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Voor Meester JAN-BAPTIST de GHELDERE, Doctor in de Rech-
ten. Notaris verblijvende te Heisfc-aan-zee.

ZIJN VERSCHENEN:
l. De Heer ROBERT-EUGENE-L OU IS DHONDT, zonder beroep, ge-

boren te Heist-aan-zee, de achtste november negentienhonderd
twee, en zijn echtgenote die hij ten einde dezer bijstaat en
machtigt Mevrouw ANGELA-GODELIEVA-MARIA DE POVER, zonder beroep
geboren te Moerkerke, de zesde mei negentienhonderd twaalf, sa-
men wonende te Heist-aan-zee, Vlamingsfcraat, nummer 66,

Gehuwd onder het beheer der wettelijke gemeenschap van
goederen, bij gebrek aan huwkontrakt, aldus verklaard.

TER ENER ZIJDE.
2. De Personenvennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

"BUILDINGBOUW" gevestigd te Bellem, Moersfcraat, nummer 169, op-
gericht bij akte verleden voor Notaris Jacques Van Impe ter
standplaats Gent op vierentwintig december negentienhonderd
vijfenzestig, afgekondigd in de bijlagen aan het Belgisch -
Staatsblad van veertien januari eerstvolgende onder nummer 110e
en waarvan de maatschappelijke zetel gewijzigd werd bij beslis-
sing van de algemene vergadering van acht maart negenfcienhon-
derd zesenzestig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van negentien maart negentienhonderd zesenzestig,on-
der nummer 5822; alhier vertegenwoordigd door:

l) De heer GEORGES-CARLOS-PROSPER VANDEN FONTYNE, hande-
laar, gedomicilieerd te Gent, Palingshuizen, nummer 85.

2) De heer HENRI-ANTOON DE MEULENAERE, aannemer van bouw-
werken, gedomicilieerd te Bellem, Moerstraat, nummer 169.

- beide zaaïvoerders van de maatschappij.
TER ANDERE ZIJDE.

Dewelke verschijners - zo zij handelen - ons hebben uit-
eengezet, voorafgaandelijk aan de basis- en ruilakte, onder-
werp van deze, hetgeen volgt:

VOORAFGAANDELIJKE UITEENZETTING.
De echtgenoten Dhondfc-De Pover, verschijners ter ener zij

de, zijn eigenaars van:
GEMEENTE HE 1ST-AAN-ZEE.

Een OPBRENGSTEIGENDOM genaamd "Hotel Francis" met afhan-
kelijkheden en medegaande erve, staande en gelegen te Heist-
aan-zee. Zeedijk, n° 189 en Leopold-II-laan, n0 42, bekend ten
kadaster Sectie B n° 54/B/25 groot twee aren vijfenvijftig een
tiaren, palende nu of" voorheen: No^ord: de^^ZeediJJk? Oost: de ei
gendom van Odiel Vansteenkiste-Vandierendonck te Heist--aan-zee
Zuid: de Lep^ en West: de eigendom van Lia en Rache
Cattoor te Ramskapelle.

OORSPRONG VAN EIGENDOM.
Voorschreven goed behoort de echtgenoten Robert Dhondt-De

Pover om het aangekocht te hebben jegens Juffrouw Josephine Na
sens, zonder beroep te Heist-aan-zee, blijkens akte verleden
voor Meester de ondergetekende Notaris, de eerste augustus ne-
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gentienhonderd vijfenvijftig, overgeschreven ten kantore één
der g.c-ondpanden te Brugge, de dertiende augustus eerstvolgen-
de buek 9167 nuramer 20.

delfde goed behoorde Juffrouw Josephine Naessens om het
te hebben aangekocht jegens Mevrouw Camille Devreese, hotelier-
ster te Heist-aan-zee, blijkens akte verleden voor Notaris
Octaaf De Weert te Brugge, de vijfde maart negentienhonderd
achtenfcwintig, overgeschreven alsvoren de twintigste maart -
eerst-volgende boek 5098 nummer 7.

BIJZONDERE VOOR AARDEN - ERFDIENSTBAARHEDEN.
Voormelde akten bevatten noch bijzondere voorwaarden,noch

erfdienstbaarheden.
VERZAKING.

Blijkens een onderhandse overeenkomst in datum dertig sep-
fcemfcier negentienhonderd achtenzestig, geregistreerd te Knokj^ke
R. & D. op negen oktober negentienhonderd achtenzestig, boek
7 blad 91 vak 8 hebben de echtgenoten Robert Dhondt-De Pover,
verschijners ter ener zijde, toelating verleend aan de Perso-
nen vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Buildingbouw"
-verschijnster ter andere zijde - om:

l) Om vanaf l november negentienhonderd achtenzestig, de
gebouwen van voorschreven eigendom op haar kosten en verantwoor
öelijkheid af te breken.

2) Om vanaf één november negentienhonderd achtenzestig,
op het perceel grond sectie B nummer 54/B/25 op haar kosten
en verantwoordelijkheid een gebouw op te richten met menigvul-
dige appartementen, en welke zal bevatten; een ondergrond, een
gelijkvloers, verschillende verdiepen en een technisch verdiep.

