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complex

HET JAAR TWEEDUIZEND EN TWINTIG
OP VIERENTWINTIG JANUARI om tien uur (10u)
Voor Ons, Meester Serge Van Damme, notaris te De Panne,
ZIJN VERSCHENEN:
1. De Naamloze Vennootschap “TOPAZE”, gevestigd te 8500 Kortrijk, Houtmarkt 9,
Ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het ondernemingsnummer
0437.530.475,
Opgericht onder de benaming “CENTERCLUB” blijkens akte verleden voor het ambt van
Meester Johan De Cuman, Notaris te Kortemark op negentien mei negentienhonderd
negenentachtig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftien juni
daarna, onder nummer 1989.06.15/288;
Waarvan de statuten diverse malen werden gewijzigd (ondermeer aannemende actuele
maatschappelijke benaming), en onder meer krachtens de besluiten van de
Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het
ambt van Meester Xavier Peers, Notaris destijds te Harelbeke blijkens proces-verbaal de
data van negentien maart negentienhonderd zevenennegentig, bekendgemaakt in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zestien april daarna onder nummer
1997.04.16/201,
En waarvan de statuten het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris
Patrick Torrelle te Harelbeke op 28 augustus 2009, bekendgemaakt in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van negentien oktober volgend onder nummer 2009-10-19-0147226,
Hierna te noemen “de grondeigenares”.
2.“DUINENVELD” naamloze vennootschap, met zetel te 8500 Kortrijk, Houtmarkt 9,
Ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0454.160.730,
Hebbende als B.T.W.-nummer 454.160.730,
Opgericht onder de maatschappelijke benaming NEREIDEN, blijkens de akte verleden
voor Meester Xavier Peers, notaris te Harelbeke op twintig december negentienhonderd
vierennegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeventien
januari negentienhonderd vijfennegentig onder nummer 950117-154.
De statuten werden gewijzigd en de naam Nereiden werd omgezet in de naam
Duinenveld blijkens de akte verleden voor Meester Xavier Peers, notaris te Harelbeke op
vijfentwintig februari negentienhonderd zevenennegentig, gepubliceerd in de bijlage tot
het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig maart negentienhonderd zevenennegentig,
onder nummer 970322-5,
Waarvan de statuten het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Patrick
Torrelle te Harelbeke op achtentwintig augustus tweeduizend en negen,
bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zestien oktober daarna,
onder nummer 2009-10-16-0146067,
Hierna te noemen de “promotor” of de “bouwheer”.
Comparanten sub 1 en 2 worden alhier vertegenwoordigd door mevrouw Despriet
Laurence, wonende te 8500 Kortrijk, Loofstraat 78, handelend in haar hoedanigheid van

