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Akte van wijziging van de splitsing 
in appartementsrechten van de 

"ZUIDER?ASSAGE" 

gepasseerd ap 1S april 1981 vaar 
natar is B .~1ambecs ter standplaats 
Vught. 

De zes tekeningen valgens welke de splitsing is vastge
legd, zijn aan de in haaf·le bedaelde akte vastgehecht. 

OHSCHRIJVING VAN DE APPARTEMENTSRECHTEN: 

1- het appartementsrecht r~chtgevende ap het uitslui
tend gebruik van een winkel ap de begane grand met 
taebeharc:1 en met berging in de kelderverdieping, 
plaatselijk bekend gemeente 's-Hertagenbasch, Ruus
braeckstraat 63, kadastraal bekend gemeente 's-f!er
tagenbasch sektie N car..plexaanduiding 803A, appar
tementsindex l; 

- het appartementsrecht rechtgevende op het uitslui
tend gebruik v~n een winkel ap de begane grand met 
taebeharen en met een berging in de kelderverdie
ping, plaatselijk bekend gemeente 's-Hertagenbasch, 
Ruusbraecstraat 65/67, kadastraal bekend gemeente 
's-Hertagenbosch sektie N complexaanduiding 803A, 
appartementsindex 2; 

- het appartementsrecht rechtgevende ap het uitslui
tend gebruik van het kantaar ap de begane grand met 
taebeharen, plaatselijk bekend gemeente 's-Hertagen
basch, Vandelstraat 26, kadastraal bekend gemeente 
's-Hertagenbasch sektie N camplexaanduiding 803A, 
appartementsindex 3; 

- het appartementsrecht rechtgevende ap het uitslui
tend gebruik van een winkel ap de begane grand met 
taebeharen en met berging in de kelderverdiepi~g, 
plaatselijk bekencl gcmeente 's-Hertagenbasch, Van
delstraat 24, kadastraal bekcnd gemeente 's-Herta
genbosch sektie N camplexaanduiding 803A, apparte
mentsindex 4; 

- hc:.t appartcnc.·nt~;rccht r~chtqevcndc op hGt uitslui
tcnd gcbruik va11 ~en winkcl Gt) de bega11C grand met 
t:ocbchorcn r~n ;n..::t ccn li :·r~j1:1<;. in de Y..cldervc:.::di.c
ping, pla~·1!..:~:c•lijJ: bck·-:.-:J-~ {J .'!<H'entc '.s-llcrlogenbosch, 
Vondr.~lstr~1at 22, J.:ad;_l.iLr"d:J! Lr:Y.end gt~wcentc '!;-Her-· 
LOfJC:nbosch ~;cklle N culil>lc:-:.tdfld'.lidlng 8,-JJJ'I., appJr
tcmentsind~x 5; 
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- het appartementsrecht rechtgevende ap het uitslui
tend gebruik van een winkel ap de begane grand met 
taebeharen en met een berging in de kelderverdie
ping, plaatselijk bekend gemeente 's-Hertagenbasch 
Vandelstraat 20, kadastraal bekend gemeente 's-Her
tagenbasch sektie N camplexaanduiding 803A, appar
tementsindex 6; 

- het appartementsrecht rechtgevende ap het uitslui
tend gebruik van een winkel ap de begane grand met 
taebeharen en met een berging in de kelderverdie
ping, plaatselijk bekend gemeente 's-Hertagenbasch, 
Vandelstraat 18, kadastraal bekend gemeente 's-Her
tagenbasch sektie N camplexaanduiding 803A, appar
tementsindex 7; 

- het appartementsrecht rechtgevende ap het uitslui- 0 
tend gebruik van een winkel ap de begane grand met 
taebeharen, plaatselijk bekend gemeente 's-Herta
genbasch, Vandelstraat 16, kadastraal bekend ge
meente 's-Hertagenbasch sektie N camplexaanduiding 
803A, appartementsindex 8; 

- het appartementsrecht rechtgevende ap het uitslui
tend gebruik van een winkel ap de begane grand met 
taebeharen, plaatselijk bekend gemeente 's-Herta
genbosch, VandE.lstraat 14, kadastraal bekend ge
meente 's-Hertogenbasch sektie N camplexaanduiding 
803A, appartementsindex 9; 

- het appartementsrecht rechtgevende ap het uitslui
tend gebruik van een winkel ap de begane grand met 
taebeharen, plaatselijk bekend gemeente 's-Hertogen
basch, Vandelstraat 12, kadastraal bekend gemeente 
's-Hertagenbasch sektie N camplexaanduiding 803A, 
appartementsindex 10; 

- het appartementsrecht rechtgevende ap het uitslui-. 
tend gebruik van een winkel ap de begane grand met\.) 
taebeharen en met berging in de kelderverdieping, ) 
plaatselijk bekend gemeente 's-Hertagenbasch, Van
delstraat 10, kadastraal bekend gemeente 's-Herta
genbasch sektio~ N c:amplexaanduiding 803A, apparte
mentsindex 11; 

- het appartementsrecht rechtgevende ap het uitslui
tend gebruik van een winkel ap de begane grand met 
taebeharen en 1net berging in de kelderverdiepi11g, 
plaatselijk bekend gemeente 's-Hertagenbasch, Van
delstraat 8, kddastraal bekend gemeente 's-llerta
genbasch scktie N camplexaanduiding 803A, appartc
roertsindex 12; 
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- het appartementsrecht rechtgevende op het uitslui
tend gebruik van een winkel op de begane grond met 
toebehoren en m~t berging in de kelderverdieping, 
plaatselijk bekend gemeente 's-Hertogenbosch, Von
delstraat 6, kadastraal bekend gemeente 's-Herto
genbosch sektie N complexaanduiding SOJA, apparte
mentsindex 13; 

- het appartementsrecht rechtgevende op het uitslui-
tend gebruik van een winkel op de begane grond met 
toebehoren en met berging in de kelderverdieping, 
plaatselijk bekend gemeente 's-Hertogenbosch, Von
delstraat 4, kadastraal bekend gemeente 's-Herto
genbosch sektie N complexaanduiding SOJA, apparte-
mentsindex 14; 

- het appartementsrecht rechtgevende op het uitslui-
tend gebruik van een winkel op de begane grond met 
toebehoren en met berging• in de kelderverdieping, 
plaatselijk bekend gemeente 's-Hertogenbosch, Von
delstraat 2, kadastraal bekend gemeente 's-Herto
genbosch sektie N complexaanduiding SOJA, apparte-
mentsindex 15; 

- het appartementsrecht rechtgevende op het uitslui-
tend gebruik van een kantoor op de begane grond met 
toebehoren en met berging in de kelderverdieping, 
plaatselijk bekend gemeente 's-Hertogenbosch, Zui
derparkweg 49S, kadastraal bekend gemeente 's-Her
togenbosch sektie N complexaanduiding SOJA, appar
tementsindex 16; 

- het appartementsrecht rechtgevende op het uitslui
tend gebruik van een winkel op de begane grond met 
toebehoren, plaatselijk bekend gemeente 's-Herto
genbosch, Zuiderparkweg 496, kadastraal bekend ge
meente 's-Hertogenbosch sektie N complexaanduiding 
SOJA, appartementsindex 17; 

- het appartementsrecht rechtgevende op het uitslui
tend gebruik van een·winkel op de begane grond met 
toebehoren, plaatselijk bekend gemeente 's-Herto
genbosch, Zuider?arkweg 494, kadastraal bekend ge
meente 's-Hertogenbosch sektie N complexaanduiding 
SOJA, appartementsindex 18; 

- het appartementsrecht rechtgevende op het uitslui
tend gebruik van een w1nkel op de bcgane grond met 
Loebehoren, plaatselijl: bekend gemeente 's-llerto
genbosch, ZuiderJ>ark~eg 492, kadastraal bckend ge
Hiccnte 1 s-Hertog .:nbosch sektjc N cornplc>:aanduiding 

LOJA, appartementsindex 19; 
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- het appartementsrecht rechtgevende op het uitslui
tend gebruik van een winkel op de begane grond met 
toebehoren en met berging in de kelderverdieping, 
plaatselijk bekend Erasmusstraat 1, kadastraal be
kend gemeente 's-Hertogenbosch sektie N complex
aanduiding 80JA, appartementsindex 20; 

r 

- het appartementsrecht rechtgevende op het uitslui
tend gebruik van een winkel op de begane grond met 
toebehoren en met berging in de kelderverdieping, 
plaatselijk bekend gemeente 's-Hertogenbosch, Eras
musstraat J, kadastraal bekend gemeente 's-Herto
genbosch sektie N complexaanduiding 80JA, apparte
mentsindex 21; 

- het appartementsrecht rechtgevende op het uitslui- () 
tend gebruik van een winkel op de begane grond met 
toebehoren en met berging in de kelderverdieping, 
plaatselijk bek·~nd gemeente 's-Hertogenbosch, Eras
musstraat 5, kadastraal bekend gemeente 's-Herto
genbosch sektie N complexaanduiding 80JA, apparte
mentsindex 22; 