Zij verklaarden verdere te verzaken aan hun recht op na-
trek ter uitzondering evenwel van:

a) de winkel gelijkvloers zijde Zeedijk, woonsfc inbegre-
penj

b) de vier appartementen welke het eerste verdiep van het
toekomstig gebouw zullen uitmaken;

c) het appartement zijde Leopold-II-laan welke op het tect
nisch verdiep van het op te richten gebouw zal opgericht wor-
den;

d) in de ondergrond: een voorraadkelder alsmede zes pri-
vat leve kelders.

De echtgenoten Robert Dhondt-De Pover, voornoemd, verkla-
ren hierbij zuiver en eenvoudig te verzaken aan voormelde ondêï
hand s e akte.

BOUWT GELAT ING F.ffiT VERZAKING AAN RECHT OP NATREï
De echtgenoten Robert Dhondt-De Pover, verschijners ter

ener zijde, verklaren hierbij aan de vennootschap Buildingboui
verschijnsfcer ter andere zijde, toelating te verlenen om:

a) de gebouwen van Voormeld opbrengsteigenöom op hun kost(
en verantwoordelijkheid af te breken.

b) om op het perceel grond Sectie B n° 54/B/25 op haar ko;
ten en verantwoordelijkheid een gebouw op te richten met menig-
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vuldige appartementen en welke zal bevatten; een ondergronds
verdiep, een gelijkvloers, verschillende verdiepingen en een
technisch verdiep.Zij verklaren verders te verzaken aan hun recht op natrek
ter uitzondering evenwel van:a) de winkel op hefc gelijkvloers, kant Zeedijk woonst in-
begrepen; -/--•b) de appartementen welke het vierde verdiep van het toe-
komsfcig gebouw zullen uitmakenj ^c) het appartement kant Leopold-II-laan welke op het tech-
niech verdiep van het toekomstig gebouw zal opgericht wordenj 7 'd) in de ondepgpond-; - een voopraadkelder alsmede- z pr'iva-
t ieve kelders.Al hetgeen de vennootschap verschijnster, ter andere zij-
de, verklaart te aanvaarden en waartoe zij zich verplichten.

OPRICHTING VAN HET APPARTEI'ffiNTSGEBOUW.
Ingevolge voormelde bouwtoelafcing en verzaking aan het

recht van natrek verklaart de vennootschp-verschijnster ter an-dere zijde, dat zij op voormeld perceel bouwgrond (na afbraakvan. de bestaande gebouwen) een appartementsgebouw zal oprichten^lerna omyfcandig beschreven en die de naam zal dragen van RE-
SIDENTIE BALMORAL".

GOEKEURING PLANNEN.
De verschijnster ter andere zijde, verklaart dat al de

nodige toelatingen tot bouwen hun verleend werden d&or het
Schepen-college van de Gemeente Heist-aan-zee, alsmede door
de Diensten van Stedebouw, zulks op basis van de ingediende
tejsja bouwplannen opgemaakfc door de Heer Architsect Pierre Ver-
haeghe te Heist-Duinbergen - plannen hierna omstandig beschre-
ven.

RUILING.
De verschijners verklaren dat zij tussen hen zullen over-

gaan tot een ruiling van dewelke de modaliteiten hierna omstan-
dig uiteengezet zijn.

PLANNEN.
En terstond heeft de verschijnster "ter andere zijde ver-

tegenwoordigd zoals gezegd, in handen van de werkende Notaris
nedergelegdj om gehecht te blijven aan huidige akte, nagete-kend te zijn ne varietur door al de verschijnerSj zo ziö. han-
delen, en door ondergetekende Notaris: de bouwplannen van voor-meld op te richten appartementsgebouw "Residentie BALMORAL ,

De verschijnsfcer ter andere zijde" vertegenwoor'digd zo-
als gezegd, verklaart dat deze plannen gelijkvormige kopijen
zijn van deze welke aan het Schepen-college van Heist-aan-zee
en aan de Dienst van Stedebouw werden voorgelegd, /;Deze plannen zullen nochtans slechts mogen ingeroepen wor
den ten titel van eenvoudige inlichting, zulks zolang het ap-
partementsgebouw niet volledig afgewerkt is, het kan alleen
gewijzigd voorden op voorwaarde dafc deze wijzigingen niet scha-
den, noch aan de stevigheid van het gebouw, noch aan het alge-
meen belang van de mede-eigenaars.
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Deze wijzigingen mogen verders geen vermindering teweeg
brenf:.?n, noch &-an het kubriek, noch aan de oppervlakte van de
priv^;-;j-eve delf-n welke reeds zouden verkocht zijn; zij mogen
ook niet schaden aan de stijl, de harmonie, of de standing van
de ge'.nene delen van het gebouw.

Tenslotte mogen deze wijzigingen slechts slaan op kleine
techn.ische zaken van gering belang.

BESCHRIJVING EN INDELING VAN HET GEBOUW
VOLGENS DE ALHIER AANGEHECHTE PLANNEN.

Op het plan nummer l zijn afgebeeld:
A. Het liggingsplan;
B) Hetbkelderplanj
Men bemerkt dat zelfde kelderplan zal bevatten:
GE NE DELEN: Liftkuilj aera, trapzaal met trappen, silo

voor vuilnisstort, gemeenschappelijke berging, gemeenschappe-
lijke stookplaats, gangen, ruimte voor -watertellers, ruimte
voor gerief van de kuisvrouw te bergen.