2

gevolmachtigde ingevolge de volmacht voorzien in de oorspronkelijke statuten van het
onroerend complex “Paddock” waarvan sprake hierna.
Welke comparanten ons, notaris, hebben uiteengezet wat volgt :
VOORAFGAANDE UITEENZETTING
De comparante sub 1 was oorspronkelijk eigenares van de hierna beschreven
onroerende goederen :
BESCHRIJVING VAN HET GOED:
GEMEENTE DE PANNE, tweede afdeling:
1. Een perceel bouwgrond, na afbraak van een bestaande woon-en handelshuis met
paardenmanège, op en met grond gelegen te 8660 De Panne, Koninklijke Baan, nummer
33 en 33+, er gekadastreerd of het geweest zijnde volgens titel tweede afdeling, De
Panne, sectie D deel van nummers 101/A en 101/C, thans deel van nummer 101/D met
een gezamenlijke restoppervlakte na afsplitsing van één are zesenzestig centiare (166
m²) ten voordele van de gemeente De Panne, van negen are zevenentwintig centiare
(9A 27CA)
2. Een perceel bouwgrond, na afbraak van een bestaand woonhuis, gelegen te 8660 De
Panne, Koninklijke Baan, nummer 35, er gekadastreerd of het geweest zijnde volgens
titel en volgens recent kadastraal uittreksel “De Panne, tweede afdeling, De Panne,
sectie D, nummer 102, Koninklijke Baan 35” met een oppervlakte volgens titel en
volgens recent kadastraal uittreksel van één are drieëntwintig centiaren (01A 23CA).
3. Een perceel bouwgrond, na afbraak van een bestaand woonhuis gelegen te 8660 De
Panne, Koninklijke Baan, nummer 37, er gekadastreerd of het geweest zijnde volgens
titel en volgens recent kadastraal uittreksel “De Panne, tweede afdeling, De Panne,
sectie D, nummer 103, Koninklijke Baan 37” met een oppervlakte volgens titel en
volgens recent kadastraal uittreksel van negenentachtig centiaren (89CA).
4. Een perceel bouwgrond, na afbraak van een bestaande opbrengsteigendom, gelegen
te 8660 De Panne, Koninklijke Baan, nummer 39, er gekadastreerd of het geweest zijnde
volgens titel en volgens recent kadastraal uittreksel “De Panne, tweede afdeling, sectie
D, nummer 106”, met een oppervlakte volgens titels en volgens recent kadastraal
uittreksel van één are drieënzestig centiare (01A 63CA)
5. Een perceel bouwgrond, na afbraak van een bestaand woonhuis, gelegen te 8660 De
Panne, Lucien Maskenslaan, nummer 2-4, er gekadastreerd of het geweest zijnde
volgens titel en volgens recent kadastraal uittreksel “De Panne, tweede afdeling, sectie
D, nummers 98/A en 100/B” met een globale oppervlakte volgens titel en volgens recent
kadastraal uittreksel van vier aren vierenzestig centiaren (04A 64CA)
6. Een perceel bouwgrond, na afbraak van een bestaand woonhuis, gelegen te 8660 De
Panne, Loskaai nummer 1/3, er gekadastreerd of het geweest zijnde, volgens titel en
volgens recent kadastraal uittreksel “De Panne, tweede afdeling, sectie D, nummers 107
en 108”, met een totale oppervlakte volgens titel en volgens recent kadastraal uittreksel
van zes are negen centiare (06A 09CA).
7. Een perceel bouwgrond, na afbraak van een bestaand woonhuis, gelegen te 8660 De
Panne, Loskaai, nummer 5, er gekadastreerd of het geweest zijnde volgens titel en
volgens recent kadastraal uittreksel “De Panne, tweede afdeling, sectie D, nummer 105”,
met een oppervlakte volgens titel en volgens recent kadastraal uittreksel van
zesennegentig centiare (96CA)
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8.
Een perceel bouwgrond, na afbraak van een bestaand woonhuis, gelegen te
8660 De Panne, Loskaai, nummer 7, er gekadastreerd of het geweest zijnde volgens titel
en volgens recent kadastraal uittreksel “De Panne, tweede afdeling, sectie D, nummer
104” met een oppervlakte volgens titel en volgens recent kadastraal uittreksel van één
are twaalf centiare (01A 12CA)
9. Een perceel bouwgrond, na afbraak van een bestaand woonhuis, gelegen te 8660 De
Panne, Loskaai, nummer 9, er gekadastreerd of het geweest zijnde volgens titel en
volgens recent kadastraal uittreksel “De Panne, tweede afdeling, sectie D, nummer
110/A” met een oppervlakte volgens titel en volgens recent kadastraal uittreksel van
negen are vier centiare (09A 04CA)
10. Een perceel bouwgrond, vrijgekomen na afbraak van vroegere gebouwen, gelegen te
De Panne, Loskaai, 1/3, er gekadastreerd volgens titel onder de tweede afdeling sectie D
nummer 107 en 108 voor een oppervlakte van zes are negen centiare (609 m²).
11. Een perceel grond, gekadastreerd onder de tweede afdeling sectie D nummer 121/A
voor een oppervlakte volgens kadaster van drie are vijfentachtig centiare en volgens
gedane meting drie are vierenzeventig centiare (374 m²), een perceeltje grond
gekadastreerd sectie D nummer 118/B voor een oppervlakte van zes centiare (6 m²),
hetzij in totaal drie are tachtig centiare (380 m²)
12. Een perceel grond, gekadastreerd onder de tweede afdeling sectie D deel van
nummer 109, voor een oppervlakte volgens meting van één are negen centiare (109 m²).
Alle voormelde percelen vormen samen één blok, thans gekadastreerd sectie D
nummer 101/G/P0000, voor een oppervlakte van tweeëndertig are dertig centiare
(3.230 m²).
OORSPRONG VAN EIGENDOM
Voorschreven goederen behoorden toe aan het maatschappelijk vermogen van de
Naamloze Vennootschap “TOPAZE” te Kortrijk om ze aangekocht te hebben als volgt
* Het goed beschreven sub 1, zijnde de kadastrale percelen, met de vroegere nummers
101/A en 101/C, voor een restoppervlakte negen are zevenentwintig centiare (927 m²)
om ze onder grotere oppervlakte gekocht te hebben, met eropstaande afbraakpanden,
jegens de heer BECUE Pierre, Achiel, manège-uitbater, en zijn echtgenote mevrouw
CARTIAUX Denise Blanche Alberte, medewerkende echtgenote, te De Panne blijkens
akte verleden voor het ambt van ondergetekende Notaris Serge Van Damme, Notaris te
De Panne, op tien juni tweeduizend vijf, overgeschreven op het Hypotheekkantoor te
Veurne op veertien juli daarna, onder formaliteitsnummer 066-T-14.07.2005/05714.
* Het goed beschreven sub 2, zijnde het vroegere kadastrale perceel, met kadastraal
nummer 102 met een oppervlakte volgens titel van één are drieëntwintig centiaren (01A
23CA), met eropstaand afbraakpand, om het aangekocht te hebben jegens de heer
BECUE Frédéric François, zelfstandige, ongehuwd, te De Panne blijkens de voormelde
akte verleden voor het ambt van ondergetekende Notaris Serge Van Damme te De
Panne, op tien juni tweeduizend vijf, overgeschreven op het Hypotheekkantoor te
Veurne zoals voorschreven.
* Het goed beschreven sub 3, zijnde het vroegere kadastrale perceel, nummer 103, met
een oppervlakte van negenentachtig centiare (89CA), met eropstaand afbraakpand, om
het aangekocht te hebben jegens de consoorten VANBREUSEGHEM 1/de Heer Brice,
niet gehuwd, te Mons en 2/de Heer Julien Arthur Michel, niet gehuwd, te Mons blijkens
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akte verleden voor het ambt van ondergetekende Notaris Serge Van Damme te De
Panne, met tussenkomst van Meester Adrien Franeau, Geassocieerd Notaris te Mons, op
drie juli tweeduizend zes, overgeschreven op het Hypotheekkantoor te Veurne op
veertien juli daarna, onder formaliteitsnummer 066-T-14.07.2006/06963.
* Het goed beschreven sub 4, zijnde het vroegere kadastrale perceel, nummer 106, met
een globale oppervlakte van één are drieënzestig centiare (01A 63CA), met eropstaand
afbraakpand, om het aangekocht te hebben als volgt :
- deels : ten belope zeshonderd duizendsten (600/1.000sten) in grond aandelen om het
aangekocht te hebben jegens de Heer LAMBLIN Claude, Edouard Robert Denis Marcel,
op rust, en zijn echtgenote Mevrouw CARLIER Rose Marie Eliane, op rust, te
Ghlin/Mons blijkens akte verleden voor het ambt van ondergetekende Notaris Serge
Van Damme te De Panne drie april tweeduizend zes, overgeschreven op het
Hypotheekkantoor te Veurne op éénentwintig april daarna, onder formaliteitsnummer
066-T-21.04.2006/04116.
- deels, ten belope vierhonderd duizendsten (400/1.000sten) in grond aandelen om het
aangekocht te hebben jegens de Heer VAN YPERZEELE Albert Roger Marcel Achille
Alphonse, gemeentearbeider en zijn echtgenote Mevrouw WARGNIES Danielle,
bediende te Haine-Saint-Paul/La Louvière blijkens akte verleden voor het ambt van
ondergetekende Notaris Serge Van Damme te De Panne op drie juli tweeduizend zes,
overgeschreven op het Hypotheekkantoor te Veurne op zeventien juli daarna, onder
formaliteitsnummer 066-T-17.07.2006/06962.
* Het goed beschreven sub 5, zijnde de vroegere kadastrale percelen, met nummers
98/A en 100/B, met een globale oppervlakte van vier are vierenzestig centiare (04A
64CA), met eropstaand afbraakpand, om het aangekocht te hebben jegens de heer
LAURENT Jean-Paul Robert, arbeider/ onderhoudsman, en zijn echtgenote mevrouw
DEBLIECK Jenny Rita, zonder beroep, te De Panne, blijkens akte verleden voor het ambt
