gebreke aan akkoord betreffende
de deskundige richt de meest gerede partij zich tot de vrederechter teneinde een deskundige
te horen aanstellen.
De huurder heeft het goed volledig ontruimd bij de uitgaande plaatsbeschrijving en verbindt
zich ertoe het goed uiterlijk op de taatste dag van de huurovereenkomst In de oorspronkelijke
staat te herstellen.
Indien het gehuurde zich bij de beëindiging van de duur niet In de oorspronkelijke staat
bevindt/ zal de huurder, onverminderd zijn overige verplichUngen/ een
onbeschlkbaarheidsvergoedtng verschuldigd zijn om het goed !n zijn oorspronkelijke staat te
herstellen. Deze onbeschikbaarheldsvergoeding bedraagt het dubbele van de huurprijs
toepasselijk op dat moment en dient te worden betaald per maand noodzakelijk om het goed
In zijn oorspronkelijke staat te herstellen waarbij elke begonnen maand als een volledige
maand wordt geteld.

Partijen komen overeen dat de tetiers voor nutsvoorzieningen niet afgesloten worden
vooraleer de uitgaande plaatsbeschrijvlng wordt opgemaakt.

Partijen verbinden zich ertoe, in voorkomend geval/ het verslag van de expert/ desgevallend
voorzien van hun opmerkingen/ te ondertekenen en aan hem terug te sturen binnen de tien
werkdagen na ontvangst. Bij gebreke hieraan wordt vermoed dat de nalatende partij voltedjg
akkoord gaat met het verslag van de expert dat alsdan ten aanzien van de nalatende partij
een tegensprekelijk karakter krijgt.

Partijen komen overeen dat de overhandiging van de sleuÈels/ In welke vorm ook/ en het
plaatsvinden van de uitgaande plaatsbeschrijving, geen gedeeltelijke of gehele kwijting
kunnen uitmaken. De verhuurder kan alleen kwijting geven als de huurder aangetoond heeft
dat alle verplichtingen voortspruitend utt de huurovereenkomst werden nageleefd
(huurgelden, lasten/ herlnstaatstelling,...).

Partijen verklaren te weten dat de plaatsbeschrijvlng verplicht is en ais bijlage aan deze
overeenkomst gehecht wordt. De verhuurder draagt er zorg voor de plaatsbeschrijving te
registreren binnen de 2 maanden na de ondertekening van onderhavige
woninghuurovereenkomst.



Artikel 9 Onderhoud en herstelfinaen

De huurder verbindt zich ertoe het verhuurde pand goed te onderhouden en het bij het einde
van de duur terug te geven fn de staat zoafs blljkÈ uit de ingaande plaatsbeschrijving,
behoudens overmacht of ouderdom.

De huurder verbindt rfch ertoe alle herstetlingen aan zijn prlvatiefdeel die krachtens de wet of
de gebruiken ten laste van de huurder zijn, te zuilen uitvoeren. Hij zal ook de andere
herstellingen uttvoeren/ voorzover z!j veroorzaakt werden door zijn eigen fout of door de fout
van een persoon, dier of zaak voor dewelke hij moet Instaan.

Minstens één maal per jaar, alsmede bij het einde van de huurovereenkomst, zal de huurder
op zijn kosten de centrale verwarm!ngs!nstallatie laten nazien en onderhouden door een
vakman en de verhuurder hiervan, op diens eerste verzoek, een attest bezorgen.
De huurder zal de sanitaire installaties/ leidingen en afvoerbutzen onderhouden op zijn kosten
en erover waken dat deze niet verstopt reiken. De huurder zal op zijn kosten de huishoudelijke
apparaten (vaatwasser, mlcrogolfoven,,.,,), cje elektrische installaties en apparaten (vldeofoon/
parlofoon/...) onderhouden en er op zijn kosten de desgevallende herstejjingen laten aan doen
dooreen vakman.

De huurder zal alle leidingen en Installaties beschermen tegen bevriezing en het schilderwerk
in goede staat onderhouden.

In het bijzonder verbindt de huurder zich ertoe het bfnnenschitderwerk In goede staat te
onderhouden en het gehuurde niet te herschilderen in een donkere tint die moeilijk
overschilderbaar is. Wanneer dit toch zou gebeuren, Is de huurder ertoe gehouden, bij het
verlaten van het gehuurde om welke reden dan ook, het door hem geschilderde op zijn kosten
en volgens de regels van de kunst te herschllderen. Wanneer de huurder dit zou nalaten/
machtigt h!j bij deze de verhuurder uitdrukkelijk om de herschlfderlngen op volledtge kosten
van de huurder te (laten) doen. De huurder verklaart te weten dat deze voorwaarde voor de
huurder essentieel Is zonder dewelke de verhuurder onderhavige overeenkomst nimmer
gesloten zou hebben.