PRIVATIEVE DELEN: twee en dertig bergkelders genummerd en
behorende bij de winkels en de appartementen zoals hierna aan-
geduid in de samenvatfcende lijstj

- Een private trap leidende van de Mxkïs XMzMikslx&XxBiaaK
bergruimte "Winkel 2" naar de winkelruimte "2" op het gel ijk-
vleers„

C. Het plan van een type-verdiep:
Het gebouv.7 bevat zes verdiepingen gelijk aan het fcype-

verdiep, namelijk: het eerste, het tweede, het derde, het
vierde, het vijfde en het zesde verdiep.

Men bemerkt dat zelfde type-verdiep zal beaafcten:
GEIENE DELEN: trapzaal met trappen, liffckoker voor twee

liften, aeras en vuilniskoker.
PRlVATIEVE DELEN: Ieder verdiep zal vier appartementen

bevatten getekend "A"; "B""j "C"j en "D" gevolgd door het ara-
bische cijfer gelijk aan het verdiep waartoe het hoort.

- De appartementen "A" zijn gelegen langsheen de Zeedijk
kant Zeebrugge en zullen bevatten: hall, woonkamer,^ keuken,
badcel en één slaapkamer met bergruimte.

( De appartementen B" zijn gelegen langsheen de Zeedijk
kant ïüiokke en zullen bevatten: hall, woonkamer,7 keuken, bad-
cel en één slaapkamer met bergruimte.

- De appartementen "C" zijn gelegen langsheen de Leapold-
II-laan, kant Zeebrugge, en zullen bevatten: hall, woonkamer
met loggia, keuken, badcel en één slaapkamer^

- De appartementen "D" zijn gelegen langsheen de Leopold-
II-laan, kant Knokke en zullen bevatten: hall, woonkamer met
loggia, keuken, badcel en één slaapkamer.

Op het plan nummer 2 zijn afgebeeld:
A. Het plan van het gelijkvloers:
Men bemerkt dat zelfde gelijkvloers zal bevatten:
GEMENE DELEN: inkom langsheen Zeedójk met porche, ruim-

te voor brievenbussen, heil en inkom langsheen de Leopold-II-
laan met porche, ruimte voor brievenbussen, hall, trapzaal
met trappen, gemeenschappelijke berging, liftkoker met twee
liften, twee aeras en vuilniskoker. ^
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PRIVATIEVE DELEN:l) Een WINKEL met woonst, kant Zeedijk en getekend "Wl"welke zal bevatten: öe eigenlijke winkelruimte, twee bergingen
B:euken, badcel en één slaapkamer;2) Een WINKEL kanfc Leopold-II-laan getekend "W2" welkezal bevatten: de eigenlijke winkelruimte met private trap lei-dende naar de bergkelder Winkel 2 één toilet voor dames en
één toilet voor heren en keuken.

B. Het^lan van het technisch verdiep.Men bemerkt dafc zelfde technisch verdiep zal bevatten;GEÏ4ENE DELEN: trapzaal met trappen, hall, liftkoker met
twee liffcen, vuilniskoker en aeras.PRIVATIEVE DELEN: drie appartementen getekend "TVF"j "TVG"
en "TW".Het appartenent "TVF" is gelegen op öe Zeedijk, kant Zee-brugge en zal bevatten: hall, woonkamer mefc terras, keuken,bad-
kamer en één slaapkamer.Het appartement "TVG" is gelegen op de Zeedijk, kant Knok-ke en zal bevatten: hall, woonkamer met fcerras, keuken, bad-
kamer en één slaapkamer.Het appartement "TVH" is gelegen op de Leopold-II-laan enzal bevatten] hall, woonkamer met terras, keuken, badkamer en
twee slaapkamers.Op het plan nummer 5 zijn afgebeeld:

A. Doorsnede van het gebouw;
B. Gevel kant Leopold-II-laanj
C. Gevel kant Zeedijk.SAMENVOEGING VAN APPARTE NTEN.Het is de versohijners in deze toegelaten tijdens hefc bou'-wen van het appartementsgebouw "Residentie Balmoral" één ofmeer appartementen samen te voegen tot één appartement j mitsdaartoe van de bevoegde overheden te vereiste toelatingen te

bekomen. VERKLARINGEN NOPENS DE GEMENE EN PRIVATIEVE DELEN.De verschijners ter andere zijde verklaren:l. Dat het hun wil is, dat ieder apparfcemenfc, winkel ofprivafcief geheel, met zijn aanhorigheden, zo en gelijk zij zichbevinden, en zoals zij hiervoren zijn beschreven, een afzonder-lljke eigendom vormen, "waarover zij mogen beschikken, zelfs af-zonderlijk, kosteloos, of mits tegeldemaking, en welke zij kup-
nen bezwaren met wezenlijke rechten.2. Dat zio een kohier van mede-eigendom en innerlijke or-de lieten opstellen, hetwelk tot doel heeft; de gebuursverhou-dingen en de mede-eigendom te regelen; dit kohier bepaalt ver-ders de wijze waarop de gemeenzame delen zullen beheerd wordenalsook de modaliteiten van fcussenkomst van ieder mede-eigenaar
in de gemene kosten.Dientengevolge, Is het gebouw samengesteld uit privafcie-ve delen, die de uifcsluitelijke eigendom van ieder eigenaar zu]len zijn, en uit gemene delen, waarvan de eigendom onverdeeldaan al de mede-eigenaars zal behoren, elk voor een aandeel of
fracfcie.
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Trl.'-:'c aandeel van ieder mede-eigenaar van een appartement
pf pr'.".'at Ie f geheel, in de onderscheidene gemene delen van het
gebouv-' • gronó. inbegrepen - is uitgedrukt in aandelen, genoemd
t len,.: >.<.izends''Gen".