van ondergetekende Notaris Serge Van Damme te De Panne op zes maart tweeduizend
zes, overgeschreven op het Hypotheekkantoor te Veurne op dertig maart daarna, onder
formaliteitsnummer 066-T-30.03.2006/035
* Het goed beschreven sub 6, zijnde de vroegere kadastrale percelen, nummers 107 en
108, met een globale oppervlakte van zes are negen centiare (06A 09CA), met
eropstaand afbraakpand, om het aangekocht te hebben jegens Mevrouw DUBOIS
Simonne Zenobie, weduwe van DEBRUYNE Marcel, te De Panne blijkens akte verleden
voor het ambt van Meester Frank Heyvaert, Notaris te Veurne op twaalf juli
tweeduizend zeven, overgeschreven op het Hypotheekkantoor te Veurne op zestien
augustus daarna, onder het formaliteitsnummer 066-T-16.08.2007/06163.
* Het goed beschreven sub 7, zijnde het vroegere kadastrale perceel, met nummer 105,
met een oppervlakte van zesennegentig centiare (96CA), met eropstaand afbraakpand,
om het aangekocht te hebben jegens de Heer ROTTIERS Patrik Henri, gemeentearbeider,
en zijn echtgenote Mevrouw VERBANCK Sandra Mariette Madeleine, bediende, te De
Panne blijkens akte verleden voor het ambt van ondergetekende Notaris Serge Van
Damme te De Panne op drie april tweeduizend zes, overgeschreven op het
Hypotheekkantoor te Veurne op éénentwintig april daarna, onder formaliteitsnummer
066-T-21.04.2006/04110.
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* Het goed beschreven sub 8, zijnde het vroegere kadastrale perceel, met nummer 104,
met een globale oppervlakte van één are twaalf centiare (01A 12CA), met eropstaand
afbraakpand, om het aangekocht te hebben jegens A. Mevrouw VAN ZEEBROUCK Maria
Julia, gepensioneerde, weduwe van de heer DEBRUYNE Georges Maurits, te De Panne
B) de consoorten DEBRUYNE 1.Mevrouw Jeannine, Juliana, zonder beroep, echtgenote
van de heer Goderis Albert Georges Vital, te De Panne, 2. De heer Ronny Gilbert,
technieker, niet gehuwd, te De Panne, 3. Mevrouw Christina, Julia, zonder beroep,
echtgenote van de heer Peperstraete Eddy te Oostduinkerke/Koksijde, 4. de heer Willy,
Marcel, haarkapper, echtgenoot van de heer Dockx Johan te Leisele/Alveringem blijkens
akte verleden voor het ambt van ondergetekende Notaris Serge Van Damme te De
Panne op drie april tweeduizend zes, overgeschreven op het Hypotheekkantoor te
Veurne op éénentwintig april daarna, onder formaliteitsnummer 21.04.2006/04111.
* Het goed beschreven sub 9, zijnde het vroegere kadastrale perceel, met nummer
110/A, met een oppervlakte van negen are vier centiare (09A 04CA), met eropstaand
afbraakpand, om het aangekocht te hebben de heer VERAVERBEKE Aurèle Jerôme
Cornelius, kinesitherapeut, echtgenoot van Mevrouw Carton Odette, te De Panne
blijkens akte verleden voor het ambt van ondergetekende Notaris Serge Van Damme te
De Panne op drie april tweeduizend zes, overgeschreven op het Hypotheekkantoor te
Veurne op éénentwintig april daarna, onder formaliteitsnummer 066-T21.04.2006/04117.
 Het goed beschreven sub 10, te weten de vroegere percelen gekadastreerd sectie D
nummers 107 en 108 groot zes are negen centiare, behoren de naamloze
vennootschap Topaze toe om die te hebben aangekocht jegens mevrouw Simonne
Zenobie Dubois, weduwe van de heer Marcel Debruyne, te De Panne, blijkens akte
verleden voor notaris Frank Heyvaert te Veurne op twaalf juli tweeduizend en
zeven, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Veurne op zestien augustus
daarna onder formaliteitsnummer 066-T-16/08/2007-06161.
*Het goed beschreven sub 11, te weten de vroegere percelen grond gekadastreerd
tweede afdeling sectie D nummers 121/A en 118/B voor een totale oppervlakte van drie
are tachtig centiare (380 m²) om die te hebben verkregen ingevolge ruil met de
gemeente De Panne, blijkens akte verleden voor Werner Tyteca, commissaris bij het
Aankoopcomité te Brugge, op zeventien juni tweeduizend en tien, overgeschreven op
het hypotheekkantoor te Veurne op vijftien juli tweeduizend en tien onder
formaliteitsnummer 066-T-15/07/2010-05046.
*Het goed beschreven sub 12, zijnde het vroegere perceel grond gekadastreerd onder
de tweede afdeling sectie D deel van nummer 109, voor een oppervlakte volgens meting
van één are negen centiare (109 m²), om het te hebben verkregen ingevolge een ruil
met de heer Ronny Gilbert Debruyne en mevrouw Christine Marcella Irene Deprince, te
De Panne, blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris Serge Van Damme te De
Panne op één maart tweeduizend en elf, overgeschreven op het hypotheekkantoor te
Veurne op zeventien maart daarna onder formaliteitsnummer 066-T-17/03/2011-02141.
AFSTAND VAN RECHT VAN NATREKKING – TOELATING TOT BOUWEN:
De initiële grondeigenares, de naamloze vennootschap Topaze gaf in de nagemelde
oorspronkelijke statuten van de Residentie Paddock uitdrukkelijk toelating aan de
promotor-bouwheer, de naamloze vennootschap Duinenveld die vertegenwoordigd als
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voorzegd aanvaardde, om na de afbraak van de oude constructies, op de voorschreven
gronden een nieuw appartementsgebouw op te richten dat de naam Residentie
PADDOCK zou dragen. De grondeigenares, de naamloze vennootschap Topaze zou
hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid dragen.
De promotor-bouwheer verbond er zich in dezelfde oorspronkelijke statuten van de
Residentie Paddock toe het appartementsgebouw op te richten op eigen kosten en
risico, of op kosten van de indeplaatsgestelde, conform de afgeleverde
stedenbouwkundige vergunning en eventueel later af te leveren wijzigende
stedenbouwkundige vergunningen alsook conform de statuten van de Residentie.
Meteen verleende de grondeigenares, de naamloze vennootschap Topaze aan de
promotor, de naamloze vennootschap Duinenveld een toelating tot bouwen.
Voormeld opstalrecht werd verleend voor de duur van de promotie-operatie, dit is tot
de bouwwerken van het respectievelijk privatief en het overeenstemmend
grondaandeel in éénzelfde hand zijn verenigd en voor een maximale periode van vijf jaar
vanaf heden, hernieuwbaar, tenzij daaraan vroeger conventioneel een einde wordt
gesteld.
De toelating tot afbraak en bouwen kon nooit de verantwoordelijkheid van de
grondeigenares in het gedrang brengen voor wat betreft de voorgenomen bouwwerken.
De verantwoordelijkheid berustte volledig op de promotor, de naamloze vennootschap
Duinenveld, die alleen moest instaan voor de regeling van alle geschillen die zouden
kunnen ontstaan met betrekking tot het complex, zonder enige tussenkomst vanwege of
verhaal tegen de grondeigenares, die met het oprichten van de bouwwerken niets te
maken heeft.
Alle veroordelingen, zelfs indien deze tegen de grondeigenaars zijn uitgesproken, in dit
verband, moesten volledig afgedragen worden door de promotor, de naamloze
vennootschap Duinenveld.
Voormelde toelating en afstand van recht van natrekking werd uitdrukkelijk verstrekt
aan de bouwheer en is enkel door deze laatste overdraagbaar mits voorafgaande
uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de grondeigenares.
De promotor neemt te zijnen laste alle hoegenaamde voorheffingen, taksen en lasten,
te vestigen door de Staat, het Gewest, de Provincie of de Gemeente, ter volledige
ontlasting van de grondeigenares, vanaf de aanvang der afbraakwerken.
OORSPRONKELIJKE EN WIJZIGENDE STATUTEN:
De oorspronkelijke statuten van de Residentie PADDOCK werden verleden voor
ondergetekende notaris Serge Van Damme te De Panne op negenentwintig september
tweeduizend en elf, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Veurne op
zevenentwintig oktober daarna, onder formaliteitsnummer 066-T-27/10/2011-07726 en
de wijzigende statuten verleden voor ondergetekende Notaris Serge Van Damme op één
maart tweeduizend en twaalf, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Veurne, op
achtentwintig maart daarna, onder formaliteitsnummer 066-T-28/03/2012-02468.
VOORAFGAANDE UITEENZETTING:
De bouwwerken van de Residentie Paddock werden eerder aangevat, en thans is de
volledige
“gemeenschap
ondergrond”,
gerealiseerd
alsook
het
eerste
appartementsgebouw, dat de blokken 4/1, 4/2 en 4/3 bevat.
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De bouw van de tweede fase van de Residentie Paddock, te weten het tweede
appartementsgebouw dat de blokken 4/4, 4/5 en 4/6 bevatte werd tot op heden
uitgesteld.
De initiële stedenbouwkundige vergunning is intussen vervallen.
De promotor heeft met oog op de bouw van de tweede fase een nieuwe
omgevingsvergunning aangevraagd.
De omgevingsvergunning voor de tweede fase van de Residentie Paddock werd verleend
door het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente De Panne in zitting
