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INLICHTINGENFICHE MEDE-EIGENAARS 

(Gelieve in drukletters in te vullen) 

VERKLARING OP EED 

Ondergetekende (eigenaar) ………………………………………………………………………………… 

De heer/ mevrouw (omcirkel wat van toepassing is a.u.b.) 

Naam VME (residentie)  …………………………………………………………………...................... 

Wonende te   ………………………………………………………………………………… 

    ………………………………………………………………………………… 

Telefoon- en/ of gsm-nummer ………………………………………………………………………………… 

E-mailadres   ………………………………………………………………………………… 

Rekeningnummer  ………………………………………………………………………………… 

 

1. Aanstelling lasthebber - vertegenwoordiger van het pand 

Artikel 577-6,6 1,2° lid, B.W. De lasthebber wordt opgeroepen voor de algemene vergaderingen, 
oefent het recht van deelname aan de beraadslagingen ervan uit en ontvangt alle documenten die 
afkomstig zijn van de vereniging van mede-eigenaars. De belanghebbenden delen de syndicus 
schriftelijk de identiteit van hun lasthebber mee. 

In geval van gedeeld eigendomsrecht op een privatief kavel, bijvoorbeeld als koppelzijnde samen 
gekocht te hebben, dient er ook één iemand aangeduid te worden als lasthebber. Deze persoon wordt 
uitgenodigd voor de algemene vergaderingen en dergelijke. Als koppel moet je dus onderling 
afspreken wie de kavel vertegenwoordigt. 

Dit dient alleen ingevuld te worden als de lasthebber niet de eigenaar is die hierboven vermeld wordt.  

Naam lasthebber  ………………………………………………………………………………… 

De heer/ mevrouw (omcirkel wat van toepassing is a.u.b.) 

Wonende te   ………………………………………………………………………………… 

    ………………………………………………………………………………… 

Telefoon- en/ of gsm-nummer ………………………………………………………………………………… 

E-mailadres   ………………………………………………………………………………… 

Rekeningnummer  ………………………………………………………………………………… 
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Welke de vertegenwoordiging op zich neemt van volgende eigendom(men), genummerd: 

Appartement/ handelspand ………………………………………………………………………………… 

(Assistentie)woning  ………………………………………………………………………………… 

Garage/ autostaanplaats ………………………………………………………………………………… 

Berging/ kelder   ………………………………………………………………………………… 

 

2. Briefwisseling met betrekking tot de mede-eigendom - waaronder uitnodigingen voor 
(bijzondere) algemene vergaderingen en andere communicatie waaronder mededelingen. 

Geeft hierbij uitdrukkelijk de schriftelijke toestemming om alle briefwisseling te ontvangen, conform 
B.W.-artikel 577-6, paragraaf 3, op volgende wijze (aankruisen in het kadertje wat van toepassing is): 

  Per e-mail Per gewone post Aangetekend 
        
        
Uitnodigingen  
en andere 
communicatie met 
betrekking tot de 
vergaderingen       

Andere communicatie 
      

Indien dit niet wordt ingevuld, geldt het principe van een aangetekende zending voor de 
uitnodiging van de algemene vergaderingen!  

Zonder e-mailadres wordt alle briefwisseling met betrekking tot de mede-eigendom per post 
overgemaakt. Indien briefwisseling per post wordt overgemaakt, wordt er jaarlijks een forfaitaire 
administratiekost aangerekend, overeenkomstig de beheersovereenkomst. 

Gelieve steeds uw map ongewenste e-mails (spam) na te kijken. 

3. Gegevens huurders/ bewoners 

Naam, voornaam, hoedanigheid (huurder of eigenaar) en telefoonnummer van alle gedomicilieerde 
personen die het pand bewonen en hierboven niet vernoemd werden. 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Ondergetekende ………………………………………………………………………………………….. 

Datum   ………………………………………………………………………………………….. 

 

 
 
Handtekening (voorafgegaan door de vermelding ‘gelezen en goedgekeurd’, naam en hoedanigheid) 
 
Deze verklaring dient onverwijld terugbezorgd te worden aan de syndicus. Conform artikel 577-10, 
paragraaf 1-1 en paragraaf 4 B.W. dient elke verandering van bovenstaande gegevens onverwijld en 
schriftelijk door de mede-eigenaar te worden gemeld aan de syndicus.  