A-;.n ieder appartement, winkel of privatief geheel, zal een
saxS.'!3..ff. aantal tlenduizendsten in de gemeenzame delen toegekend
worden.»

Hot aandeel aldus verkregen door ieder mede-eigenaar, zal
de tu.^.senkomst bepalen in de gemeenzame algemene kosten, dit
onder voorbehoud van hetgeen vermeld in het alhier aangehecht
kohier van mede-eiggndom; deze ^MXXJS tienduizendsten zullen be-
paald worden, zo door de nuttige oppervlakte van de privafcieve
delen, dan door vergelijking met hun bestemmingswaarde.

Dit kohier zal verplichtend zijn voor al deze, welke eige-
naar, mede-eigenaar of rechthebbende worden, ten welke fcitelook, van een privafcief deel van hefc appartementsgebouw Resi-
dent ie Balmoral .

Dit kohier zal bindend zijn voor de partijen, het dient
authentiek en aanvaard te worden gehouden, in zijn huidige
bewoordigen, door al deze die, om het even ten welke titel of
hoedanigheid, eigenaars worden van een appartement, winkel
of privatief geheel.

Voormeld kohier blijft aangehecht aan deze tegenwoordige
akte, met dewelke het zal overgeschreven worden ten kantore
van grondpanden.

Ingeval van verkoop of vervreemding, zullen even bepaal-
de verplichtingen opgelegd worden aan de nieuwe eigenaars.

In. algemene zin, zal het enkel feit van eigenaar, mede-
eigenaar of rechthhbbende van een appartement, winkel of pri-
vatief geheel, in voorschreven gebouw te worden, mede brengen
van volle rechte de aanvaarding van al de rechten en plichten
spruitende, zo uit de huidige akte dan uit zijn bijvoegsels.

Het kohier van mede-eigendom bevat:a) het werkelijk statuut die aan allen zal tegenstelbaar zijn,
door zijn overschrijving ten kantore van grondpanden.b) Het kohier van inwendige orde, die een vjerkelljk statuut
uitmaakt, en zal verplichtend zijn of opgelegd worden aan,
om het even wie, die in de toekomst - ten welke titel het
ook weze - eigenaar zal worden van een deel van de hiervo-
ren beschreven eigendom. ,RADIO X TELEVISIE .6^ TELEFOON ^'CENTRALE VERWARMING.

De gemeïi.e delen van het appartementsgebouw zullen bevatten
Bij2ond.''.:.;-e leidingen voor de draden van de radio, televj.-

sie en fcelefoon.
De eigenaars-bezifcters van het vereiste apparaat, zullen

verplichtend gebruik dienen te maken van deze leidingen, en
van de gemeenschappelijke antenne j zij zullen dienen tussen
te komen :i.-a de kosten van plaatsing van deze antenne, naar ra-
fco van hya-'felendyizendsten in de ëemeenschappelijke delen.

ƒ"•• ./; /\, ^.lï/...„/> . ...ƒƒ;.„;.„* y, ;'-y ,f" .. —.1( A &,./-<
//;'

...i-/..-.„.'>;.

sgg'-ïFSïS»



I 7.
I
s

s

I

I

De centrale verwarming wordt berekend bij middel van een
uurteller per appartement of winkel geplaatst op de leiding
van de gemeenschappelijke verwarmingsketel.WEDERZIJDSE VERPLICHTINGEN TUSSEN DE VERSCHIJNERS"TERENER ZIJDE", de xsxsEiai.pisA.SK verschijners "TER

ANDERE ZIJDE" en de fcoekomsfcige kopers van de ap-
parfcemenfcen en winkels.

De voormelde schikkingen, brengen de juridische schepping
teweeg van de fcoekomstige apparfcemenfcen, winkels of van een
pr lvat.ie f geheel.Wat betreft de werken aan de ruwbouw en de afwerking vande gemene delen zullen de verschijners "ter andere zijdede meesters van hefc werk" zijnj zij zullen eveneens de "mees-fcers van het werk zijn wat betreft de privafcieve delen die
hierna aan de echtgenoten Dhondt-De Pover in ruil afgestaan
warden.De "meesters van het werk " - de vennootschap "Building-
bouw - verbinden zic^ volgens de voorschriften van het vak,
en gelijkvormiglijk aan deze van het lastenbokek door beide
partijen goedgekeurd, de werken te doen uitvoeren.De verschijners ter ener zijde, en de mogelijke kopers
van de appartementen, v^rinkels of privatieve delen, zullen in
hun hoofde gehouden zijn zich te ontzeggen dat, om het evenop welke manier j er zou afgeweken worden aan de bepalingen van
het lastenkohier beheersende de werken uit te voeren voor de
a93gemene rekening, ter uitzonder ing evenwel van de modalitei-
ten die in een bijzonder kohier zouden voorkomen, en goedge-keurd. zijn door hen en door "de meesters van het werk .De kopers zullen aanzien worden als kopende en de P.V.B.A. Buildingbouw als "verkopende" de aandelen in de geme-
ne delen; namelijk het aandeel behorende bij ieder appartement
of winkel of privafclef geheel in de grond, de ruwbouw en deaf-werking van de gemene delen; het is tot dit aandeel, dat op
normale wijze, het voorwerp van de verkopen te besluiten fcus-
sen partijen, zal beperkt zijn.Deze verkopen zullen gesloten voorden voor een forfaitaire
prijs, fce betalen door de koper volgens de voorwaarden en opde tijdstippen die hij gemeen akkoord zullen overeengekomen
warden.Wat betreft de levering van giïJSHaafcsg® grondstoffen en
de werken vereist, voor" het oprichten of afwerken van het ge -bouw ( en begrepen in de privatieve delen van een s-ppartemenfeof winkel) zullen deze vreemd zijn aan het koopkontrakt, en
het voorwerp uitmaken van een afzonderlijk aannemingskontraktjwaarin de koper als meester van het werk zal optreden; de
koper zal dientengevolge gehouden zijn bedoelde werken toe tevertrouwen aan de verschijners "ter andere zijde" onder last
nochtans van de volgende voorwaarden te eerbiedigen:l. Een volmaakte synchronisatie te verzekeren aan de wer-ken, die betrek hebben zo op de gemene dan op de privatieve de-
len.