van negentien juli tweeduizend negentien onder dossiernummer Omgevingsloket
OMV_2019058522, en gemeentelijk dossiernummer 2019/90.
K.B.O.:
De vereniging van mede-eigenaars van het onroerend complex Paddock is ingeschreven
in de kruispuntbank der ondernemingen onder nummer 0844.771.515.
WIJZIGING VAN DE PLANNEN :
Gebruik makend, enerzijds van het voorbehoud gemaakt in de oorspronkelijke statuten,
en anderzijds van de mogelijkheid voorzien in artikel 577-4 §1/1 van het burgerlijk
wetboek, wenst de promotor interne wijzigingen aan te brengen aan de binnenindeling
van enkele appartementen in de tweede fase, zonder dat aan de rechten van de andere
mede-eigenaars op hun privatief wordt geraakt, en zonder dat de verplichtingen van één
of meerdere mede-eigenaars worden verzwaard.
AANGEHECHTE STUKKEN:
Aan huidige akte worden volgende stukken gehecht:
-De omgevingsvergunning voor de tweede fase van de Residentie Paddock werd
verleend door het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente De Panne
in zitting van negentien juli tweeduizend negentien onder
dossiernummer
Omgevingsloket OMV_2019058522, en gemeentelijk dossiernummer 2019/90.
-een afschrift van de goedgekeurde plannen van de tweede fase;
-het uitvoeringsplan van de voetgangerszones (in bruine kleur) welke grotendeels zijn
uitgevoerd.
Hierdoor wordt het uitsluitend genotsrecht ten titel van zakelijk en overdraagbaar
recht op de tuin dat in de initiële statuten toebedeeld was aan de eigenaar van het
appartement 4.1-00.01 (tot op heden niet verkocht), ietwat verkleind door de inname
van een deeltje van de tuin voor het pad voor voetgangers en fietsen leidend tot de
Koninklijke Baan.
BODEMDECREET
1. De eigenares van de grond, die als gevolg van onderhavige akte gebracht wordt onder
het statuut van de gedwongen mede-eigendom, verklaart dat de betrokken grond geen
risicogrond is. Daarmee wordt bedoeld dat op deze grond geen risico-inrichtingen
gevestigd zijn of geweest zijn, zoals fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines,
installaties, toestellen en handelingen die een verhoogd risico op bodemverontreiniging
kunnen inhouden en die voorkomen op de lijst door de Vlaamse Regering opgesteld in
overeenstemming met artikel 6 van het bodemdecreet.
2. De comparanten leggen het bodemattest voor dat betrekking heeft op het hierbij
betrokken goed en dat werd afgeleverd door de OVAM op 10 mei 2018.
"1.Kadastrale gegevens
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datum toestand op : 01.01.2018
afdeling : 38352 De Panne 2 AFD
straat + nummer : Koninklijke Baan 33
sectie : D
nummer : 0101/00G000
Verder “deze grond” genoemd.
2. Inhoud van het bodemattest:
De OVAM heeft voor deze grond geen relevante gegevens over de bodemkwaliteit.
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
Opmerkingen:
1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een
oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd.
2. Meer informatie over de gemeentelijke inventaris en de toepasbaarheid op
delen van percelen vindt u op www.ovam.be/gemeentelijke-inventaris.
3. Bijkomende
informatie
over
de
overdrachtsregeling:
www.overdracht.ovam.be
4. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels
van grondverzet. Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.
5. Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden
gebruikt vindt u op http://www.ovam.be/disclaimer
6. De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte
gegevens.”
3. De eigenares van de grond verklaart met betrekking tot voormelde grond zelf geen
weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de
verkrijgers van de mede-eigendom of aan derden, of aanleiding kan geven tot een
saneringsverplichting, risicobeheer, tot gebruiks- of bestemmingsbeperkingen of tot
andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.
4. Op grond van wat voorafgaat, bevestigt de instrumenterende notaris dat de
bepalingen van het Bodemdecreet in verband met de overdracht van gronden werd
toegepast.
AANGEPASTE BESCHRIJVING VAN DE PRIVATIEVE DELEN IN DE TWEEDE FASE:
A. BESCHRIJVING VAN DE BLOK “4.6”
1. Algemeen:
De BLOK “4.6” is gelegen aan de zuid-westkant van het onroerend complex, links
achteraan als men het gebouw bekijkt vanaf de L. Maskenslaan. Blok “4.6” krijgt als
adres L. Maskenslaan, 4/6.
Behoren tot de bijzonder gemeenschappelijke delen van de Blok “4.6” in de
kelderverdiepingen -1 en -2: trappen en trapzaal, lift en liftkoker.
2. Beschrijving van het gelijkvloers van de BLOK “4.6”:
a) de bijzonder gemeenschappelijke delen te gebruiken voor de BLOK “4.6”
Hellend vlak, inkomdeur, inkom met parlofonie en ruimte voor brievenbussen, sas, trap
en trapzaal, lift en liftkoker.
b) privatieve delen
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1. Het appartement genummerd “4.6-G0.01”, aan de zuidkant van Blok 4.6, links als
men Blok 4.6 bekijkt vanaf de L. Maskenslaan, met partitienummer D 101GP0002,
bevattende:
a) in privatieve en uitsluitende eigendom :
Inkomdeur, inkomhall, ruimte voor vestiairekast, W.C., badkamer met ligbad en lavabo,
twee slaapkamers waarvan één met douchecel, living met keukenhoek, berging, en
terras, alsmede het uitsluitend genot ten titel van zakelijk en overdraagbaar recht van
een strook tuin gelegen aan de zuid- en westkant van het appartement, zoals die is
afgebeeld op het plan van het gelijkvloers.
b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :
- honderd vijfenveertig / tienduizendsten (145/10.000sten) in de algemeen
gemeenschappelijke delen van het complex ‘Paddock’ waaronder de grond
- honderd vijfenveertig / zevenhonderd en vijfden (145/705den) in de bijzonder
gemeenschappelijke delen van de Blok 4.6
2. Het appartement genummerd “4.6-G0.02”, aan de noordkant van Blok 4.6, rechts als
men de Blok 4.6 bekijkt vanaf de L. Maskenslaan, met partitienummer D
101GP0003,bevattende:
a) in privatieve en uitsluitende eigendom:
Inkomdeur, inkomhall, ruimte voor vestiairekast, W.C., slaapkamer, badkamer (douche
en lavabo), berging, living met keukenhoek en terras, alsook het uitsluitend genot ten
titel van zakelijk en overdraagbaar recht van een strook tuin gelegen aan de westkant
van het appartement, zoals die is afgebeeld op het plan van het gelijkvloers.
b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :
- honderd en twee/tienduizendsten (102/10.000sten) in de algemeen
gemeenschappelijke delen van het complex ‘Paddock’ waaronder de grond;
- honderd en twee / zevenhonderd en vijfden (102/705den) in de bijzonder
gemeenschappelijke delen van de Blok 4.6.
3. BESCHRIJVING VAN DE EERSTE VERDIEPING VAN BLOK 4.6:
a) de bijzonder gemeenschappelijke delen
De lift en liftkoker, sas, de trapzaal met trap.
b) privatieve delen
1. Het appartement genummerd “4.6-01.01”, gelegen aan de noordkant van Blok 4.6,
rechts als men Blok 4.6 bekijkt vanaf de L. Maskenslaan, met partitienummer D
101GP0010, bevattende:
a) in privatieve en uitsluitende eigendom :
Inkomdeur, inkomhall, ruimte voor vestiairekast, w.c., badkamer met ligbad en lavabo,
twee slaapkamers uitgevend op een gemeenschappelijk terras, living met keukenhoek,
berging en terras.
b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :
- honderd vijfenveertig / tienduizendsten (145/10.000sten) in de algemeen
gemeenschappelijke delen van het complex waaronder de grond
- honderd vijfenveertig / zevenhonderd en vijfden (145/705den) in de bijzonder
gemeenschappelijke delen van de Blok 4.6.
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2. Het appartement genummerd “4.6-01.02”, gelegen aan de zuidkant van Blok 4.6,
links als men Blok 4.6 bekijkt vanaf de L. Maskenslaan, met partitienummer D
101GP0011, bevattende:
a) in privatieve en uitsluitende eigendom :
Inkomdeur, inkomhall, ruimte voor vestiairekast, W.C., badkamer met ligbad en lavabo,
twee slaapkamers met balkon, living met keukenhoek, berging en hoekterras.
b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :
- honderd éénenvijftig / tienduizendsten (151/10.000sten) in de algemeen
gemeenschappelijke delen van het complex waaronder de grond
- honderd éénenvijftig / zevenhonderd en vijfden (151/705den) in de bijzonder
gemeenschappelijke delen van de Blok 4.6.
3. BESCHRIJVING VAN DE TWEEDE VERDIEPING VAN BLOK 4.6:
a) de bijzonder gemeenschappelijke delen
De lift en liftkoker, sas, de trapzaal met trap.
b) privatieve delen
Het
appartement
genummerd
“4.6-02.01”,
met
partitienummer
D
101GP0023,bevattende:
a) in privatieve en uitsluitende eigendom :
Inkomdeur, inkomhall, ruimte voor vestiairekast, W.C., badkamer met ligbad en lavabo,
twee slaapkamers met balkon, living (eethoek, TV-hoek, relax) met keukenhoek, berging