- hct appartementsrecht rechtgevende op het uitslui
tend gebruik va~ een winkel op de begane grond met 
toebehoren en met berging in de kelderverdieping, 
plaatselijk bekcnd gemeente 's-Hertogenbosch, Eras
musstraat 7, kadastraal bekend gemeente 's-Herto
genbosch sektie N complexaanduiding 80JA, apparte
mentsindex 23; 

- het appartementsrecht rechtgevende op het uitslui
tend gebruik van horeca-ruimten op de begane grond 
en in de kelderverdieping met toebehoren en berg
ruimten in de kelderverdieping, plaatselijk bekend 
gemeente 's-llertogenbosch, Erasmusstraat 9, kadas- ,,--_.-.) 
traal bekend gemcente 's-Hertogenbosch sektie N __ 
complexaanduiding 80JA, appartementsindex 24; 

- hct appartementsrecht rechtgevende op het uitslui-
' tend gcbruik van een winkel op de begane grond met 

toebehoren en met berging in de kelderverdieping, 
plaatselijk bekend gemcente 's-Hertogenbosch, Eras
musstraat 11, kadastraal bekend gcmecnte 's-Herto
genbosch sektie N complexaanduiding 803A, apparte
mentsindex 25; 

- het appartcmentsrecht rechtgevende op hot uitslui
tend gebruik van cen winkel op de begane grond met 
Locbohorcn en mot barging in de keldervcrdieping, 
pl uatseli jk t;ckcnd gcmeente 's-llert:ogenbosch, Eras-
musstrilat 13, }<_ad as traal bekend geL'lcente 1 s-Herto
~JlnlJo~ch sc~t.ic ~~ ccmplcxaanduidincJ 803A, ap~artc
mcnt-;inCcx 2C; 
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- het appartementsrecht rechtgevende op het uitslui
tend gebruik van een winkel ap de begane grand met 
taebeharen en met berging in de kelderverdieping, 
p1aatsclijk bekend gemeente 's-Hertogenbasch, Eras-
musstraat 15, kadastraal bekend gemeente 's-Herto
genbasch sektie N camplexaanduiding SOJA, apparte-
mentsindex 27; 

- het appartementsrecht rechtgevende op het uitslui
tend gebruik van een winkel ap de begane grand met 
taebeharen en met berging in de kelderverdieping, 
plaatselijk bekend gemeente 's-Hertogenbasch, Eras
musstraat 17, kadastraal bekend gemeente 's-Herto
genbasch sektie N camplexaanduiding SOJA, apparte-
mentsindex 2S; 
het appartementsrecht rechtgevende op het uitslui-
tend gebruik van een winkel ap de begane grand met 
toebehoren en ~!t berging in de kelderverdieping, 
plaatsel ijk bek•!nd gemeente 's-Hertogenbasch, Eras
musstraat 19, kadastraal bekend gemeente 's-Herto
genbosch sektie N complexaanduiding S03A, apparte-
mentsindex 29; 
het appartementsrecht rechtgevende op het uitslui-
tend gebruik van een winkel ap de begane grand met 
toebeharen en met berging in de kelderverdieping, 
p1aatselijk bek~nd gemeente 's-Hertogenbosch, Eras
musstraat 21, kadastraal bekend gemeente 's-Herto
genbosch sektie N camplexaanduiding S03A, apparte-
mentsindex 30: '- ~~:Jr-.. ::.~~~L~;.:_- .. ~: .... J..l.?c.~·JtSt..:"..:nC..:..; ut-' ;te:~ uitslui-
tend gebruik van een winkel ap de begande grand met 
toebeharen en met berging in de kelderverdieping, 
plaatselijk bek8nd gemeente 's-Hertogenbasch, Eras
musstraat 23, kadastraal bekend gemeente 's-Herto
genbasch sektie N camplexaanduiding S03A, apparte
mentsindex 31; 

- het appartementsrecht rechtgevende ap het uitslui
tend gebruik van een waning met toebehoren op de 
eerste verdiepir•g, plaatse1ijk bekend gemeente 
's-Hertagenbasch, Ruusbraecstraat 69, kadastraal 
bekend gemeente 's-Hertogenbosch sektie N camplex
aanduiding SOJA, appartementsindex 32; 

- het appartementsrecht rechtgevende ap het uitslui
tend gebruik _van een waning met toebehoren op de 
eerste verdieping met berging J.n de kelderverdie
pJng, p1aatselijk bekend gemeente 's-Hertogenbosch, 
lluusbroecstraat 71, kadastraal bekend gemeente 
's-l!crlogcnbosch scktic N complexaanduiding 803/\, 

I ar.•prJ.rtCfflCrJtSindCX j]; 
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- het appartementsrecht rechtgevende op het uitslui
tend gebruik van een woning met toebehoren op de 
eerste verdieping met berging in de kelderverdie
ping, plaatselijk bekend gemeente 's-Hertogenbosch 
Ruusbroecstraat 73, kadastraal bekend gemeente 
's-Hertogenbosch sektie N complexaanduiding S03A, 
appartementsindex 34; 

- het appartementsrecht rechtgevende op het uitslui-
tend gebruik van een waning met toebehoren op de 
eerste verdieping met berging in de kelderverdie
ping, plaatselijk bekend gemeente 's-Hertogenbosch, 
Ruusbroecstraat 75, kadastraal bekende gemeente 
's-Hertogenbosch "ektie N complexaanduiding SOJA, 
appartementsindex S4; 

- het appartementsrecht rechtgevende op het uitslui
tend gebruik van een woning met toebehoren op de 
eerste verdieping met berging in de kelderverdie
ping, plaatselijk bekend gemeente 's-Hertogenbosch, 
Ruusbroecstraat 77, kadastraal bekend gemeente 
's-Hertogenbosch sektie N complexaanduiding SOJA, 
appartementsindex S5; 

- het appartementsrecht rechtgevende op het uitslui
tend gebruik van een woning met toebehoren op de 
eerste verdieping, plaatselijk bekend gemeente 
's-Hertogenbosch, Ruusbroecstraat 79, kadastraal 
bekend gemeente 's-Hertogenbosch sektie N complex
aanduiding SOJA, appartementsindex 37; 

- het appartementsrecht rechtgevende op het uitslui
tend gebruik van een woning met toebehoren op de 
eerste verdieping met afzonderlijke berging even
eens op de eerste verdieping ,plaatselijk bekend 
gemeente 's-Hertogenbosch, Zuiderpassage 15, kadas
traal bekend gemeente 's-Hertogenbosch sektie N 
complexaanduiding SOJA, appartementsindex 3S; 

- het appartementsrecht rechtgevende op het uitslui
tend gebruik van een woning met toebehoren op de 
eerste verdieping met afzonderlijke berging, even
eens op de eerste verdieping, plaatselijk bekend 
gemeente 's-Hertogenbosch, Zuiderpassage 16, kadas
traal bekend gemeente 's-Hertogenbosch sektie N, 
complexaaJ!duiding SOJA, appartementsindex 39; 

- het appartementsrecl1t rechtgevende op het uitslui
tend gebruik van een woning met toebehoren op de 
eerste verdieping, mel afzonderlijke bcrging even
eens op dc cerstro verdiC'pi;og, plaatselijk bckend 
geincente 's-J!ertogenbosch, Zt2iderpassage 17, kadas
traal bc}:l~nd CJ(!ncenl:e 's-Hcrtogcnbosch, sektir: N, 
cor:lpl(~>:aanduiJ: ng 803/l., apportcmcntsindcx 110; 

0., 

CJ 
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- het appartementsrecht rechtgevende ap het uitslui
tend gebruik van een waning met taebeharen ap de 
eerste verdieping met afzanderlijke berging, even
eens ap de eerste verdieping, plaatselijk bekend 
gemeente 's-Hertagenbasch, Zuiderpassage 1S, kadas
traal bekend gemeente 's-Hertagenbasch, sektie N, 
complexaanduiding S03A, appartementsindex 41; 

- het appartementsrecht rechtgevende ap het uitslui
tend gebruik van een waning met toebeharen op de 
eerste verdieping met afzanderlijke berging ap de 
begane grand, plaatselijk bekend gemeente 's-Herto
genbosch, Zuiderpassage 19, kadastraal bekend gemeen
te 's-Hertagenbasch, sektie N,. camplexaanduidinq SOJA, 
appartementsindex S6; 

- het appartementsrecht rechtgevende ap het uitslui
tend gebruik van een waning met taebeharen ap de 
eerste verdieping met afzanderlijke berging, even
eens ap de eerste verdieping, plaatselijk bekend 
gemeente 's-Hertagenbasch, Zuiderpassage 20, kadas
traal bekend gemeente 's-Hertagenbasch, sektie N 
complexaanduiding S03A, appartementsindex 43; 

- het appartementsrecht rechtgevendn ap het uitslui
tend gebruik van een waning met taebeharen ap de 
eerste verdieping met afzanderlijke berging ap de 
verdieping gelegen tussen de begane grand en de 
eerste verdieping, plaatselijk bekend gemeente 
's-Hertagenbasch, Zuiderpassage 21, kadastraal be
kend gemeente 's-Hertagenbasch, sektie N, camplex
aanduiding SOJA, appartementsindex 44; 