?
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2. De strikte uitvoering van het lastenkohier te verzeke-
ren wat betreft de hoedanigheid van de te gebruiken materia-
len of ,n-ro'-].ds-;-,'.-pfen.

Welkö;<,ïilge vertraging in de uitvoering van de werken
te ve:--,,;.jden.. evenals de konf lieten tussen de uitvoerders.

F^ze verp^lichting van synchronisatie is uitdrukkelijk en
maak'- -een voorname voorwaarde uit van deze tegenwoordige.

GEMEENZAAMHEID.
(gemeenschappelijke scheiding).

D" muren en gewelven die de privatieve gedeelten agschei-
den, z'.jngemeen. De gemeenzaamheid der over te nemen scheidings
muren zullen in de koopprijs van ieder appartement, winkel of
privatief geheel begrepen zijn. De verschijnster ter andere
zijde, behoudt evenwel het zakelijk recht op de geroeenmaking
van de zijgevelmuren. In geval de gebuur moet overnemen,zal
de vergoeding voor gemeenmaking uitsluifcend toekomen aan de
verschijnsfcer ter andere zijde. De mede-eigenaars zullen desge-
vallend hun welwillende medewerking verlenen voor de opeising
van deze schuldvordering. Het feit dat de verschijnster ter an-
dere zijde haar zakelijk recht op de gemeenzaamheid van de mu-
ren voorbehoud, zal haar ertoe niet verplichten bij te dragen
in devkosten van onderhoud, het herstellen of het heropbouwen,
noch oorzaak zijn van welkdanige veranfcwoordelijkheid.

SAMENVATTENDE LIJST VAN DE NUMERING VAN IEDER
APPARTEIVENT, WINKEL OF PRTVATIEF GEHEEL.

Gelijkvloers: winkel "l" + kelder "Winkel l" + kelder "Gl"
winkel "2" + kelder "Winkel 2" + kelder "G2"

Eerste verdiep: appartement "Al" + kelder "Al"
appartement "BI" + kelder "BI"
appartement "Cl" + kelder "Cl"
apparfceaient "Dl" + kelder "Dl"

Tweede verddep: appartement "A2" + kelder "A2"
appartement "E2" + kelder "B2"
appartement "C2" + kelder "C2"
appartement "D2" + kelder "D2"

Derde verdiep:appartement "A5" + kelder "A?"
appartement "H?" + kelder "B5tt
appartement "C5" + kelder "C5ii
appartement "D5" + kelder "Dg"

Vierde verdiep: appartement "A4" + kelder "A4"
appartement "B4" + kelder "B4"
appartement "c4" + kelder "c4"
appartement "D4'1 + kelder 'W'

Vijfde verd-i.'p= appartement "A5" + kelder "A5"
appartement "B5" + kelder "B5"
appartement "C5" + kelder "C5"
appartement "D5" + kelder "D5"

Zesde verdiep; appartement "A6" + kelder "A6"
appartement "B6" + kelder "B6"
appartement "C6" + kelder "C6"
appartement "D6" + kelder "D6"

...—. '^W^:^^^^ivvss'^^^^'^^^^^'E!B^^'^^'^^By^^
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Technisch verdiep: appartement "TVP" + kelder "TVF"
appartement "TVG" + kelder "TVG"
appartement "TVH" + kelder "TYH" + kelder

"Berging TVH".
LIJST AANDUIDE DE PRIVATIEVE DELEN VAN HET GEBOUVJ

EN HET AANDEEL VAN IEDER PRIVATIEB GEDEELTE
IN DE GEMENE DELEN VAN HET GEBOUW.