De huurder staat op zijn kosten In voor de vervanging van gebarsten of gebroken ruiten
behoudens overmacht waarvoor hij niet aansprakelijk is.

Wanneer de huurder fn gebreke blijft de nodige herstellingen of onderhoud te doen, zal de
verhuurder/ na het verzenden van een aangetekende zending die binnen de 14 dagen zonder
gevolg bleef, gerechtigd zijn deze herstellingen of dit onderhoud op kosten van de huurder te
laten doen.

Werken aan de ruwbouw, aan het dak/ grove herstellingen en In het algemeen alle
noodzakelijke herstellingen die niet aan de huurder opgelegd zijn overeenkomstig artikel 2§2
Wonlnghuurwet, zijn niet ten laste van de huurder.
Op straffe van schadevergoeding zal de huurder de verhuurder onverwijld verwittigen bij
aangetekende brief van elk schadegeval waarvan de herstelling ten laste van de verhuurder is.
Bovendien zal de huurder de verhuurder en/of zfjn verÈegenwoordlger In de gelegenheid
stelten elk schadegeval te onderzoeken en eventueel de nodige werken te laten uitvoeren.
Zelfs als de herstelllngswerken uitgevoerd door de verhuurder meer dan veertig dagen duren,
kunnen zij geen aanleiding geven tot schadevergoeding voorde huurder.



Artikel 10 Overdracht van huur en onderhuur

Het Is de huurder verboden geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of de huur over te
dragen.

Artikel 11 Kosten en lasten

Privatieve lasten en kosten
Het prlvatieve verbruik van water, elektriciteit, gasolle, gas, tv-dlstrlbutie, telefoon en
dergelijke meer, evenals de huur en de kosten van de meters en toestellen, zoals
abonnement, plaatsing, afsluiting of vervanging bij opneming van de standen, zijn ten laste
van de huurder.
Bij aanvang van de huur alsmede bfj haar beëindiging, zuilen de meterstanden worden
opgenomen,

Lasten en kosten betreffende de gemene delen
De huurder betaalt de gemeenschappelijke kosten en lasten verbonden aan de mede"
eigendom voorzover die volgens de normale wettelijke regeling of de gebruiken lastens de
huurder kunnen worden gelegd.
Deze kosten en lasten bevatten onder meer" zonder dat deze opsomming limitatief is;

water, gas/ verwarming, verlichting, (irijfkracht;
onderhoudskosten in de ruimste zin met Inbegrip van het onderhoudsmaterlaal/ het
ruimen van de septische put en de ontvetters;
kosten voor het onderhoud, de controle van gemeenschappelijke installaties, met inbegrip
van de liften en het brandbeveiligingssysteem;
vergoeding/ sociale lasten, verzekeringen en alle overige kosten m.b.t. het
onderhoudspersoneel;
verhuisvergoedlng overeenkomstig het reglement van mede-eigendom of het intern
reglement;
groenonderhoud.

Ter dekking van de kosten en lasten betaalt de huurder maandelijks een provisie van 65
EUR, Deze som wordt berekend in functie van de quottteiten van het gehuurde en aangepast
fn functie van de afrekening en de prijsevoluties. Op Jaarbasis votgt alsdan een definitieve
afrekening van de werkingskosten m.b.t. het gehuurde waarbij de betaalde voorschotten !n
mindering worden gebracht.
De huurder verbindt zich ertoe binnen de maand na het opstellen van deze definitieve
afrekening het door hem desgevallend nog verschuldigd saldo te voldoen.
Zo daarentegen btijkt dat de voorschotten hoger zijn geweest dan de werkelijke kosten/ dan
zat de verhuurder het te veel betaalde bedrag terugbetalen.

De huurder verbindt zich ertoe m.b.t. de betaling van de provisies een permanente opdracht
aan te gaan bij een Belgische bank voor de ganse duur van de huurovereenkomst.

De huurder verbindt zich ertoe bij het einde van de huur, om welke reden ook, om de lasten
en kosten over het dan lopende werklngsjaar forfaitair vastgesteld pro rata temporis op basis
van de werkelijke afrekening van het voorbije jaar - verhoogd met 10 % - en verminderd met
de voldane provisies, aan de verhuurder of syndicus te betalen. Bij de definitieve afrekening
van de werkingskosten wordt het te veel betaalde de huurder terugbetaald/ tn het
andersluidende geval verbindt de huurder zich ertoe het door hem nog verschuldigde satdo
binnen de maand te voldoen,
De huurder kan steeds de bewijsstukken van de kosten en lasten Inzien bij de syndicus, zijnde
Diemat Vastgoed.