- het appartementsrecht rechtgevende ap het uitslui
tend gebruik van een waning met taebeharen op de 
eerste verdieping en met een afzonderlijke berging 
ap de verdieping gelegen tussen de begane grond en 
de eerste verdieping, plaatselijk bekend gemeente 
's-Hertogenbasch, Zuiderpassage 22, kadastraal be
kend gemeente 's-Hertogenbosch, sektie N, camplex
aanduiding SOJA, appartementsindex 87; 

- het appartementsrecht rechtgevende ap het uitslui
tend gebruik van ee11 waning met taebeharen op de 
eerste verdieping met afzanderlijke berging op de 
verdieping gelegen tussen de begane grand en de 
eerste verdieping, plaatselijk bekend gemeente 
's-Hertagenbasch, ZuideqJassage 2J, kadastraal be
kend gen,eente 's-Herlogenbosch, sektie N, camplex
aa~d~•ding SOJA, appartementsindex 46; ------

- het a~partementsrccllt rechtgevcnda op hct uitslui
tcr:d ·jcbruik van een woning met tocbchoren op de 
cerste verdieping mr>t afzonderlijic berging ap de 
vcrdicping gclcgCJl t:ussc11 de bcganc gt·ond en de 
.~c·rst·:: vcrcli-:.!pjlHJ

1 
plaat:;clijk hcf:c:nd gcmccnte 

'~;-il•~r~_V90!lbo~;ch, Z.t:i dcrp(-IS!'_j.:l<Je 2·~, }:,-,clastruul be
}: end 1JCr~conte ':;-IIcl toC)cnbosch 1 scJ.:lic N, complex-· 
aanduidiw; SOJ!<, appartementsindex 47; 



- het appartementsrecht rechtgevende ap het uitslui
tend gebruik van een waning met taebeharen op de 
eerste verdieping met afzanderlijke berging op de 
verdieping gelegen tussen de begane grand en de 
eerste verdieping, plaatselijk bekend gemeente 
's-Hertagenbosch, Zuiderpassage 25, kadastraal be
kend gemeente 's-Hertogenbosch, sektie N, ccmplex
aanduiding 803A, appartementsindex 48; 

- het appartementsrecht rechtgevende ap het uitslui
tend gebruik van een waning met taebeharen op de 
eerste verdieping met afzonderlijke berging ap de 
verdieping gelegen tussen de begane grand en de 
eerste verdieping, plaatselijk bekend gemeente 
's-Hertogenbosch, Zuiderpassage 26, kadastraal be
kend gemeente 's-Hertogenbosch sektie N, camplex-
aanduiding SOJA, appartementsindex 49; · () 

- het appartementsrecht rechtgevende ap het uitslui
tend gebruik van een waning met toebeharen op de 
eerste verdieping met afzonderlijke berging op de 
eerste verdieping, plaatselijk bekend gemeente 
's-Hertogenbosch, Zuiderpassage 27, kadastraal be
kend gemeente 's-Hertogenbosch, sektie N, complex
aanduiding 803A, appartementsindex 88; 

- het appartementsrecht rechtgevende ap het uitslui
tend gebruik van een woning met taebeharen op de 
eerste verdieping en een berging ap de begane grond, 
plaatselijk bekend gemeente 's-Hertogenbasch, Zui
derpassage 28, kadastraal bekend gemeente 's-Her
togenbosch, sektie N, complexaanduiding SOJA, appar-
tementsindex 89; 

- het appartementsrecht rechtgevende op het uitslui-
tend gebruik van een woning met taebehoren op de 
eerste verdieping met afzonderlijke berging, even
eens op de eerste verdieping, plaatselijk bekend 
gemeente 's-Hertogenbasch, Zuiderpassage 1, kadas- C) 
traal bekend gemeente 's-Hertogenbasch, sektie N 
camplexaanduiding SOJA, appartementsindex 52; 

- het appartementsrecht rechtgevende ap het uitslui
tend gebruik van een waning met taebeharen op de 
eerste verdieping met afzanderlijke berging even
eens op de eerste verdieping, plaatselijk bekend 
gemeente 's-Hertogenbasch, Zuiderpassage 2, kadas
straal bekend gemeente 's-Hertagenbasch sektie N, 
camplexaanduiding 803A, appartementsindex 53; 
ltet appartementsrecht rechtgevende ap het uitslui
tend gebruik van een waning met taebeharen op de 
cerste verdieping met 3fzanderlijke berging op de 
verdicping (jclegen tnssen de begane groiid en d . .:;
cerste verdiepirg, plaatselijl: bekend gemeente 
's-lh~rt:o(jcnbosch, Zuid.~r~)ossage 3, kadustra.2.l br~Vcnd 
c;cr:-~·2entc '~:;--llcrtogcnbo::;ch sckti e N complcxoanduic~i-nq 
tOJ,\, appal-Lcmcntsindcx 90; 
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- het appartementsrecht rechtgevende op het uitslui
tend gebruik van een woning met toebehoren op de 
eerste verdieping met afzonderlijke berging op de 
verdieping gelegen tussen de begane grond en de 
eerste verdieping, plaatselijk bekend gemeente 
's-Hertogenbosch, Zuiderpassage 4, kadastraal be
kend gemeente 's-Hertogenbosch sektie N complex
aanduiding SOJA, appartementsindex 55; 

- het appartementsrecht rechtgevende op het uitslui
tend gebruik van een woning met toebehoren op de 
eerste verdieping met afzonderlijke berging op de 
begane grond, plaatselijk bekend gemeente 's-Herto
genbosch, Zuiderpassage 5, kadastraal bekend gemeen
te 's-Hertogenbosch sektie N complexaanduiding 803A, 
appartementsindex 91; 

- het appartementsrecht rechtgevende op het uitslui
tend gebruik van een woning met toebehoren op de 
eerste verdieping met afzonderlijke berging op de 
verdieping gelegen tussen de begane grond en de 
eerste verdieping, plaatselijk bekend gemeente 
's-Hertogenbosch, Zuiderpassage 6, kadastraal bekend 
gemeente 's-Hertogenbosch sektie N, complexaandui
ding SOJA, appartementsindex 92; 
het appartementsrecht rechtgevende op het uitslui
tend gebruik van een woning met toebehoren op de 
eerste verdieping met afzonderlijke berging op de 
begane grond, plaatselijk bekend gemeente 's-Her
togenbosch, Zuiderpassage 7, kadastraal bekend ge
meente 's-Hertogenbosch sektie N, complexaanduiding 
SOJA, appartementsindex 58; 
het appartementsrecht rechtgevende op het uitslui
tend gebruik V3n een woning met toebehoren op de 
eerste verdieping met afzonderlijke berging op de 
verdieping gelegen tussen de begane grond en de 
eerste verdieping, plaatselijk bekend gemeente 
's-Hertogenbosch, Zuiderpassage 8, kadastraal be
kend ge~eente 's-Hertogenbosch sektie N, complex
aanduiding SOJA, appartementsindex 59; 
het appartementsrecht rechtgevende op het uitslui
tend gebruik van een waning met toebehoren op de 
eerste verdieping met afzonderlijke berging op de 
verdieping gelegen tussen de begane grond en de 
eerste verdieping, plaatselijk bekend gemeente 
's-Hertogenbosch, Zuiderpassage 9, kadastraal be
kend ge~eente 's-Hertogenbosch, sektie N, complex
aanduiding SOJA, appartementsindex 60; 
het a;:>parterncnl:srccht rechtgevende op het uitslui
tend gebruik van een woning met toebehoren o;:> de 
eerste vcrdieping met afzonderlijke berging op de 
verdieptr,g 0clugcn tusscn de bcgane grond en de 
2cr·stc vcrdicplng, plaatselijk bcke11d g~mccntc 
•s-llcr~oc:;c~bo~;r:h, Zuidc~l_-p.Js!lagc 10, kada~traal bc

:-:cnd C)0::l'.::cnlc •s-Jicrlo(JC!nbosch N, complc)~aanduidin') 
303A, ~!>fJartcrtlentsJndcx Gl; 
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- het appartementsrecht rechtgevende op het uitslui
tend gebruik van een woning 1net toebehoren op de 
eerste verdieping met afzonderlijke berging even
eens op de eerste verdieping, plaatselijk bekend 
gemeente 's-Hertogenbosch, Zuiderpassage 11, kadas
traal bekend gemeente 's-Hertogenbosch sektie N 
complexaanduiding SOJA, appartementsindex 62; 

- het appartementsrecht rechtgevende op het uitslui
tend gebruik van een woning met toebehoren op de 
eerste verdieping met afzonderlijke berging even
eens op de eerste verdieping, plaatselijk bekend 
gemeente 's-Hertogenbosch, Zuiderpassage 12, kadas
traal bekend gemeente 's-Hertogenbosch sektie N 
complexaanduicting SOJA, appartementsindex 6J; .{)' 

- het appartementsrecht rechtgevende op het uitslui . 1 
tend gebruik van een woning met toebehoren op de · • 
eerste verdieping, met afzonderlijke berging even
eens op de eer.ste verdieping, plaatselijk bekend 
gemeente 's-Hertogenbosch, Zuiderpassage lJ, kadas
traal bekend gemeente 's-Hertogenbosch sektie N 
complexaanduiding SOJA, appartementsindex 64; 