en het uitsluitend genot ten titel van zakelijk en overdraagbaar recht van het dakterras
palend aan het appartement.
b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :
- honderd tweeënzestig / tienduizendsten (162/10.000sten) in de algemeen
gemeenschappelijke delen van het complex waaronder de grond
- honderd tweeënzestig / zevenhonderd en vijfden (162/705den) in de bijzonder
gemeenschappelijke delen van de Blok 4.6.
D. BESCHRIJVING VAN DE BLOK 4.5
1. Algemeen:
De BLOK 4.5 is de tweede appartementsblok van links achteraan (kant De Lijn), als men
het onroerend complex ‘Paddock’ bekijkt vanaf de L. Maskenslaan. Blok 4.5 krijgt als
adres L. Maskenslaan, 4/5.
Behoren tot de bijzonder gemeenschappelijke delen van de Blok 4.5 in de
kelderverdiepingen -1 en -2: trappen en trapzaal, lift en liftkoker.
2. Beschrijving van het gelijkvloers van de BLOK 4.5:
a) de bijzonder gemeenschappelijke delen te gebruiken voor de BLOK 4.5
Inkomdeur, inkom met parlofonie en ruimte voor brievenbussen, sas, trap en trapzaal,
lift en liftkoker.
b) privatieve delen
1. Het appartement genummerd “4.5-G0.01”, de zuidkant vormend van de Blok 4.5,
links als men de Blok 4.5 bekijkt vanaf de L. Maskenslaan, met partitienummer D
101G0004, bevattende :
a) in privatieve en uitsluitende eigendom :
Inkomdeur, inkomhall, ruimte voor vestiairekast, W.C., badkamer met ligbad en lavabo,
twee slaapkamers waarvan één met douchecel, living met keukenhoek, berging en
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terras, alsook het uitsluitend genot ten titel van zakelijk en overdraagbaar recht van een
strook tuin gelegen aan de westkant van het appartement, zoals die is afgebeeld op het
plan van het gelijkvloers.
b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :
- honderd éénenveertig / tienduizendsten (141/10.000sten) in de algemeen
gemeenschappelijke delen van het complex ‘Paddock’ waaronder de grond
- honderd éénenveertig / duizend éénenvijftigsten (141/1.051sten) in de bijzonder
gemeenschappelijke delen van de Blok 4.5.
2. Het appartement genummerd “4.5-G0.02”, de noordkant vormend van de Blok 4.5,
rechts als men de Blok 4.5 bekijkt vanaf de L. Maskenslaan, met partitienummer D
101GP0005, bevattende:
a) in privatieve en uitsluitende eigendom:
Inkomdeur, inkomhall, W.C., ruimte voor vestiairekast, W.C., berging, slaapkamer,
badkamer (douche en lavabo), living met keukenhoek en terras, alsook het uitsluitend
genot ten titel van zakelijk en overdraagbaar recht van een strook tuin gelegen aan de
westkant van het appartement, zoals die is afgebeeld op het plan van het gelijkvloers.
b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :
- honderd en één/tienduizendsten (101/10.000sten) in de algemeen
gemeenschappelijke delen van het complex ‘Paddock’ waaronder de grond;
- honderd en één/duizend en éénenvijftigsten (101/1.051sten) in de bijzonder
gemeenschappelijke delen van de Blok 4.5.
3. BESCHRIJVING VAN DE EERSTE VERDIEPING VAN BLOK 4.5:
a) de bijzonder gemeenschappelijke delen
De lift en liftkoker, sas, de trapzaal met trap.
b) privatieve delen
1. Het appartement genummerd “4.5-01.01”, aan de noordkant van Blok 4.5, rechts als
men Blok 4.5 bekijkt vanaf de L. Maskenslaan, met partitienummer D 101GP0012,
bevattende:
a) in privatieve en uitsluitende eigendom :
Inkomdeur, inkomhall, ruimte voor vestiairekast, W.C., living met keukenhoek, berging
en terras, badkamer met ligbad en lavabo, twee slaapkamers uitgevend op
gemeenschappelijk terras.
b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :
- honderd vierenveertig / tienduizendsten (144/10.000sten) in de algemeen
gemeenschappelijke delen van het complex waaronder de grond
- honderd vierenveertig/duizend éénenvijftigsten (144/1.051sten) in de bijzonder
gemeenschappelijke delen van de Blok 4.5.
2. Het appartement genummerd “4.5-01.02”, aan de zuidkant van Blok 4.5, links als
men Blok 4.5 bekijkt vanaf de L. Maskenslaan, met partitienummer D 101GP0013,
bevattende:
a) in privatieve en uitsluitende eigendom :
Inkomdeur, inkomhall, ruimte voor vestiairekast, W.C., living met keukenhoek, berging
en terras, badkamer met ligbad en lavabo, twee slaapkamers uitgevend op
gemeenschappelijk terras.
b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :
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- honderd vijfenveertig / tienduizendsten (145/10.000sten) in de algemeen
gemeenschappelijke delen van het complex waaronder de grond
- honderd vijfenveertig/duizend éénenvijftigsten (145/1.051sten) in de bijzonder
gemeenschappelijke delen van de Blok 4.5.
4. BESCHRIJVING VAN DE TWEEDE VERDIEPING VAN BLOK 4.5:
a) de bijzonder gemeenschappelijke delen
De lift en liftkoker, sas, de trapzaal met trap.
b) privatieve delen
1. Het appartement genummerd “4.5-02.01”, aan de noordkant van Blok 4.5, rechts als
men Blok 4.5 bekijkt vanaf de L. Maskenslaan, met partitienummer D 101GP0024,
bevattende:
a) in privatieve en uitsluitende eigendom :
Inkomdeur, inkomhall, ruimte voor vestiairekast, W.C., living met keukenhoek, berging
en terras, badkamer met ligbad en lavabo, twee slaapkamers uitgevend op
gemeenschappelijk terras.
b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :
- honderd vierenveertig / tienduizendsten (144/10.000sten) in de algemeen
gemeenschappelijke delen van het complex waaronder de grond
- honderd vierenveertig/duizend éénenvijftigsten (144/1.051sten) in de bijzonder
gemeenschappelijke delen van de Blok 4.5.
2. Het appartement genummerd “4.5-02.02”, aan de zuidkant van Blok 4.5, links als
men Blok 4.5 bekijkt vanaf de L. Maskenslaan, met partitienummer D 101GP0025,
bevattende:
a) in privatieve en uitsluitende eigendom :
Inkomdeur, inkomhall, ruimte voor vestiairekast, W.C., living met keukenhoek, berging
en terras, badkamer met ligbad en lavabo, twee slaapkamers uitgevend op
gemeenschappelijk terras.
b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :
- honderd vijfenveertig / tienduizendsten (145/10.000sten) in de algemeen
gemeenschappelijke delen van het complex waaronder de grond
- honderd vijfenveertig/duizend éénenvijftigsten (145/1.051sten) in de bijzonder
gemeenschappelijke delen van de Blok 4.5.
5. BESCHRIJVING VAN DE DERDE VERDIEPING VAN BLOK 4.5:
a) de bijzonder gemeenschappelijke delen
De lift en liftkoker, sas, de trapzaal met trap.
b) privatieve delen
Het appartement genummerd “4.5-03.01”, met partitienummer D 101GP0035,
bevattende:
a) in privatieve en uitsluitende eigendom :
Inkomdeur, inkomhall, W.C., living met keukenhoek, berging, eerste slaapkamer, tweede
slaapkamer met badkamer (douche en lavabo), derde slaapkamer, W.C., badkamer
(ligbad en lavabo), alsook het uitsluitend genot ten titel van zakelijk en overdraagbaar
recht van de terrassen gelegen aan de west- en de oostkant van het appartement.
b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :
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- tweehonderd éénendertig / tienduizendsten (231/10.000sten) in de algemeen
gemeenschappelijke delen van het complex waaronder de grond
- tweehonderd éénendertig/duizend éénenvijftigsten (231/1.051sten) in de bijzonder
gemeenschappelijke delen van de Blok 4.5.
E. BESCHRIJVING VAN DE BLOK 4.4:
1. Algemeen:
De BLOK 4.4 is de derde appartementsblok van links achteraan (kant De Lijn), als men
het onroerend complex ‘Paddock’ bekijkt vanaf de L. Maskenslaan (het dichtst bij de
Koninklijke Baan). Blok 4.4 krijgt als adres L. Maskenslaan, 4/4.
Behoren tot de bijzonder gemeenschappelijke delen van de Blok 4.4 in de
kelderverdiepingen -1 en -2: trappen en trapzaal, lift en liftkoker.
2. Beschrijving van het gelijkvloers van de BLOK 4.4:
a) de bijzonder gemeenschappelijke delen te gebruiken voor de BLOK 4.4
Inkomdeur, inkom met parlofonie en ruimte voor brievenbussen, sas, trap en trapzaal,
lift en liftkoker.
b) privatieve delen
1. Het appartement genummerd “4.4-G0.01”, de zuidkant vormend van de Blok 4.4,
links als men de Blok 4.4 bekijkt vanaf de L. Maskenslaan, met partitienummer D
101GP0006, bevattende :
a) in privatieve en uitsluitende eigendom :
Inkomdeur, inkomhall, ruimte voor vestiairekast, W.C., berging, badkamer (douche en
lavabo), slaapkamer, living met keukenhoek en terras, alsook het uitsluitend genot ten
titel van zakelijk en overdraagbaar recht van een strook tuin gelegen aan de westkant
van het appartement, zoals die is afgebeeld op het plan van het gelijkvloers.
b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :
- honderd en één / tienduizendsten (101/10.000sten) in de algemeen
gemeenschappelijke delen van het complex ‘Paddock’ waaronder de grond
- honderd en één / duizend driehonderd achtendertigsten (101/1.338sten) in de
bijzonder gemeenschappelijke delen van de Blok 4.4.