Worden aanbedeeld, ten titel van onverdeelde aandelen
in de gemene dezen van het gebouw, waaronder de grond, groot
tweehonderd vijfenvijftig vierkante meters, aan:•- De winkel "l": de vierhonderd'zesenzevenfcig/tiendui-zendsten: 476/10000
- De winkel "2": de vijfhonderd en elf/fcienduizend-sten: 511/10000
- De appartementen "Al"j "A2"; "A^"; "A4"; "A5" en

A6" elk driehonderd zeventien/tienduizendsfcen of
samen duizend negenhonderd en twee/tienduizendstenl902/10000

- de appartementen "BI"; "B2"j "B5"j "B4Ttj "B5" en"B6" elk driehonderd achtendertig/tienduizendsten 2028/10000
- de appartementen "Cl", "C2"; "C5"; "C4t'j "C5" en

C6" elk tweehonderd vierenfcachtig/tienduizendsten
of samen duizend zevenhonderd en vier/tiendulzend-
sten:

- de appartementen "Dl"; "D2"; "D5"j "D4"; "D5" en
"D6" elk driehonderd éénendertig/tienduizendsten
ofisamen duizend negenhonderd zesentachtig/tien-
duizendsten:- het appartement "TVF": de driehonderd zeventien/
fcienduizendsten:

- het appartement "TVG": de driehonderd vijfenveer-
tig/tienduizendsten:

- het appartement "TVH : de zevenhonderd éénender-

1704/10000

1986/10000

517/IOOOQ

545/10000

__711/1000Q,t ig/t ienduizendsfcen:Samen: tienduizend/fcienduizendsten: 10000/10000
In het algemeen, al hetgeen niet uitdrukkelijk voorzien

is voor de privatieve delen, te weten: het lokaal bestemd om
de machten van de lift te bergen, de schouwen, de luchtkokers
de goten, de wafceraflaten of vergaarbakken, de vuilstortkokers
en de daken is begrepen in de gemene delen.BIJZONDERE VERDELING VAN DE TUSSENKOMST IN DE KOSTEN

VAN DE LIFT.
He fc onderhoud, het herstel, de kosten van gebruik en de

eventuele hernieuwing van de lift, alsmede de kosten van elec-triciteit van de motor (geschakeld op een daartoe bestemde roe-ter) worden verdeeld, en zijn ten laste van de navermelde pri-
vatieve delen als volgt:- De appartementen "Al"j "BI", "Cl" en "Dl" komen tussen elk

voor öertig/jsxjsiid duizendsten of •camen voor honderd twin-
tig/duizendsten: 120/1000

- De appartementen "A2"; "B2"; "C2"; "D2"; "A?"

"sg«.!nW'»W-i«'cm"r™';ft"~
gsw%^':.
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"B5"j "C5" en "D5" komen tussen elk voor vijf-
enderfcig/duizendsfcen of samen tweehonderd tach-tig/duizendsten: 280/1000

- De appartementen "A4"; "B4"j "04" en "D4"j "A5n
"B5";'"C5"; "D5"; "A6"; "B6", "C6" en "D6" elk
veertIg/duizendsfcen of samen vierhonderd taehtig/duizendsfcen: 480/1000

- De appartementen "TVF" en "TVG" elk vijfenderfcig/
duizendsten of samen zeventig/duizendsten: 70/1000

- het appartement "TVH" de vijftig/duizendsten; 50/1000
Samen: duizend/duizendsfcen: 1000/1000

ERPDIENSTBAARHEDEN.
A. BIJZONDERE DIENSTBAARHEDEN.
In de appartementen van de verdiepen mag er geen handel

gedreven worden noch een ambacht uitgeoefend worden.
B. DIEN^STBAARHEDEN, ingevolge de bestemming van de huis-

vader.Het bouwen van het appartementsgebouw 'Residentie Balmo-
rai" kan een toestand teweeg brengen, die van aard is, een
erfdienstbaarheid te vestigen, indien de grond aan verschei"
dene eigenaars had toebehoord.

Tegenwoordige basisakte heeft de juridische verdeling
van de eigendom teweeggebracht: zo zijn deze dienstbaarheden
daadwerkelijk en ten volle rechte ontsproten bij de eerste
verkoop, aan een derde, van een privatief deel van het. appar-
tementsgebouw "Residentie Balmoral". Zij vinden hun oorsprong
in de bestemming van de huisvader, bepaald door de artikels
692 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, of ingevolge over-
eenkomst tussen partijen.

Dit is aldus namelijk het geval met:
- de zichtneming die zou kunnen betetaan van het ene lokaal

op he fc andere;
- de gemeenzaamheid van regenwater-aflopen, riolen, huishouö-

water, enzovoorts....;- de doortocht van de lleidingen en buizen van alle aard (wa-
ter, gas, electriciteit, telefoon, radio, televisie, huis-
houdelijk afval, kokers, enzovoorts).

- en in het algemeen: taan alle geraeenzaamheden en dienstbaarhe-
den tussen de onderscheidene privatleve delen, of tussen deze

delen en de gemeenschappelijke, die het plan, de uitvoering va
het plan, of de plaatselijke gebruiken zullen aanduiden.

VERZEKERINGEN.
De verschijnster, ter andere zijde, de P.B.B.A. Building-

bouw, zal de eerste vereiste verzekeringen afsluiten, voor -
een verantwoord bedrag, en voor een duur van tien jaar, tenein-
de op elk ogenblik en volledig, de schade van brand, ontplof-
flng, blikseminslag en kortsluiting te delgen, en in het alge-
meen alle verzekeringen die verplichtend dienen afgesloten te
worden, volgens het voormeld kohier van mede-eigendom.
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Deze verzekeringen zullen moeten overgenomen en voort-gezet worden, bij ieder overdracht, door de nieuwe mede-ei-genaars, voor de duur van de polissen nog in voege.KOSTEN VAN DE BASISAKTE.De kosten van de basisakte maken de eerste gemeenschap-pelijke last uit] deze last zal verdeeld worden onder allemede-eigenaars van de ge&ene delen, op de forfaitaire basisvan TWEEDUIZEND VIJFHONDERD FRANK per apparfcemenfc of winkel.
RUILING.I. De echtgenoten Dhondfc-De Pover verklaren uitdrukkelij!uitsluifcelijke en privatieve eigenaars te willen worden vande nabeschreven delen uit het appartementsgebouw Residen-