- het appartementsrecht rechtgevende op het uitslui
tend gebruik van een waning met toebehoren op de 
eerste verdieping, met afzonderlijke berging even
eens op de eerste verdieping, plaatselijk bekend 
gemeente 's-Hertogenbosch, Zuiderpassage 14, kadas
traal bekend gemeente 's-Hertoqenbosch sektie N,
complexaanduiding SOJA, appartementsindex 65; 

- het appartementsrecht rechtgevende op het uitslui
tend gebruik van een waning met toebehoren op de 
tweede verdieping, plaatselijk bekend gemeente 
's-Hertogenbosch, Ruusbroecstraat 81, kadastraal 
bekend gemeente 's-Hertogenbosch, sektie N, com- , ) 
plexaanduiding SOJA, appartementsindex 66; ·~) 
het appartementsrecht rechtgevende op het uitslui- · 
tend gebruik van een waning met toebehoren op de 
tweede verdieping met afzonderlijke berging in de 
kelderverdieping, plaatselijk bekend gemeente 
's-Hertogenbosch, Ruusbroecstraat 8J, kadastraal 
bekend gemeente 's-Hertogenbosch, sektie N, com
plexaanduiding 803A, appartementsindex G7; 
het appartementsrecht rechtgevende op het uitslui
tend gebru1k van een woning met toebehoren op de 
tweede verdieping met afzonderlijke berging op de 
verdieping gelegen tussen de begane grond en de 
eerste ve~dieping, plaatselijk bekend gemecnte 
's-:Jertoge:obosct> Ruusbroecst:raat i35, kadastraal 
r:ek·ond ge!O•"ente ',;-Jlec:ogenbosch sektie N' C::>:o
plexau.nduidir.g SO::A appartc;ncntsindc~ 9~; 



- 1 1-

- het appartementsrecht rechtgevende ap het uitslui
tend gebruik van een waning met taebeharen ap de 
tweede verdieping met afzanderlijke berging in de 
kelderverdieping, plaatselijk bekend gemeente 
's-Hertagenbasch, Ruusbraecstraat 87, kadastraal 
bekend gemeente 's-Hertagenbasch sektie N, camplex
aanduiding 803A, appartementsindex 69; 

- het appartementsrecht rechtgevende ap het uitslui
tend gebruik van een waning met taebeharen ap de 
tweede verdieping met afzanderlijke berging in de 
kelderverdieping, plaatselijk bekend gemeente 
's-Hertagenbasch, Ruusbraecstraat 89 ,kadastraal 
bekend gemeente 's-Hertagenbasch sektie N, camplex
aanduiding 803A, appartementsindex 70; 

- het appartementsJ·echt rechtgevende ap het uitslui
tend gebruik van een waning met taebeharen ap de 
tweede verdieping, plaatselijk bekend gemeente 
's-Hertagenbosch, Ruusbraecstraat 91, kadastraal 
bekend gemeente 's-Hertagenbasch sektie N, camplex
aanduiding 803A, appartementsindex 71; 

- het appartementsrecht rechtgevende ap het uitslui
tend gebruik van een waning met taebeharen ap de 
derde verdieping, plaatselijk bekend gemeente 
's-Hertagenbas 0h, Ruusbraecstraat 93, kadastraal 
bekend gemeente 's-Hertagenbasch sektie N, camplex
aanduiding 803A, appartementsindex 72; 

- het appartementsrecht rechtgevende ap het uitslui
tend gebruik van een waning met taebeharen ap de 
derde verdieping met afzanderlijke berging ap de 
verdieping tusser1 de begane grand en de eerste ver
dieping, plaatselijk bekend gemeente 's-Hertagen
basch, Ruusbraecstraat 95, kadastraal bekend ge
meente 's-Hertagenbasch sektie N, camplexaanduiding 
803A, appartementsindex 73; 

- het appartementsrecht rechtgevende ap hel uitslui
tend gebruik van een waning met toebeharen op de 
derde verdieping met afzanderlijke berging ap de 
verdieping tussen de begane grand en de eerste ver
dieping, plaatselijk bekend gemeente 's-Hertagen
basch, Ruusbraecstraat 97, kadastraal bekend ge
meente 's-Hertagenbasch sektie N, camplexaanduiding 
80JA, appartementsindex 74; 

- hel appartementsrecht rechtgevende ap het uitslui-

1 

tend gebr·uik van een waning met taebeharen ap de 
derdc verdieping met afzanderlijke berging ap de 

I 
verdie0ing tussen de begane grand en de eerste ver-

I 
dicpin'J, plaatsel ijk bekend gcmeente 's-Hertosen
bosch, Ruusbroecstraat 99, kadastra3l bekend ge
onr.>entc 's-IlcrtogenlJOsch sektie .N, complexaanduiding • 

: 803/\, .-Jppartcrnc_:ntsinde.x 75; 
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- het appartementsrecht rechtgevende op het uitslui
tend gebruik van een woning met toebehoren op de 
derde verdieping met afzonderlijke berging op de 
verdieping tussen de begane grond en de eerste ver
dieping, plaatselijk bekend gemeente 's-Hertogen
bosch, Ruusbroecstraat 101, kadastraal bekend ge
meente 's-Hertogenbosch sektie N, complexaanduidinq 
803A, appartementsindex 76; 

- het appartementsrecht rechtgevende op het uitslui
tend gebruik van een woning met toebehoren op de 
derde verdieping, plaatselijk bekend gemeente 
's-Hertogenbosch, Ruusbroecstraat 103, kadastraal 
bekend gemeente 's-Hertogenbosch sektie N, complex-
aanduiding 803A, appartementsindex 77; () 

- het appartementsrecht rechtgevende op het uitslui
tend gebruik van een woning met toebehoren op de 
vierde verdiepinq, plaatselijk bekend gemeente 
's-Hertogenbosch; Ruusbroecstraat 105, kadastraal 
bekend gemeente 's-Hertogenbosch sektie N, complex
aanduiding 803A, appartementsindex 78; 

- het appartementsrecht rechtgevende op het uitslui
tend gebruik van een woning met toebehoren op de 
vierde verdieping met afzonderlijke berging op de 
verdieping tussen de begane grond en de eerste ver
dieping, plaatselijk bekend gemeente 's-Hertogen
bosch, Ruusbroecstraat 107, kadastraal bekend ge
meente 's-Hertogenbosch sektie N, complexaanduiding 
803A, appartementsindex 79; 
het appartementsrecht rechtgevende op het uitslui
tend gebruik van een woning met toebehoren op de 
vierde verdieping met afzonderlijke berging op de 
verdieping tussen de begane grond en de eerste ver-
dieping, plaatselijk bekend gemeente 's-Hertogen- ) 
bosch, Ruusbroecstraat 109, kadastraal bekend ge
meente 's-Hertogenbosch, sektie N, complexaanduiding 
803A, appartementsindex 80; 

- het appartementsrecht rechtgevende op het uitslui
tend gebruik van een waning met toebehoren op de 
derde verdicping met afzonderlijke berging op de 
verdieping tussen de begane grond en de eerste ver
dieping, plaatselijk bekend gemeente 's-Hertogen
bosch, Ruusbroecstraat 111, kadastraal bekend ge
meente 's··Hertog~r1bosch sektie N, comp1exaanduiding 
BOJA, appartementslndex 81; 

- het apparter.1entsrecht rechtgevende op het uitslui
tcr.d yebruik van cen woniug met toebehoren op de 
vierde verdl.epinq n1et afzonderlijke berging in de 
kcldc1 vcrdicping, plaats2li.jk bckend gernecnte 1 s-llt~r:
toscrlbossll, RuuslJrcccstt·aat ~]J, kaciastrital bekcnd 
gcmecnLc 1 !;-i!crtogcnb,.Jsch scktie N, cornplexaandui
ding SOJA. ~pp3rLewentslndex 93; 



-13-

- het appartementsrecht rechtgevende op het uitslui-

1 

tend gebruik van een woning met toebehoren op de 
vierde verdieping plaatselijk bekend gemeente 
's-Hertogenbosch, Ruusbroecstraat 115, kadastraal 
bekend gemeente 's-Hertogenbosch sektie N, complex
aandu~d~ng 803A, appartementsindex 83; 

REGLEMENT. 