2. Het appartement genummerd “4.4-00.02”, de noordkant vormend van de Blok 4.4,
rechts als men de Blok 4.4 bekijkt vanaf de L. Maskenslaan, met partitienummer D
101GP0007, bevattende:
a) in privatieve en uitsluitende eigendom:
Inkomdeur, inkomhall, W.C., ruimte voor vestiairekast, W.C., badkamer met ligbad en
lavabo, twee slaapkamers waarvan één met douchecel, living met keukenhoek, berging
en terras, alsook het uitsluitend genot ten titel van zakelijk en overdraagbaar recht van
een strook tuin gelegen aan de west- en de noordkant van het appartement, zoals die is
afgebeeld op het plan van het gelijkvloers.
b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :
- honderd vijfenveertig / tienduizendsten (145/10.000sten) in de algemeen
gemeenschappelijke delen van het complex ‘Paddock’ waaronder de grond;
- honderd vijfenveertig/duizend driehonderd achtendertigsten (145/1.338sten) in de
bijzonder gemeenschappelijke delen van de Blok 4.4.
3. BESCHRIJVING VAN DE EERSTE VERDIEPING VAN BLOK 4.4:
a) de bijzonder gemeenschappelijke delen
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De lift en liftkoker, sas, de trapzaal met trap.
b) privatieve delen
1. Het appartement genummerd “4.4-01.01”, aan de noordkant van Blok 4.4, rechts als
men Blok 4.4 bekijkt vanaf de L. Maskenslaan, met partitienummer D 101GP0014,
bevattende:
a) in privatieve en uitsluitende eigendom :
Inkomdeur, inkomhall, ruimte voor vestiairekast, W.C., nachthall, badkamer met ligbad
en lavabo, twee slaapkamers, waarvan één met terras en één met balkon, living met
keukenhoek, berging en hoekterras.
b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :
- honderd éénenvijftig / tienduizendsten (151/10.000sten) in de algemeen
gemeenschappelijke delen van het complex waaronder de grond
- honderd éénenvijftig/duizend driehonderd achtendertigsten (151/1.338sten) in de
bijzonder gemeenschappelijke delen van de Blok 4.4.
2. Het appartement genummerd “4.4-01.02”, aan de zuidkant van Blok 4.4, links als
men Blok 4.4 bekijkt vanaf de L. Maskenslaan, met partitienummer D 101GP0015,
bevattende:
a) in privatieve en uitsluitende eigendom :
Inkomdeur, inkomhall, ruimte voor vestiairekast, W.C., living met keukenhoek, berging
en terras, badkamer (ligbad en lavabo), twee slaapkamers, elk met een terras.
b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :
- honderd drieënveertig / tienduizendsten (143/10.000sten) in de algemeen
gemeenschappelijke delen van het complex waaronder de grond
- honderd drieënveertig / duizend driehonderd achtendertigsten (143/1.338sten) in de
bijzonder gemeenschappelijke delen van de Blok 4.4.
4. BESCHRIJVING VAN DE TWEEDE VERDIEPING VAN BLOK 4.4:
a) de bijzonder gemeenschappelijke delen
De lift en liftkoker, sas, de trapzaal met trap.
b) privatieve delen
1. Het appartement genummerd “4.4-02.01”, aan de noordkant van Blok 4.4, rechts als
men Blok 4.4 bekijkt vanaf de L. Maskenslaan, met partitienummer D 101GP0026,
bevattende:
a) in privatieve en uitsluitende eigendom :
Inkomdeur, inkomhall, ruimte voor vestiairekast, W.C., nachthall, badkamer met ligbad
en lavabo, twee slaapkamers waarvan één met terras en één met balkon, living met
keukenhoek, berging en hoekterras.
b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :
- honderd éénenvijftig / tienduizendsten (151/10.000sten) in de algemeen
gemeenschappelijke delen van het complex waaronder de grond
- honderd éénenvijftig/duizend driehonderd achtendertigsten (151/1.338sten) in de
bijzonder gemeenschappelijke delen van de Blok 4.4.
2. Het appartement genummerd “4.4-02.02”, aan de zuidkant van Blok 4.4, links als
men Blok 4.4 bekijkt vanaf de L. Maskenslaan, met partitienummer D 101GP0027,
bevattende:
a) in privatieve en uitsluitende eigendom :
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Inkomdeur, inkomhall, ruimte voor vestiairekast, W.C., living met keukenhoek, berging
en terras, twee slaapkamers, waarvan één met terras en één met balkon, badkamer
(ligbad en lavabo).
b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :
- honderd drieënveertig / tienduizendsten (143/10.000sten) in de algemeen
gemeenschappelijke delen van het complex waaronder de grond
- honderd drieënveertig / duizend driehonderd achtendertigsten (143/1.338sten) in de
bijzonder gemeenschappelijke delen van de Blok 4.4.
5. BESCHRIJVING VAN DE DERDE VERDIEPING VAN BLOK 4.4:
a) de bijzonder gemeenschappelijke delen
De lift en liftkoker, sas, de trapzaal met trap.
b) privatieve delen
1. Het appartement genummerd “4.4-03.01”, aan de noordkant van Blok 4.4, rechts als
men Blok 4.4 bekijkt vanaf de L. Maskenslaan, met partitienummer D 101GP0036,
bevattende:
a) in privatieve en uitsluitende eigendom :
Inkomdeur, inkomhall, ruimte voor vestiairekast, W.C., badkamer met ligbad en lavabo,
twee slaapkamers waarvan één met terras en één met balkon, living met keukenhoek,
berging en hoekterras.
b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :
- honderd éénenvijftig / tienduizendsten (151/10.000sten) in de algemeen
gemeenschappelijke delen van het complex waaronder de grond
- honderd éénenvijftig/duizend driehonderd achtendertigsten (151/1.338sten) in de
bijzonder gemeenschappelijke delen van de Blok 4.4.
2. Het appartement genummerd “4.4-03.02”, aan de zuidkant van Blok 4.4, links als
men Blok 4.4 bekijkt vanaf de L. Maskenslaan, met partitienummer D 101GP0037,
bevattende:
a) in privatieve en uitsluitende eigendom :
Inkomdeur, inkomhall, ruimte voor vestiairekast, W.C., living met keukenhoek, berging
en terras, badkamer met ligbad en lavabo, twee slaapkamers waarvan één met terras en
één met balkon.
b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :
- honderd en zevenenveertig / tienduizendsten (147/10.000sten) in de algemeen
gemeenschappelijke delen van het complex waaronder de grond
- honderd en zevenenveertig / duizend driehonderd achtendertigsten (147/1.338sten) in
de bijzonder gemeenschappelijke delen van de Blok 4.4.
6. BESCHRIJVING VAN DE VIERDE VERDIEPING VAN BLOK 4.4:
a) de bijzonder gemeenschappelijke delen
De lift en liftkoker, sas, de trapzaal met trap.
b) privatieve delen
Het appartement genummerd “4.4-04.01”, met partitienummer D 101GP0044,
bevattende:
a) in privatieve en uitsluitende eigendom :
Inkomdeur, inkomhall, W.C., ruimte voor vestiairekast, living (eethoek, zithoek, relax)
met keukenhoek en berging, nachthall, W.C., badkamer met ligbad en lavabo, twee
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slaapkamers telkens met balkon, waarvan één met badkamer (douche en lavabo), en het
uitsluitend genot ten titel van zakelijk en overdraagbaar recht van de terrassen gelegen
aan de west-, noord- en oostkant van het appartement.
b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :
- tweehonderd en zes / tienduizendsten (206/10.000sten) in de algemeen
gemeenschappelijke delen van het complex waaronder de grond
- tweehonderd en zes / duizend driehonderd achtendertigsten (206/1.338sten) in de
bijzonder gemeenschappelijke delen van de Blok 4.4.
I. OVERZICHTSTABELLEN:
I. GEMEENSCHAP ONDERGROND:
1. Kelderverdieping niveau -2:
Beschrijving van de Aandelen in de algemeen Aandelen in de bijzonder
privatieve delen
gemeenschappelijke delen gemeenschappelijke delen
en de grond
van
de
gemeenschap
ondergrond
- Kelder B1:
2/10.000
2/2.013
- kelder B2:
1/10.000
1/2.013
- kelder B3:
1/10.000
1/2.013
- kelder B4:
2/10.000
2/2.013
- kelder B5:
1/10.000
1/2.013
- kelder B6:
1/10.000
1/2.013
- kelder B7:
1/10.000
1/2.013
- kelder B8:
1/10.000
1/2.013
- kelder B9:
2/10.000
2/2.013
- kelder B10:
2/10.000
2/2.013
- kelder B11:
1/10.000
1/2.013
- kelder B12:
2/10.000
2/2.013
- kelder B13:
2/10.000
2/2.013
- kelder B14:
2/10.000
2/2.013
- kelder B15:
2/10.000
2/2.013
GARAGES
- garage G45
22/10.000
22/2.013
- garage G46
25/10.000
25/2.013
- garage G47
25/10.000
25/2.013
- garage G48
22/10.000
22/2.013
- garage G49
22/10.000
22/2.013
- garage G50
25/10.000
25/2.013
- garage G51
25/10.000
25/2.013
- Garage G52
22/10.000
22/2.013
- Garage G53
22/10.000
22/2.013
- Garage G54
25/10.000
25/2.013
- Garage G55
25/10.000
25/2.013
- Garage G56
22/10.000
22/2.013
- Garage G58-G59
20/10.000
20/2.013
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- Garage G60
- Garage G61
- Garage G62
- Garage G63
- Garage G64
- Garage G65
- Garage G66
- Garage G67
- Garage G68
- Garage G69
- Garage G70
- Garage G71
- Garage G72
- Garage G74
- Garage G75
- Garage G76
- Garage G77
- Garage G78
- Garage G79
- Garage G80
- Garage G81
- Garage G82
- Garage G83
- Garage G84
- Garage G85
- Garage G86
- Garage G87
- Garage G88
- Garage G89
- Garage G90
- Garage G91
- Garage G92
- Garage G93
- Garage G94