tie Balmoral hierboven beschreven:A. In privatieve en uitsluifcelijke eigendom:l. Op het gelijkvloers: de winkel "l" op het gelijk-
vloers + kelder "Winkel l" + kelder "Gl".2. Op de vierde verdieping: het appartement "A4" + kel-
der "A4";Hefc appartement "B4" + kelder "B4"jHet appartement."04" + kelder "C4"Het appartement "D4" + kelder "D^".5. Op het technisch verdiep: het appartement "TVH" +
kelder "TVH" + kelder "Berging TVH".B. In onverdeeldheid en verplichte mede-eigendom:De TWEEDUIZEND VIERHONDERD ZEVENENZEVENTIG/TIENDUIZEND-STEN in de gemene delen van het appartementsgebouw 'Residen-tie Balmoral waaronder de grond groot tweehonderd vijfen-
vijftig vierfeanfce meters.In aanzien dezer verklaren de echtgenoten Dhondfc-De Po-ver af te staan ten fcifcel van ruiling onder de bijzonderevoorwaarden spruitende uit huidige akte en uit deze van het
kohier van mede-eigendom;

Aan en ten behoeve van:De "P.V.B.A. BUILDINGBOUW" vertegenwoordigd zoals ge-
zegd, die verklaart uitdrukkelijk te aanvaarden:De ZEVENDUIZEND VIJFHONDERD DRIE EN TWINTIG/TIENDUIZENISTEN in het perceel grond te HE 1ST-AAN-ZEE, grenzend aande Zeedijk en aan de Leopold-II-laan en bekend fcenkadasteronder de sectie B nummer 54/B/25 voor een oppervlakte van
tweehonderd vijfenvijftig vierkante meters.II. Ten titel van wederruiling en onder de bijzonderevoorwaarden spruitende uit huidige akte en uit het hieraan
gehecht kohier van mede-elgendom.Verklaart de P. V.B. A, Buildingbouw vertegen'woordigdzoals gezegd, af te staan aan de echtgenoten Dhondt-De Po-
ver, alhier tegenwoordig en aanvaardende:De TWEEDUIZEND VIERHONDERD ZEVENENZEVENTIG/TIENDUIZENISTEN in de gemene delen van het op te richten appartements-
gebouw "Residentie Balmoral".De verschijnster, ter andere zijde, de P.B.B.A. Buil-dingbouw, verfcegenwoordigd zoals gezegd, verbindt zich ver-ders op haar uitsluitelijke kosten, In voordeel van de ech1genoten Dhondt-De Pover, die verklaren uitdrukkelijk te aaivaarden, de privafcieve delen hiervoren aan. de echtgenoten
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Dhondt-De Pover afgestaan, volledig af te werken zij:l. Op het gelijkvloers: de winkel "l" + kelder "Winkel l"
en kelder "Gl"?

2.0p de vierde verdieping:
- Het appartement "A4"+ kelder "A4";
- Het appartement "B4" + Selder "B4"j
- Het^ ap^partement "C4" + kelder "C4"
- Het appartement 1TD4" + kelder "D^l-".5. Op het technisch verdiep: het appartement "TVH" +

kelder "TVH" + kelder "Berging "TVH".
En zulks zoals beschreven in het lastenkohier en beschrij-

vende staat in gemeen akkoord opgesteld. ^ ..
,^/! ^z--.-.^----.4..--A.••/•.-i . VOORWAARDEN.

l. Voorschreven ruiling heeft plaats onder de gewone
waarborg naar recht en voor vrij, zuiver en onbelast van alle
schulden, voorrechten, hypotheken en hoegenaamde beletselen.

2. De ruilers - zo zij handelen, verklaren zich wederzijds
alle verzakingen te doen, opgelegd, zo door tegenwoordige basis-
akte, dan door het reglement van inwendige orde en het kohier
van lasten aangaande de gemene delen.