A. Definities 
Artikel 1 

In het reg lement 140rdt verstaan onder: . 
a. 11 akte": de akte van splitsing; 

II : het gebouw of de gebouwen dat/die in de-
is/zijn betrokken; 
ar": de gerechtigde tot een appartements- -
ronder begrepen hij, die een beperkt zake--
srecht 

b. "gebouw 
spli tsing 
c. 11 eigena 
recht, daa 
lijk genot 
d. "gemeen 
het gebouw 
blijkens d 
zijn of wo 
gebruikt; 

op een appartementsrecht, hee ft; 
schappelijke gedeelten": die gedeelten van-

alsmede de daarbij behorende grond die 
e akte en voormelde tekeningen niet bestemd 
rden om als afzonderlijk geheel te worden-

schappelijke e. "gemeen 
zijn of wo 
groep van 
vallende o 
f. "prive 
van het ge 
blijkens d 
als afzonde 
g. "gebruik 
of als hebb 
partementsr 
heeft van e 
van gemeens 
lijke zaken, 

zaken": alle zaken die bestemd 
rden om door alle eigenaars of een bepaalde 
eigenaars gebruikt te worden voorzover niet 
nder d; 
gedeelte": het gedeelte of de gedeelten 
bouw en de daarbij behorende grond dat/die -
e ak te bestemd i s/zijn of wordt/worden om-
rlijk geheel te worden gebruikt; 
er 11

: de gene die anders dan als eigenaar -
en de een zakelijk genotsrecht op een ap- -
ech t het recht van uitsluitend.gebruik 
en prive gedeelte en het medegebruik heeft 
chappelijke gedeelten en/of gemeenschappe-
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h. "vereniging": de vereniging van eigenaars als be-
doeld in artikel 876 van het Burgerlijk Wetboek; 
i. "vergadering": de vergadering van eigenaars als -
bedoeld in artikel 876b van het Burgerlijk Wetboek; --~ 
j. "voorzitter" de voorzitter van de vergadering van __ 
eigenaars; 
k. "voorzitter van het bestuur": de voorzitter van -
het bestuur van de vereniging; 
1. "het bestuur": het bestuur van de vereniging van --~ 
eigenaars. 
B. Regeling omtrent het gebruik, het beheer en b.e_t --
onderhoud van de q~l!l~~l)s_c:_Q_qp_p_~)._i_j]>§ __ g_ecleelten_ en de -
gemeenschapp~ke zaken. 

Artikel 2 
Tot. ~e gemeenschappelij.ke gedeelten en gemeenschap-~ 
pel1]ke zaken worden onder meer gerekend: ~ 
a. funderingen, dragende muren en kolommen, het ge- ---
raarnte van het gebouw met de ondergrond, het ruwe -
metselwerk, alsmede de vloeren, de buitengevels, waar
onder begrepen raa~ozijnen, deuren, balkon-construc-
ties, borstweringen, galerijen, de gangen, de daken, --~ 
de overkappingen, de gemeenschappelijke bergingen, 
schoorstenen en ventilatiekanalen, de trappenhuizen --: 
(voorzover niet gelegen binnen de prive gedeelten), ~ 
liftkokers en hellingbanen, het voormalig ketelhuis, ---~ 
de rijwielberging, de machinekamer en de portalen, als
mede het hek en traliewerk; 
b. technische installaties met de daarbij behorende ~· 
leidingen, met name voor luchtbehandeling, vuilafvoer, 
afvoer van hemelwater, hydrofoor, de riolering, gas, 
water en verder de elektriciteit- en telefoonleidin- __ j 
gen, de lift, de alarminstallatie en de systemen voor 
oproep en deuropeners. 

Artikel 3 ) 
Indien er twij fel bestaat of een zaak tot de gemeen-- • 
schappelijke gedeelten of de gemeenschappelijke zaken -
behoort, wordt hierover beslist door de vergadering. --· 
------------·- Artikel 4 --------------

Een eigenaar of gebruiker heeft het genot van de ge- --
meenschappelijke gedeelten en/of de gemeenschappelijke 
zaken, volgens de bestemming daarvan. 
Hij moet daarbij inachtnemen het reglement, het huis--
houdeli j k reg lemen t, alsmede de regels bedoeld in ar- --·· 
tikel 876c van het Burgerlijk Wetboek en hij mag geen --' 
inbreuk rnaken op het recht van mede-genot van de ande- -
re eigenaars of gebruikers. -
De Ln eni•J <;ebouw als bedoeld in ar tik•~l 23 lid 4 sub -~ 
A a;anwezige gemeenschappelijke ruimten zullen strekhen
tat uitsl11ilend gebruik van de eigenadrs van de apparte
m:2!n1:!:rechLc.:r. \Vatlrvan de.: prive gcdeelten in dat gebouw ~ 
z i j n g e s c t: u.e e rr:l. -· ·~--- ------



-IS-

Artikel 5 
1. De eigenaars en gebruikers zijn verplicht zich te 
onthouden van het voortbrengen van storende muziek en 
andere storende geluiden, het onnodig verblijf in de 
gemeenschappelijke gedeelten, voorzover deze niet voor , 
verblijf voor korte of lange tijd bestemd zijn, en het ~ 
daarin plaatsen van fietsen, bromfietsen en andere ~ 
voorwerpen op plaatsen, die hiervoor niet zijn besten<d. J 

2. De wanden, vloeren en/of plafonds van de gemeenschapi 
pelijke gedeelten mogen niet worden gebruikt voor het--
ophangen casu quo aanbrengen van schilderijen, affiches I 
of andere voorwerpen, en het aanbrengen van decoraties, 
reclames en dergelijke, anders dan krachtens besluit --1 
van de vergadering. 

Artikel 6 
1. Iedere op-, aan-, 
van de vergadering is 
2. Het aanbrengen van 
gen,uithangborden, zo 
ken en andere uitstek 
schieden met toestemm 
regels te bepalen in 
Deze toestemming is n 
rechten met de index 
gedeelten gelegen ZLJ 
aan de galerij of ove 
aanwezig zijn tot vij 
banken van de bovenli 
3. Een door de vergad 
tenzij anders bepaald 
4. Iedere eigenaar of 
voegd tot het nemen v 
het afwenden van een 
ten of gemeenschappel 
gevaar. Hij is alsdan 
lijk te waarschuwen. 

of onderbouw zonder toestemming -

De eigenaars of gebru 
van de vergadering ge 
aanbrengen, waardoor 
zou worden gebracht o 
uiterlijk of de const 

verboden. 
naamborden, reclame-aanduidin----

nneschennen, vlaggen, bloembak- ·-
en de voorwerpen mag slechts ge--
ing van de vergadering of volgens -
het huishoudelijk reglement. -
iet vereist voor de appartements- -
1 tot en met 31 waarvan de priv~-
n op de begane grond en wel tot-
rkapping en voorzover die niet 
ftig centimeter onder de vens ter-
ggende eerste verdieping. 
ering verleende toe stemming kan- -
is- worden ingetrokken. -
gebruiker is te allen tijde be- -

an maatregelen, die strekken tot-
voor de gemeenschappelijke gedeel-
ijke zaken onmiddellijk dreigend -
verplicht het bestuur onmiddel--

Artikel 7 
ikers mogen zonder toe stemming --
en verandering in het gebouv.• 
de hechtheid ervan in gevaar 
f waardoor het architectonisch-
ructie ervan gewijzigd zou worden. 
Artikel 8 

et beheer over de gemeenschap- -
de' 

De vereniging voert h 
pelijke gedeelten en 
inac~tneming van het 
G_.__B~€0 ing __ omtL~llL.~ 
~,nderhoud -.:ar1 de priv 

gemeenschappelijke zaken met·-
in artikel 37 bepaalde. ~ 

t_g_e_Qr..u .!_k.,_.b.e_t_h_e b.ee..r_e n__h e t. 
<i_~deel ten. ---- -----· 1-- __ .....=:- Artikel 9 

heeft h(~t rech t op <JCbruiker .. --
! ~. Iedcre ei.ger.aat· of 
!uitsluitenj ~ebru~k van 71Jn p1v& gedeell.e, mtLs hLJ I 
/bij de L•ib::><~!ening van uat recht :1el re::J!.crr.ent Eer. het -
lhuts.loudeli)k rer;,.cmen~: in acht neemt en ml ts ht) ----J 
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aan de andere eigenaars en gebruikers geen onredelijke 
hinder toebrengt. 
De vergadering kan regels opstellen die tot onderwerp 
hebben het maximum aantal personen dat ten 4anzien 
van een prive gedeelte bestemd tot woning de ingevolge 
dit reglement aan een eigenaar of gebruiker toekomende 
gebruiksrechten kan uitoefenen. 
2. De appartementsrechten met de appartementsindex 32 
en hoger zijn bestemd om te worden gebruikt als 
waning; 
De appartementsrechten met de appartementsindex 1 
tot en met 31 zijn bestemd om te worden gebruikt als 
winkel en/of kantoorruimte en/ of horecaruimte. ----
De eigenaars en gebruikers zijn verplicht het prive 
gedeelte te gebruiken overeenkomstig de daaraan hier
voor gegeven bestemrning. Een gebruik dat afwijkt van 
deze bestemming is slechts geoorloofd met toestemming
van de vergadering. De vergadering kan aan het verle- -
nen van de toestemrning voorwaarden verbinden, haar voor 
een bepaalde periode verlenen en bepalen dat deze weer 
kan worden ingetrokken. 
4. Ingeval van wijziging van de bestemming van de prive 
gedeelten is artikel 8751 lid 2 van het Burgerlijk Wet
boek van toepassing. 