Artikel 12 Verzekeringen

De huurder verbindt zich ertoe gedurende de hele huurtermljn, voor de volledige waarde van
het verhuurde goed/ zijn huurdersaansprakelijkheid tegenover de eigenaar en tegenover
derden te verzekeren/ o.m. voor wat betreft de risico's van burgerlijke aansprakelijkheid/
brand en bijkomende rtstco's (gevolgschade), ontpioffing, storm- en waterschade en
blikseminslag.
Op verzoek van de verhuurder zat hij het bewijs van de verzekering leveren evenals van de
betaling van de laatste vervallen premie.

De huurder verbindt zich ertoe een verzekering te sluiten voor zijn meubilair en a! de zich In
het gehuurde pand bevindende goederen, Inrichting, afwerking en versieringen.
De verhuurder verzekert op zijn beurt het goed tegen brand en bijkomende risico's
(gevolgschade)/ ontptofflng, storm" en waterschade en blikseminslag alsmede neemt hij een
verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. In voorkomend geval gebeurt dit door de blokpolis.
De huurder wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat d!t hem niet ontslaat van zijn verplichting
onder het eerste lid van dit artikel.
Wanneer de huurder of de onderhuurder door verfraallngswerken de waarde van het
onroerend goed sterk verhoogt in vergelijking met de reële verzekerde waarde, dient hij
zichzelf bijkomend te verzekeren.
Iedere huurder/ onderhuurder of gebruiker die uit de aard van zijn activiteiten een verzwaring
van het risico teweegbrengt, zal de eventuele verhoging van de verzekeringspremie dienen te
betalen.

De huurder verbindt zich ertoe enkel verhaal uit te oefenen tegen de verhuurder op grond van
artikel 1386 en 1721 B.W. indien het bewezen Is dat de verhuurder, na erover schriftelijk
Ingelicht te zijn geweest, niet tijdig de nodige maatregelen nam om te verhelpen aan de
desbetreffende gebreken. De huurder verbindt z!ch ertoe deze clausule !n te lassen in
contracten van onderhuur of overdracht van de huurovereenkomst.

Ar^ff<e{ Ï3 V^ncfen'naen aan het gehuurde goed

De huurder mag geen veranderingen aanbrengen aan het gehuurde goed zonder de
voorafgaande en geschreven toelating van de verhuurder of de toelating van de vrederechter.

Als de huurder het goed toch wijzigt, zonder deze toelating te hebben bekomen/ mag de
verhuurder, bij het einde van de huur, hetzij het goed aanvaarden In zijn nieuwe staat zonder
enige vergoeding verschuldigd te zijn aan de huurder, hetzij, onmiddellijk, van deze laatste
eisen dat hij het goed opnieuw In zijn oorspronkelijke staat herstelt op zijn efgen kosten.

Zijn er veranderingen uitgevoerd met cte toelating van de verhuurder/ dan komen zij bij het
einde van de huur van rechtswege toe aan de verhuurder. Hl} moet hiervoor geen vergoeding
betalen.

De huurder verbindt zich ertoe een verzekering af te sluiten voor deze geplande
werkzaamheden, De verhuurder kan steeds een bewijs vragen van deze verzekering welke de
aansprakelijkheid van de huurder en van de verhuurder dekt.

Mocht voor de werken een postlnterventledossler vereist zijn/ verbindt de huurder zich ertoe
hieromtrent alle verplichtingen op zijn kosten op zich te nemen en de verhuurder na voltooiing
van de werken een exemplaar te overhandigen.



Indien er voor het gehuurde reeds een postlnterventiedossier werd opgemaakt/ zal de
verhuurder de huurder een exemplaar overhandigen op diens eerste verzoek.

Artikel 14 Aanofakktna - Bezoek

Bij het einde van de huurovereenkomsÈ of )n geval van verkoop van het verhuurde goed, zai
de huurder toelaten dat plakbrieven worden aangebracht op de meest zichtbare plaatsen.
Tijdens de laatste drie maanden van de huurovereenkomst of !n geval van een desgevalfende
verkoop, zal de huurder toestaan dat het gehuurde goed wordt bezichtigd door kandidaat-
huurders, respectievelijk kandldaat-kopers/ en dit tweemaal in de week gedurende drie
opeenvoigende uren, in gemeen overleg te bepalen,

Gedurende de ganse looptijd van de huurovereenkomst zal de verhuurder of zijn
afgevaardigde het goed mits afspraak met de huurder mogen bezichtigen.