16/10.000
16/10.000
16/10.000
16/10.000
16/10.000
16/10.000
16/10.000
16/10.000
16/10.000
23/10.000
25/10.000
30/10.000
29/10.000
22/10.000
22/10.000
22/10.000
22/10.000
22/10.000
22/10.000
31/10.000
22/10.000
22/10.000
22/10.000
34/10.000
34/10.000
22/10.000
16/10.000
18/10.000
18/10.000
18/10.000
18/10.000
18/10.000
18/10.000
18/10.000

16/2.013
16/2.013
16/2.013
16/2.013
16/2.013
16/2.013
16/2.013
16/2.013
16/2.013
23/2.013
25/2.013
30/2.013
29/2.013
22/2.013
22/2.013
22/2.013
22/2.013
22/2.013
22/2.013
31/2.013
22/2.013
22/2.013
22/2.013
34/2.013
34/2.013
22/2.013
16/2.013
18/2.013
18/2.013
18/2.013
18/2.013
18/2.013
18/2.013
18/2.013

2. Kelderverdieping niveau -1:
- Garage G1
- Garage G2
- Garage G3
- Garage G4
- Garage G5
- Garage G6

22/10.000
25/10.000
25/10.000
22/10.000
22/10.000
22/10.000

22/2.013
25/2.013
25/2.013
22/2.013
22/2.013
22/2.013
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- Garage G73
- Garage G57
- Garage G7
- Garage G8
- Garage G9
- Garage G10
- Garage G11
- Garage G12
- Garage G13
- Garage G14
- Garage G15
- Garage G16
- Garage G17
- Garage G18
- Garage G19
- Garage G20
- Garage G21
- Garage G22
- Garage G23
- Garage G24
- Garage G25
- Garage G26
- Garage G27
- Garage G28
- Garage G29
- Garage G30
- Garage G31
- Garage G32
- Garage G33
- Garage G34
- Garage G35
- Garage G36
- Garage G37
- Garage G38
- Garage G39
- Garage G40
- Garage G41
- Garage G42
- Garage G43
- Garage G44

20/10.000
22/10.000
22/10.000
25/10.000
25/10.000
22/10.000
16/10.000
16/10.000
16/10.000
16/10.000
16/10.000
16/10.000
16/10.000
16/10.000
18/10.000
23/10.000
25/10.000
30/10.000
29/10.000
22/10.000
22/10.000
22/10.000
22/10.000
22/10.000
22/10.000
31/10.000
23/10.000
23/10.000
22/10.000
34/10.000
34/10.000
22/10.000
16/10.000
16/10.000
16/10.000
16/10.000
16/10.000
16/10.000
16/10.000
16/10.000