Artikel 10 
1. Iedere eigenaa1 en/of gebruiker is verplicht zijn -
prive gedeelte behoorlijk te onderhouden. Tot dat on- -
derhoud behoort met name het binnenschilder-, het be-
hang-, en tegelwerk, de afwerklagen van vloeren, pla- -
fonds en balkons, het stucwerk, het schoonhouden en--
ontstoppen, de reoaratie en de vervanging van alle 
sanitair en leidiilgen, waaronder begrepen de elec- -
trische bedrading, het onderhoud, de reparatie en 
vervanging van de inventaris en installaties zich be-
vindende in de keuken, toilet en badkamer, van de --, ·

1 

prive brievenbus en het hang- en sluitwerk aan deu- -.) 
ren en ramen, ook aan die, welke zich in de buitenge-
vel bevinden of de scheiding vormen tussen de gemeen
schappelijke gedeelten en het prive gedeelte. 
2. Iedere eigenaar of gebruiker is verplicht de no
dige zorgvuldigheid in acht te nemen met betrekking 
tot de semeenschappelijke gedeelten en/of gemeenschap
pelijke zaken, ook wanneer laatstgenoemde zaken zich 
in zijn prive gedeelte bevi.nden. -------------
3. IndiE.n voor het verrichten van een handeling met 
betrekkJng tot de gemeenschappelijke gedeelten of --
zaken ~· de prive gedeelten of zaken de toegang tot , 
of het gebruik van- een prive gedeelte, respektieve- ----1 
lijk ~nder prive gedeelte '10odzakelijk is, is de be- --j 
tn,ffcn<~e eigenaar verplicht hiertoe op veJ:zoek van ·-.-

1
:H;:l bc~.>tuur ::ijn toes•:errming te verlenen. L\'entuc!.E -j 
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schade die hieruit voortvloeit, wordt door de vereni- , 
ging, respektievelijk de andere eigenaar vergoed. 
4. In het geval dat in een prive gedeelte belangrijke , 
schade is ontstaan of dreigt te ontstaan of gevaar ~-• 
dreigt voor ernstiqe hinder van de andere eigenaars --' 
of gebruikers, dient de eigenaar of de gebruiker het--1 
bestuur hiervan onverwijld in kennis te stellen. , 
5. Glasschade in of aan een prive gedeelte komt voor ~ 
rekening van de betrokken eigenaar of gebruiker. 

Artikel 11 ~ 
1. De eigenaars of gebruikers van de prive gedeelten~ 
gelegen direkt onder de daken, zijn verplicht de ----~ 
installaties voor radio, televisie en dergelijke, ____j 
welke met toestemming of krachtens besluit van de ____j 
vergadering op het dak worden aangebracht, te gedogen. 
2. De eigenaars of gebruikers van de prive gedeelten 
moeten de hoofdaansluitingen van gas, water, elektri
citeit, radio en televisie met bijbehorende meters en 
installaties gedogen, alles voorzover deze in de prive 
gedeelten zijn/worden geplaatst. 

Artikel 12 
Iedere eigenaar of gebruiker is tegenover de andere 
eigenaars of gebruikers aansprakelijk voor de schade 
toegebracht aan het gebouw of de gemeenschappelijke 
zaken en voor onredelijke hinder veroorzaakt door de 
schuld van hemzelf, zijn huisgenoten of personen voor 
wie hij aansprakelijk is en hij is verplicht voorzover 
dit redelijk is maatregelen te nemen of te dulden die 
de strekking hebben bedoelde hinder en schade te voor
komen. 

Artikel 13 
Het voortbrengen van muziek en andere storende gelui
den is tussen vier en twintig uur 's-nachts en 's-mor
gens acht uur verboden. Bij huishoudelijk reglement 
kan van deze verbodsbepaling worden afgeweken. -----j 
Ten aanzien van de appartementsrechten, waarin een 
horecabedrijf wordt uitgeoefend geldt dit verbod niet, 
gedurende de periode dat voor het betrokken bedrijf 
van overheidswege vergunning is verleend om geopend 
te zijn. 

Artikel 14 
1. Alle prive gedeelten met uitzondering van de zich 
daarin bevindende gemeenschappelijke gedeelten en/of 
gemeenschappelijk zaken, zijn voor rekening en risicdo 
van de betrokken eigenaars. 
2. Het in lid 1 bepaalde geldt niet voor schade die 
veroorzaakt is door een eveneme11t dat buiten de betrok~ 
kc11 priv6 gcdcel':cn heeft plaats gehad. In dat gcval _J 
komt de schadc voor de eigenaars gezamenlijk, onver- --1 
minderd hun •;erhaal op degene die voor de schade aan- 1 
sprdk2li jk i:>, --~-------- _:...__1 
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Artikel 1 5 
Alle zich in het prive gedeelte bevindende gemeen-
schappelijke gedeelten en/of gemeenschappelijke zaken -
zijn voor rekening en risico van de eigenaars gezamen-
lijk, onverminderd hun verhaal op degene die voor de_ 
schade aansprakelijk is. - Artikel 16 
Iedere eigenaar of gebruiker is verplicht alle hande- -
lingen na te la ten, waardoor schade kan worden toege- -

bracht a an de belangen van hypotheekhouders en andere -
zakelijke gerechtigden en hij is verplicht alles te-
do en wat dienstig kan zijn ter voorkoming van die 
schade. 
D. Schulden en kosten voor rekening van de_ge.z_i'!Jllen- ·-
lijke eigenaars. 

f'l Artikel 17 
Tot de schulden en kosten als bedoeld in artikel 875 

"'-/, 
-

f, lid 1 onder a van het Burgerli.ik Wetboek worden 
gerekend: 
a. die welke gemaakt zijn in verband met het normale-
onderhoud of het normale gebruik van de gemeenschap- -
pelijke gedeelten of van de gemeenschappelijk zaken-
of tot het behoud daarvan. 
b. die welke verb and houden met noodzakelijke hers tel-
lingswerkzaamheden en vernieuwingen van de gemeenschap-
pelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken, voor-
zover die ingevolge het reglement of een beslissing-
van na te mel den arbitrage-commissie niet ten laste-
komen van bepaalde eigenaars; 
c. de schulden en kosten van de vereniging; 
d. het bed rag van de schadevergoeding door de gezamen-
lijke eigenaars als zodanig verschuldigd a an een van-
hen of een derde; 
e. de kosten van een rechtsgeding waarin de gezamen- ~ 
lijke eigenaars als eisers of als ve rw ee rde rs optre- (~' 
den; ~ 
f. de assurantiepremien verschuldigd naar aanleiding 
van de verzekeringen, die door het reglement zijn voor-
geschreven of waartoe ingevolge artikel 26 door de ver-
gadering is besloten; 
g. de verschuldigde publiekrechtelijke las ten voorzo-
ver geen aanslag • c 

~., opgelegd a an de afzonderlijke ei-
genaars; 
h. de kosten van brandstof, de elektriciteit en het -

-

l
water, voorzover d1t verbru1k wordt gemeten op een 
of mec r gernecns cha?re l i j ),e hoof drneters; -----------l 

. 5. allc o•;eri.gE scllulden en kosten, gernaakl in het -·· 

lbelang van de gez3onenlijke: ei']enaars als zodantg. --
L_.J a a.;)ij t.sg __ t; )(pJc•:>J_j:.a.tLe_li.l<~n i_n_g_Q_IJ_beg rq_t_ing_e_D~
~•tort,~n bi jd·,-.-~_g_n_._ ---------------------·-----·---

--·-----·-·----- 'lrcdkel lB --------·---·--
:· .. Van c.;c ge~:en:cnl.L~ke-3~~:uld.-~n ·en l<osten ycnoenO in-

I 
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het vorige artikel alsmede van een naar tijdsduur even
redig gedeelte van de kosten verbonden aan het perio
diek schilderwerk en noodzakelijke vernieuwingen al 
welke posten zullen worden verhoogd met een reserve 
van TIEN PROCENT (10%), wordt jaarlijks door het be
stuur een begroting ontworpen en ter vaststelling aan 
de jaarlijkse vergadering voorgelegd. 
2.a. Met ingang van een door het bestuur te bepalen 
datum zal door de eigenaars ten behoeve van de vere
niging bij wijze van voorschotbijdrage maandelijks -
aan het bestuur worden overgemaakt een/twaalfde -------~ 
gedeelte van hun na te vermelden aanslag in het onder 
1 bedoelde bedrag, bij welke bijdrage gevoegd wordt 
een/ twaalfde gedeelte van het bedrag dat de eige
naars uit hoofde van de in artikel 37 lid 7 bedoelde 
omslag verschuldigd zijn, alsmede een/twaalfde gedeel
te van eventueel telkenjare vast te stellen bedragen 
zulks tot het vormen van de reservefondsen, hierna in 
artikel 31 omschreven. 
b. De sub a bcdoelde bijdragen moeten worden voldaan 
bij vooruitbetaling, op de eerste dag van ieder maand; 
bij niet tijdige betaling wordt, zonder dat enige aan
maning of ingebrekestelling is vereist, vanaf de veer
tiende dag van de maand tot de dag der betaling, door 
de vereniging een rente in rekening gebracht verschul
digd over het niet tijdig voldane bedrag en berekend 
naar het percentage als bedoeld in lid 6 van dit arti-
kel. ----------------------------------------------
3.a. Na afloop van elk boekjaar, dat gelijk zal lo
pen met het kalenderjaar, wordt ter berekening van 
de na te vermelden definitieve bijdrage door iedere 
eigenaar verschuldigd, door het bestuur een exploi
tatierekening opgesteld over dat boekjaar en ter ----~ 
vaststelling aan de jaarlijkse vergadering voorge
legd. In deze rekening zullen de schulden en kosten 
van dat boekjaar worden opgenomen. 
b. Bedoelde exploitatierekening zal, alvorens zij 
aan de vergadering wordt voorgelegd, moeten worden 
gecontroleerd en voor akkoord moeten worden getekend 
door een of meer door de vergadering aan te wijzen 
desk undi gen. -----------·--------------------i 
4. Tenzij de vergade1:ing anders beslist, zullen over
schotten betrekking hebbende op de exploitatierekening 
van het afgelopen boekjaar aan de eigenaars worden ge
restitueerd, binnen een maand nadat de in lid 3 let
ter a bedoelde exploitatierekening is vastgesteld. 
5. Mocht de exploltatierckening een tekort opleveren, 
dan mot~ttn de eigen<lars di t tekort binnen een rna and----, 