Artikel 15 Statuten

De huurder bevestigt van de verhuurder een exemplaar van de statuten (de bastsakte en het
reglement van mede-eigendom), een geactualiseerde versie van het reglement van orde en
van heÈ register met beslissingen van de algemene vergadering te hebben ontvangen en de
bepalingen hiervan stipt na te leven. Dit geldt eveneens voor de latere wijzigingen en
aanvullingen aan het reglement van orde en andere besffsslngen van de algemene vergadering
die hem overeenkomstig artikel 577-10 par. 4, 2e van het 8.W. tegenstelbaar zijn.
De huurder zal de verhuurder vrijwaren voor elke door de huurder begane tekortkoming aan,
of overtreding van de bepalingen van de statuten of het reglement van orde. De huurder ziet
af van enig verhaal ten opzichte van de verhuurder met betrekking tot eventuele beslissingen
die zijn rechten zouden schenden.
De huurder verklaart te weten en te aanvaarden dat hij deze documenten steeds kan
raadplegen bij de syndicus, LOD Vastgoed, Hazewindstraat l/ 8610 Handzame voor wat
betreft de deelverenlglng levensloopbestendig wonen Residentie Lijsterbes, Magnolia en
Populier en bij Curatio bv, voor wat betreft de hoofdverentging Roobeekpark en de
deelvereniging Woonzorgcomplex. Daar kan hij zich vergewissen van de meest recente versie
en beslissingen.

Artikel 16 Hoofdeliikhefd

De huurders en hun erfgenamen of rechthebbenden ten welke titel ook, zijn hoofdelijk en
ondeelbaar gehouden met betrekking tot de uitvoering van deze huurovereenkomst.

Artikel 17 Woonstkeuze - Buraer/ijke stand

Zowel voor de duur van deze huurovereenkomst als voor alle gevolgen van de
huurovereenkomst nadien, kiest de huurder woonst In het gehuurde goed, tenzij hij bij zijn
vertrek aan de verhuurder een nieuwe woonstkeuze betekent/ die verplicht in België dient te

zijn.
Ingeval de burgerlijke stand van de huurder verandert/ bijvoorbeeld door huwelijk/ !s hij
verplicht zonder verwijl de verhuurder hiervan In kennis te stellen en hem een kopie te
bezorgen van het desgevallend huwelljkscontract of het contract van wettelijke samenwoning.



Artikel 18 Registratie

De verhuurder verbindt zich ertoe om de huurovereenkomst te laten registreren binnen de
twee maanden na de ondertekening van onderhavige overeenkomst. De registratie Is gratis.
Boeten in geval van faattijd!ghe!d zijn uitsluitend ten laste van de verhuurder.

Artikel 18 bis Vervreemding

Wanneer het gehuurde goed vervreemd wordt/ om wefke reden ook (verkoop/ inbreng In een
vennootschap,...) kan de nieuwe eigenaar de huurovereenkomst opzeggen btnnen de
wettelijke mogelijkheden.
In voorkomend geval is de huidige verhuurder de huurder geen enkefe vergoeding
verschuldigd.

Artikel 19 Dieren

Kleine huisdieren worden in het gebouw gedoogd, voor zover hiermee geen burenhlnder wordt
veroorzaakt. Bij aanhoudende stoornis veroorzaakt door lawaai, geuren of anderszins/ zal het
dier verwijderd worden, na beslissing hiertoe genomen door de algemene vergadering bij
volstrekte meerderheid.

Artikel 20 Bijzondere voorwaarden

Geen.

Artikel 21 NafatiaheidsintrestQn

Affe sommen in het kader van deze overeenkomst verschuldigd door de huurder brengen
vanaf hun datum van eisbaarheld en zonder dat dit een uitdrukkelijke ingebrekestelling vereist
van rechtswege een verwljHntrest op van 10 % per jaar tot aan hun volledige betaling zonder
dat dit evenwel afbreuk doet aan de overige rechten van de verhuurder.

Attikef 22 Wederverhunnasveraöedina

Bij ontbinding van de huurovereenkomst ten laste van de huurder zal deze aan de verhuurder
gehouden zijn een forfaitaire en onveranderlijke schadevergoeding van 3 maanden huurgejd
(zoals van toepassing op het moment van de ontbinding) te betalen/ onverminderd alle
overige rechten van de partijen zoais de kosten voortvloeiend utt de ontbinding
(piaatsbeschrijving/ ereloon bemlcidellng makelaar, „.) en de eventuele huurschade.
ledere grove tekortkoming ten laste van de huurder aan zijn verplichtingen rechtvaardigt de
vordering tot ontbinding.