20/2.013
22/2.013
22/2.013
25/2.013
25/2.013
22/2.013
16/2.013
16/2.013
16/2.013
16/2.013
16/2.013
16/2.013
16/2.013
16/2.013
18/2.013
23/2.013
25/2.013
30/2.013
29/2.013
22/2.013
22/2.013
22/2.013
22/2.013
22/2.013
22/2.013
31/2.013
23/2.013
23/2.013
22/2.013
34/2.013
34/2.013
22/2.013
16/2.013
16/2.013
16/2.013
16/2.013
16/2.013
16/2.013
16/2.013
16/2.013

II. BLOK 4.6:
Beschrijving

van

de Aandelen in de algemeen Aandelen in de bijzonder
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privatieve delen
App. 4.6-00.01
App. 4.6-00.02
App. 4.6-01.01
App. 4.6-01.02
App. 4.6-02.01

gemeenschappelijke delen gemeenschappelijke delen
en de grond
van BLOK 4.6
145/10.000
145/705
102/10.000
102/705
145/10.000
145/705
151/10.000
151/705
162/10.000
162/705

III. BLOK 4.5:
Beschrijving
van
privatieve delen
App. 4.5-00.01
App. 4.5-00.02
App. 4.5-01.01
App. 4.5-01.02
App. 4.5-02.01
App. 4.5-02.02
App. 4.5-03.01

de Aandelen in de algemeen
gemeenschappelijke delen
en de grond
141/10.000
101/10.000
144/10.000
145/10.000
144/10.000
145/10.000
231/10.000

Aandelen in de bijzonder
gemeenschappelijke delen
van BLOK 4.5
141/1.051
101/1.051
144/1.051
145/1.051
144/1.051
145/1.051
231/1.051

de Aandelen in de algemeen
gemeenschappelijke delen
en de grond
101/10.000
145/10.000
151/10.000
143/10.000
151/10.000
143/10.000
151/10.000

Aandelen in de bijzonder
gemeenschappelijke delen
van BLOK 4.4
101/1.338
145/1.338
151/1.338
143/1.338
151/1.338
143/1.338
151/1.338

IV. BLOK 4.4:
Beschrijving
van
privatieve delen
App. 4.4-00.01
App. 4.4-00.02
App. 4.4-01.01
App. 4.4-01.02
App. 4.4-02.01
App. 4.4-02.02
App. 4.4-03.01
App. 4.4-03.02
App. 4.4-04.01

147/10.000
206/10.000

147/1.338
206/1.338

V. BLOK 4.3:
Beschrijving
van
privatieve delen
App. 4.3-00.01
App. 4.3-01.01
App. 4.3-01.02

de Aandelen in de algemeen
gemeenschappelijke delen
en de grond
106/10.000
144/10.000
154/10.000

Aandelen in de bijzonder
gemeenschappelijke delen
van BLOK 4.3
106/1.506
144/1.506
154/1.506
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App. 4.3-02.01
App. 4.3-02.02
App. 4.3-03.01
App. 4.3-03.02
App. 4.3-04.01
App. 4.3-04.02
App. 4.3-05.01

144/10.000
154/10.000
144/10.000
154/10.000
146/10.000
154/10.000
206/10.000

144/1.506
154/1.506
144/1.506
154/1.506
146/1.506
154/1.506
206/1.506

V. BLOK 4.2:
Beschrijving
van
privatieve delen
Winkel W00.01
Winkel W00.02
App. 4.2-01.01
App. 4.2-01.02
App. 4.2-01.03
App. 4.2-02.01
App. 4.2-02.02
App. 4.2-02.03
App. 4.2-03.01
App. 4.2-03.02
App. 4.2-03.03
App. 4.2-04.01
App. 4.2-04.02

de Aandelen in de algemeen
gemeenschappelijke delen
en de grond
315/10.000
427/10.000
215/10.000
106/10.000
158/10.000
215/10.000
106/10.000
158/10.000
215/10.000
106/10.000
160/10.000
165/10.000
172/10.000

Aandelen in de bijzonder
gemeenschappelijke delen
van BLOK 4.2
315/2.518
427/2.518
215/2.518
106/2.518
158/2.518
215/2.518
106/2.518
158/2.518
215/2.518
106/2.518
160/2.518
165/2.518
172/2.518

de Aandelen in de algemeen
gemeenschappelijke delen
en de grond
106/10.000
169/10.000
137/10.000
169/10.000
137/10.000
151/10.000

Aandelen in de bijzonder
gemeenschappelijke delen
van BLOK 4.1
106/869
169/869
137/869
169/869
137/869
151/869

V. BLOK 4.1:
Beschrijving
van
privatieve delen
App. 4.1-00.01
App. 4.1-01.01
App. 4.1-01.02
App. 4.1-02.01
App. 4.1-02.02
App. 4.1-03.01

Deze fracties werden vastgesteld naar evenredigheid van de respectieve waarde van elk
privatief deel, die bepaald wordt in functie van de netto-vloeroppervlakte, de
bestemming en de ligging van het privatieve deel.
Het verslag dat in toepassing van artikel 577-4 van het Burgerlijk Wetboek werd gehecht
aan de initiële statuten.
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Voor de wijzigingen werden in blok 4.4 (op de verdiepingen één tot en met drie)
vijfendertig quotiteiten onttrokken aan de vroegere drie-slaapkamerappartementen, en
vijfendertig quotiteiten toegevoegd aan de vroegere éénslaapkamer-appartementen.
De netto-vloeroppervlakten van de privatieve kavels werden medegedeeld door het
architectenbureau, opsteller van de plannen, en zijn hieraan gehecht.
Voor het overige wordt niets gewijzigd aan de voormelde oorspronkelijke statuten die
integraal van kracht blijven. Eventuele aanpassingen aan de nieuwe wetgeving zullen
het voorwerp moeten uitmaken van een beslissing van de algemene vergadering der
mede-eigenaars van het onroerend complex Paddock.
ONTSLAG VAN AMBTSHALVE INSCHRIJVING
De algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie wordt uitdrukkelijk
ontslagen van de verplichting tot het nemen van een inschrijving naar aanleiding van de
overschrijving van onderhavige akte.
WOONSTKEUZE:
Voor de uitvoering dezer kiezen de comparanten woonst in hun maatschappelijke zetel.
Iedere mede-eigenaar die geen woonplaats in België heeft of er niet gewoonlijk verblijft
moet woonplaats in België kiezen, op een adres waar hem alle berichten,
kennisgevingen en aanmaningen ter uitvoering van deze statuten kunnen worden
gezonden.
Bij gebreke aan dergelijke keuze van woonplaats worden deze mede-eigenaars geldig
bereikt op het adres van de privatieve kavel waarvan zij eigenaars zijn.
VERTALING:
Alleen de Nederlandstalige tekst is rechtsgeldig.
Elke vertaling geschiedt buiten de verantwoordelijkheid van de comparanten of van de
ondergetekende notaris.
RECHTEN OP GESCHRIFTEN
Het recht op geschrift bedraagt vijftig Euro (50,00 Eur).
SLOTBEPALING
Nadat de instrumenterende notaris de comparanten artikel 9 paragraaf 1 alinea's twee
en drie van de organieke wet notariaat heeft uitgelegd, hebben deze verklaard dat zich
hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voortdoet, en dat zij alle bedingen
opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.
De comparanten bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over
de rechten, verplichtingen, en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op
een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.
Partijen verklaren sinds meer dan vijf werkdagen in het bezit te zijn van het ontwerp van
deze statuten. De statuten werden dan ook toegelicht.
WAARVAN AKTE.
Verleden te De Panne, ter studie, datum als voormeld.
Na voorlezing hebben de comparanten, vertegenwoordigd als gezegd, samen met ons,
notaris, deze akte getekend.
VOLGEN DE HANDTEKENINGEN