·na een daartoe door r.et LH~stuur. gedaan ver·;~oek, aar,- - 1 

zuiveren. 
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6. Indien een eigenaar niet binnen de in het vorige 
lid genoemde termijn het door hem verschuldigde aan 
het bestuur heeft voldaan, is hij daarover rente 
verschuldigd, waarvan het percentage nader in het 
huishoudelijk reglement zal worden bepaald. Artikel--
27 is niet van toP.passing. 
7. Bij wanbetaling komen de door de betrokken eigenaar 
veroorzaakte kosten, zo gerechtelijke als buitengerech
telijke voor zijn rekening. 

Artikel 19 
Indien een eigenaar het bedrag van ZJ.)n definitieve -
bijdrage niet binnen zes maanden na verloop van de ---
termijn bedoeld in lid 5 van het vorige artikel heeft
voldaan, wordt zijn schuld omgeslagen over de andere-
eigenaars in de verhouding als is omschreven in arti-
kel 23, lid 3, ongeacht de maatregelen die jegens de--
nalatige eigenaar kunnen worden genomen en behoudens-(/ 
recht van verhaal van de andere eigenaars op eerstge-· 
noemde. 
F. Het in gebruik geven door de eiqenaar van ..zi..in --
prive gedeelte aan een qebruiker. 

Artikel 20 -------------~ 
l. Indien een eigenaar zijn prive gedeelte met inbe- -
grip van het medegebruik van de gemeenschappelijke --
gedeelten en/of gemeenschappelijke zaken aan een an--
der in gebruik wil geven, zal die ander het gebruik -
slechts kunnen verkrijgen na ondertekening van een in
duple door het bestuur opgemaakte en gedagtekende ver
klaring dat hij het reglement en het huishoudelijk re
glement alsmede een besluit als bedoeld in artikel 
876 c van het Burgerlijk Wetboek, voorzover die op hem 
betrekking hebben, zal naleven. --------------
2. Van de in lid 1 bedoelde verklaring behoudt zowel-; 
de gebruiker als het bestuur een exemplaar. . 
3. Onverminderd het bepaalde in arikel 875m lid 3 van -1 
het Burgerlijk Wetboek zal de in lid l bedoelde ver-, -
klaring geacht worden ook betrekking te hebben op be~ 
sluiten en bepalingen die eerst na ondertekening van--
die verklaring \vorden vastgesteld, tenzij een beroep -
op die bepalingen jegens de gebruiker in strijd zou -
zijn met de goede trouw. 
4. Het bestu~r zal de gebruiker van iedere aanvulling
of verandering van het reglement of huishoudelijk re-
glement, als~ede van een besluit als bedoeld in arti-
kel 876c van het Burgerlijk Wetboek, op de hoogte stel-
len. 

Artlkel 21 
l. Bet bestuur kan te all-en tijcle verlangc'n dat de 
sebruiker zich jege~s de vereniging ~ls bnrg ver~indt 
voor de eigenaar, en wel ~oor de richtige voldoening -
van het:gocn ~aatstyertoern~e i~gC''Olge t1et 1·eqlemertt --

laar. de verenising ~;chul·jit] is o:: zal v:crden. ------
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2. Voormelde borgtocht zal zich slechts uitstrekken --
tot verplichtingen van de betrokken eigenaar die op- -
eisbaar worden na het tijdstip, waarop per aangeteken
de brief door het bestuur aan de gebruiker is mede- -
gedeeld dat de vereniging van de in het vorige lid ---
bedoelde bevoegdheid gebruik wenst te maken. 
Bovendien zal de gebruiker uit hoofde van de hier be--
doelde borgtocht per maand nimmer meer verschuldigd --
zijn dan een bedrag, overeenkomende met de geschatte-
maandelijkse huuropbrengst van het desbetreffende prive 
gedeelte. 
Verlangd zal kunnen worden dat de borg afstand doet --
van het voorrecht van uitwinning en van alle andere --
voorrechten en excepties door de wet aan borgen toe- -
gekend of nog toe te kennen. ----------

Artikel 22 ----------------------~ 
1. De gebruiker die zonder de in artikel 20 bedoelde 
verklaring getekend te hebben of zonder de in artikel 
21 bedoelde verpli.chting te zijn nagekomen het prive 
gedeelte betrokken heeft, kan door het bestuur hieruit 
worden verwijderd en hem kan de toegang tot de 
schappelijke gedeelten worden ontzegd. ----------J 
2. Indien iemand zonder enige titel een priv~ gedeel-
te betrokken heeft kan hij hieruit door het bestuur 
worden verwijderd als onherroepelijk hiertoe door de-
eigenaar gemachtigd. Het bestuur gaat niet tot ontrui
ming over dan nadat hij de betrokkene tot ontruiming 
heeft aangemaand. Van het bevel tot ontruiming staat 
binnen veertien dagen beroep open op de vergadering. 
G. Aandelen, die door de splitsing ontstaan, en aan: 
delen in de verplichtinq tot het bijdraqen in de schul
den en kosten, die voor gemeenschappelijke rekening 
zijn. 

f.rtikel 2_3_ 
1. De eigenaars z~Jn in de gemeenschap gerechtigd over 
eenkomstig de navolgende breukdelen van welke breuk
delen de noemer steeds zal bedragen: EENDUIZEND ZEVEN
HONDERD TWEE EN ZESTIG (1.762) en de teller zal belo~ # 
pen voor de appartementsrechten: 
- met de index: 3 2 , 3 7 , 6 6, 7 1 , 7 2, 7 7 , 7 8 en 8 3 , 

ieder DERTIEN (13); -------------------------------~ 
-met de index: 33, 34, 84, 85, 86, 43, 44, 87, 46, 

47, 48, 49, 88, 89, 52, 53, 90, 55, 91, 92, 58,---
59, 60, G1, 62, G7, 94, 69, 70, 73, 74, 75, 76,-
79, 80, 81 en 93, ieder VEERTIEN (14); -----------

- met de index: J8, 39, 40, 41, 63, 64 en ES ieder ---
ZESTIEN (1(,); - ----------------------------------

- met de index: J 8 ZEVENTIEN {17); --- -------------
.. rret de ind<'x: 11 17, 19, 20 en 25 ieder- TWINTIG ---

(20); ----------------------------------------
-- met de L>dc. x: 3 c.n 1 l ieder TWEE r::r<· T\'/It-:1 IG (2~); 
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1 VIJF EN TWINTIG ( 2 5) ; 
8' 9 en 10, ieder ZEVEN EN TWINTIG(27); 
1 2 ' 1 51 21 ' 2 2' 26 en 2 8 1 ieder DER--

5' 6 1 29 en 30, ieder TWEE EN DERTIG-

13 ZES EN DERTIG ( 3 6) ; 
7' 16 1 23 en 2 71 ieder VEERTIG (40); -
31 TWEE EN VEERTIG ( 4 2) ; 
4 ZEVEN EN VEERTIG ( 4 7) ; 
24 TWEE EN ZESTIG ( 6 2) ; 
2 EENHONDERD ZES (106). 