Artikel 23 Bevoegdheid

Alle geschillen waartoe dit contract aanleiding zou kunnen geven, vallen onder de uitsluitende
bevoegdheid van de vrederechter van de plaats waar het gehuurde goed gelegen Is. Partijen
komen overeen dat op deze overeenkomst Belgisch recht van toepassing Is.'

Artikel 24 Opschortende voorwaarde

Partijen komen overeen dat wanneer het goed niet meer dient als hoofdverblljfplaats voor de
huurder en de Wonfnghuurwet bijgevolg niet langer van toepassing Is, de hierna volgende
bepaling werkzaam wordt.



BIJ elke vorm van overdracht, hetzij onder bezwarende titel hetzij om niet, van het gehuurde
goed hetwelk het voorwerp uitmaakt van deze overeenkomst, kan de verhuurder of de nieuwe
eigenaar de lopende huurovereenkomst vervroegd beëindigen mits hij de huurder opzegt 3
maanden op voorhand.
Deze opzegging dient de huurder betekend te worden binnen de drie maanden vanaf het
verlijden van de akte waarbij het zakelijk recht van de verhuurder op het gehuurde onroerend
goed werd overgedragen,
In voorkomend geval is noch de oorspronkelijke verhuurder, partij bij deze overeenkomst,
noch de nieuwe eigenaar de huurder een conventionele of wettelijke vergoeding (artikel 1744-
1745 8.W.) verschuldigd.
Uiterlijk bij het beëindigen van de hiervoor bepaalde opzeggingstermijn van 3 maanden is de
huurder verplicht het gehuurde te verlaten.

Artikel 25 Onteiaenina

In geval van onÊeigenfng om reden van openbaar nut, verzaakt de huurder aan ieder verhaal
tegen de verhuurder, en zal hij zijn rechten slechts doen gelden. tegenover de onteigenende
overheid zonder evenwel de schadevergoeding voor de verhuurder te doen verminderen.

Artikel 26 Bodemdecreet

Het is de huurder verboden op of In het onroerend goed, voorwerp van onderhavige
overeenkomst, een Inrichting te vestigen of een activiteit uit te oefenen die opgenomen Is In
de iljst bedoeld in artikel 2/14° van het Decreet van 27 oktober 2006 beEreffende de
bodemsanering en de bodembescherming.
De verhuurder verklaart dat bij zijn weten op of in de grond geen rtstco-actlvltelt of risico"
Inrichting werd uitgeoefend. De huurder ontslaat de verhuurder van elke verplichting tot
vrijwaring voor elke eventueel nog bestaande bodemverontreiniging voor zover de verklaring
van de verhuurder te goeder trouw werd afgelegd.

Artikel 27 Erfdienstbaarheden

De verhuurder verklaart dat het pand vrij ts van alle actieve en passieve erfdienstbaarheden, met
uitzondering van deze die Inherent zijn aan een gebouw onder mede-eigendom.

Artikel 28 Nietigheid clausule

Wanneer enige bepaling van deze overeenkomst nietig zou zijn, blijven de overige bepalingen
onverminderd van toepassing.
Partijen verbinden zich ertoe, in voorkomend geval/ te zoeken naar een bepaling die de nietige
vervangt en die zo goed mogelijk overeenstemt met hun oorspronkelijke bedoeltng.

Artikel 29 Bnlaaen

Bij deze huurovereenkomst worden verplicht volgende bijlagen gevoegd die ondertekend
worden door partijen;

a) de plaafcsbeschrijving zoals omschreven In artikel 8 van onderhavige overeenkomst;
De bijlagen worden samen met de huurovereenkomst ondertekend om er Integraal deel van
uit fee maken.



Artikel 30 Eneraleprestatiecertificaat

De verhuurder verklaart op heden aan de huurder een kopje van het
energleprestattecerttflcaat met als nummer 37020-G-
2014/0033/EP13580/A001/D01/SD004 voor het b!j deze verhuurde goed te hebben
overhandigd. Het energleprestatlecertlficaat werd opgemaakt door Renee Cools, in zijn
hoedanigheid van erkend energledeskundige op 19/04/20X9.

Opgemaakt in vier exemplaren te //^oo-ic op 3^ i ^Ïl^2 ^ (dag, maand,
jaar).
Elke partij verklaart een exemplaar met de verplichte bijlagen te hebben ontvangen. Het
vierde is bestemd voor de registratie.

De verhuurder/ De huurder,

'-WC05 i w röt>o
^^O^' M^EP-S^ft

(handtekening(en))
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