5. De verschijners ter ener zijde en ten andere zijde
en hun rechthebbenden, zullen van volle rechte onderworpen
blijven aan de rechten en plichten welke kunnen spruiten uit
de dienfetbaarheden en bijzondere voorwaarden, hiervoren be-
paald.4. Voor het overige worden de goederen geruild met al de
erfdienstbaarheden, actieve en passieve, zichtbare en niet
zichtbare, durende en niet durende, die dezelve zouden bevoor-
delen of belasten, vrij aan de ruilers de ene in hun voordeel
te doen gelden en zich fcegen de andere te verzetten, alles
zonder enig verhaal.5. De inhoudsgroofcfce hiervoren vermeld, is niet gewaarborgd
het verschil met de wezenlijke Inhoudsgroofcfce al overtrof hetéén/fcwintigste deel - zal ten voordele of ten nadele van de mer
de-ruilers blijven; dit beding mag niet aanzien worden als lou-
ter gebruikelijk beding, doch is een uitdrukkelijke voorwaar-
de van voorgaande ruiling.6. De ruilers bekomen vanaf heden, de volle eigendom en
genot van de hun in ruil afgestane goederen, onder last van
hen - ieder wat zijn goed aangaat - te betalen eveneens vanaf
heden, alle hoegenaamde ~ eisbare of nog te vestigen belastin-
gen. De echtgenoten Dhondt-De Pover zullen evnwel het bestendig
genot van hun goed hebben, door het ter beschikking te stellen
van de P.V.B.A. Buildingbouw, teneinde deze laatste toe te la-
ten te bouwen. De echtgenoten Dhondt-De Pover zullen het vrij
gebruik van het goed verkrijgen zodra de werken beëindigd en
aanvaard zullen zijn.7* In al de overdragende en verklarende akten van eigen-
dom en genot, hebbende als voorwerp de hiervoren beschreven
privatieve lokalen, zal melding ervan dienen gemaakt: a) dat
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de nieuwe eigenaar een volmaakte kennis heeft van deze basis-akte, van de eraangehechte plannen, en van het kohier vanroede-elgendom; b) dat hij zich verplicht er zich aan te on-öerwerpen, zo in eigen naam dan namens zijn erfgenamen, of op-
volgers ten welke titel het ook weze.8. De kosten van tegenwoordige akte-ruiling zijn ten las-te van de "P.V.B.A. Buildingbou-w" evenals het aandeel in de
kosten van de bas is akte.7^"Last gesch&t op: zevenenzeventig duizend vijfhonderdfrank. WIJZIGING AAN HET KOHIER VAN MEDE-EIGENDOM.l) Het artikel negen a) van het alhier aangehechte las-tenkobier wordt als volgt aangevuld: "De appartementen op hetgelijkvloers mogen dienen om er handel in te drijven. Volgen-de handelszaken mogen er niet in uitgebaat worden: 'f^"l)"-veykoop van vis, groenten en vleeswarenj-- " -.-...--„2) hefc uitbaten van -he-pber^^r-bar-en lunapark" Het is daarenboven verboden in deze winkels gelijkaardi. ge handel te drijven, tenzij de winkels samen in één geheel
"uitgebaat worden".^?"Het is daarenboven de bezitters of uitbaters van de win-kels toegelaten zonnestoren en lichtreklames te plaatsen, zo-"lang zij hefc uitzicht van de appartementen niet schaden".

VOLMACHT.De heer Georges Vanden Font^yne en de heer Henri De Meu-lenaere, beiden voornoemd, handelende in hun hoedanigheid vanzaakvoerders van de voornoemde personen vennootschap met be-perkte aansprakelijkheid Buildingbouw, verklaren zich onder-ling en wederkezig volmacht te verlenen, om, voor hen, en inhun gemelde hoedanigheid: de appartementen en winkels in vooyschreven appartementsgebouw "Residentie Balmoral" fce verkopente ruilen en af te staan aan de prijzen en bedingen die demachthebber zal geradig achten, de prijzen te onfcvanger, ervakwijting te verlenen, onfcslaging te verlenen van het nemenvan een ambtshalve inschrijving, de subrogatie toe te staanen te aanvaarden en handlichfcing van alle inschrijvingen teverlenen met verzaking aan alle wezenlijke rechten, bekrachtj
ging belovende zo nodig.VERKLARING VOOR DE REGISTRATIE.I. Na lezing gegeven door de Meester de ondergetekendeNotaris van artikel 205 JtXSSXS - eerste alinea- van het co-dex der Registratierechten, verklaren de kontrakterende par-
tijen:a) dat de huidige ruiling geschAedt zonder opleg]b) dat het goed in ruil afgestaan aan de "P.V.B.A. Buildingbouw" geschat wordt ter som van TWEE MILJOEN TWEEHONDERDZEVENVIJPTIG DUIZEND NEGENHONDERD FRANK. 2.256.900,-c) Dat het goed afgestaan in ruil aan de echtgenotenDhondfc-De Pover op heden niet bestaat en derhalve nihifc ge-
schat wordt.
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BEROEPSVERKLARDTG.
II.. De "P.V.B.A. Buildingbouw" vertegenwoordigd zoals

gezegd, verklaart:
a) Te vragen en te willen bekomen bij deze de verminde-

ring van de registratierechten betrekkelijk de rechten te he3B-
fen op huidige akfce, zulks in toepassing van artikel twee en
zestig van het wefcboek der regisfcratierechfcenj

b) Dat de voorwaarden en pleegvormen voorzien in artikel
twee en zestig, paragraaf l en 2 van zelfde wetboek vervuld
zijn;

c) Dat de beroepsverklaring onderschreven en nedergelegd
werd ten kanfcore van Registratie en Domeinen te Zomergera, de
éénentwintigste april negentienhonderd negenenzestig, onder
nummer 5;

d) Dat de waarborg vereist door artikel drie en zestig
paragraaf 2 van zelfde wetboek, gesteld werd blijkens onder-
handse akte in datum vierent®intig april negentienhonderd ne-
genenzestig,

VRIJSTELLING.
De Heer Hypofcheekbewaarder wordt uitdrukkelijk ontslagen

enige ambtshalve inschrijving te nemen tijdens de overschrij-
ving dezer.

BURGEBSTAND.
De werkende Notaris bevestigt de burgerstand van de par-

tij ter ener zijde, op zicht van officiële stukken.
WAARVAN AKTE.

Opgesteld en verleden te Heist-aan-zee.
Het jaar NEGENTIENHONDERD NEGENENZESTIG.
De NEGENETWINTIGSTE JULI.
En na gedane voorlezing, hebben de konfcrakterende part i J-

en, zd zij handelen, getekend met ons Notaris.