2. De gem 
houding t 
3. De eig 
verplicht 
voor gem 
volgende 
dragen E 
en de te 
- met de 

eenschappelijke baten worden in eenzelfde ver-

J DERTIE 
- met de 

4 41 8 7 
9 2, 58 
7 J 1 7 4 
( 14) ; 

- met de 

us sen de eigenaars verdeeld. 
enaars zi · n behoudens het in 

in de schulden 

-
lid 4 be p 
en kosten 

aalde 
die bij te 

h 

J I 

dragen 
1' 'k eensc appe LJ e re k enLng ZLJ0 1 1 d vo gens e na--

breukdelen waarvan de noemer steeds zal be- -
ENDUIZEND ZEVENHONDERD NEGEN EN TWINTIG (1 729)-
ller zal be lop en voor de appartementsrechten: -
index 32, 37, 66, 71, 72, 77, 78 en 83, ieder 

N ( 13) ; 
index 33, 34, 84, 85, 38, 39, 4 0 1 41 ' 86, 4 3' 

I 4 6 1 47, 48, 49, 88, 89, 52, 53, 90, 55, 91, -
I 59 ' 60, G 1, 62, 63, 64, 65, 67, 94, 6 9 1 70'-
I 7 5' 76, 79, 80, 81 en 93, ieder VEERTIEN -

index 3' 11' 17, 18, 19, 20 en 25, ieder 
TWINTI 

- met de 
G ( 2 0) ; -

index 14 TWEE EN TWINTIG ( 2 2) ; -
index 1 DRIE EN TWINTIG ( 2 3) ; -

1 met de 
index 8, 9 en ) 0 1 ieder ZEVEN EN TWINTIG _I met de 

1 (27); 
- met de Lndex 
/ ieder DERTIG 

- met de index 

5, 6, 12, 15, 21, 22, 26, 28, 29 en 30-

-' met de index 

( 30) ; 
_______________________ i 

13, ZES EN DERTIG (36); 
7, ACHT EN DERTIG (38); 

met ce index 16, 23, 27 en 31, ieder VEERTIG (40);
_i 
I met oe index 4 VIJF EN VEERTIG (45); 

I 

met de index 24 TWEE EN ZESTIG (62); 
_I met de index 2 EENHONDERD TWEE (102); 
4. In afv1ijking van vorenstaande worden de navolgende
koston en lasten gedragen als volgt: 
A. De kosten van hot onderhoud, de 1·eparatie en de -
vernieu·..,i.ng van de daken, de schoorstenen het geraam-

lte e11 de constructie van het gebouw, de hemelwateraf
IVOer en r1olering en de daarop vallende administratie
lkosten kornen v-:>or gezamenlijke rekening van de eige- -

l naa::~; van di c =ppar.t.?ml!nt:>rechten waarvan de dzaraan -
,verbcmd;:,n uilsiui.t:,nde gebruiksrechte·n betrekking ---~ 
;hebb<•n 'JP hct '::ctrokke:n CJCbouw. ----·~-------------
' 
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A1s gebouw in de zin van dait artike1 worden aangemerkt: 
a. bet gebouw waarop betrekking bebben de appartements
recbten met de index 1, 2, 3 en 32, 33, 34, 84, 85, 37 e 
66, 67, 94 en 69 tot en met 81 en 93 en 83, bierna ook
genoemd "gebouw I rr; 

b. bet gebouw waarop betrekking bebben de appartements
recbten met de index 4 tot en met 16 en 38, 39, 40, 41,-
86, 43, 44, 87, 46, 47, 48, 49, 88 en 89, bierna ook ge
noemd ••gebouw rr••; 
c. bet gebouw waarop betrekking bebben de appartements- · 
recbten met de index 20 tot en met 31 en 52, 53, 90, 55.-
91, 92 en 58 tot en met 65 ,bierna ook genoerrd "gebouH III 
d. bet gebouw waarop betrekking beeft bet appartements-
recbt met de index 17, bierna ook genoemd "gebouw IV"; -
e. bet gebouw waarop betrekking beeft bet appartements-
recbt met de index 18, bierna ook genoemd "gebouw V"; -
f. bet gebouw waarop betrekking beeft bet appartements-
recht met de index 19. _bierna ook genoemd "gebouw VI";
De in dit lid {A) bedoelde kosten worden over de betrok
ken eigenaars verdeeld volgens breukdelen waarvan de --
tellers voor de betrokken appartementsrecbten gelijk --
zullen zijn aan. die daaraan onder lid 3 van dit arti-
kel toegekend en de noemers zullen belopen voor: 
gebouw I VIERHONDERD DRIE EN ZEVENTIG {473); -------
gebouw II VIJFHONDERD ACHT EN NEGENTIG {598.); 
gebouw III VIJFHONDERD ACHT EN NEGENTIG {598); 
gebouw IV TWINTIG {20); 
gebouw V TWINTIG {20); 
gebouw VI TWINTIG {20); ----------------------------
Voor de boven de gebouwen IV, v, en VI gesitueerde 
1uifel geldt bet sub D bepaalde. ------------------

(B.1. Ten laste van ieder der appartementsrecbten met 
de index 1 tot en met 31 komen de kosten van het vol- -
ledige bouwkundige onderboud met uitzondering van dat-
bedoeld onder A en derbalve mede omvattende de buiten- -
puien, plafonds en vloeren en de daaraan of daarin aan
wezige werken, alles voorzover deze bet prive gedeelte -
van bet betrokken appartementsrecbt gebeel of deels --
omsluiten, alsmede de op die kosten eventueel vallende
beheers- en administratiekosten. ----------------
2. De kosten van het volledig bouwkundig onderhoud ----
en de schoonmaakkosten voorzover niet vallende onder-
lid A en lid B. l., van de eventuele gezamenlijke glasver
zekering, het betrokken waterverbruik alsmede de op --
die kosten valler.de beheers- en administratiekosten,-
komen voor wat bet.reft de hierbedoelde gedeelten van:-
- bet gebouw I ten laste van de appartenrentsrechten met 

r 
de index 32, 33, 34, 84, 85 en 37 en 66, G7, 94 en 69 
tot en met 81 en 93 en 83, ied<:or voor EEI•/VIER ::N --
T\'/Ii'TIGSTE (i/24) oedeelLCc; 

- gebou·,., II ten la,;t~ van de apparteJ<lentsr~;cht2n net dE• 
index J8, 3'), 40, 1,1, BG, 43, 44, 37, 46. 47, 48, 49, 
88 en P.9, ir'c'er V<)C>r EHJjVEERTJENDE (1/1/) g·~d<,elte; -
g0bou ... , 1 I I ..:.c-c la~;tc van de appart(!f.tent;.:ccht~.~Jl nlet Ce: 
index )2, 5.3, 90, SS, :11, 92 e..: 58 tot Cll m'2t t.:., i\.!c_~e: 
voor !::f;N/V;oEETI Eclllt: ( 1/14) gedeel te; ------------
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C. De kosten van het onderhoud de reparatie en de ver
nieuwing van het binnenterrein en de daarop aanwezige 
werken, voorzover deze ten laste van de gezamenlijke 
eigenaars komen, van de elektrische installaties ten -
behoeve van het binnenterrein, van het elektriciteits
verbruik als bedoeld onder E sub J van het schilder
werk en/of de afwerklagen van de onderzijde en opstaan
de kant (tot de betonnen borstwering) van de luifels 
casu quo overstekken aan de gebouwen I, II en III bo
ven de begane grond aangebracht, van de gezamenlijke 
reclame aanduidingen de op bedoelde kosten vallende 
beheers- en administratiekosten en het onder D bedoel
de aandeel in de daar omschreven kosten, komen voor 
rekening van de appartementsrechten met de index 1, 
2 en 4 tot en met ~1, volgens breukdelen waarvan de 
tellers voor de betrokken appartementsrechten gelijk 
zullen zijn aan die daaraan onder lid 3 van dit arti
kel toegekend en de noemer steeds zal belopen NEGEN
HONDERD NEGEN EN TACHTIG (989). -----------------------: 
D.1. De kosten van het gehele bouwkundige onderhoud 
zowel groot- als klein onderhoud van de dw&rs over ·--
het binnenterrein gebouwde luifel voor het geheel en 
de helft van bedoeld onderhoud van de luifel gebouwd 
boven de gebouwen IV, v en VI komt voor rekening van 
de onder C bedoelde eigenaars en volgens de daar om
schreven breukdelen. 
2. De wederhelft van de in het vorige lid bedoelde kos 
ten betreffende de luifel boven de gebouwen IV, V en 
VI gelegen komt voor rekening van de eigenaars van de 
appartementsrechten met de index 17, 18 en 19 ieder 
voor EEN/DERDE (1/3) gedeelte. 
E. De kosten van het gemeenschappelijk elektriciteits
verbruik worden gedragen als volgt: 
1. Het verbruik gemeten op de meters thans registra
tienummer 216HZ06JAO, 216HJ010AO en 216HM011AO komt 
aan de hand van de sub B bedoelde breukdelen ten las-
te van de daar bedoelde eigenaars van respektievelijk-(") 
de gebouwen I, II en III. 
2. Het verbruik gemeten op de meters thans registra-
tienummer 216HZ067AO komt ten laste van de eigenaars-
van de appartementsrechten met de index 2 voor TWEE/
DERDE (2/3) deel en met de index 3 voor EEN/DERDE 
( l/3) deel. 
3. Het gebruik gemeten op de meter thans registratie
numrner 216HE4980 'rlordt gevoegd bij de sub C bedoelde
kosten, 
H. Ontzeg_gi..!lg _ _'{an h~q_ebruik van prive gedeeLtill:L. -
-~--------------- 1\rtikel 24 
l. !1an ce cei<.wnaar die- ::elfl1etrecJ-.t van gebruik ui l
oefent en J:~: ---------- ---------
·1. d? bcpali.ngen "<·n h·~~: re']l<'ment of hel huishcude- -
cijk rec;1-omer.t ::>.' cc b·~palinqen bedoc1d .T• acLikel --
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876c van het Burgerlijk Wetboek niet nakomt of over
treedt; 
b. zich schuldig maakt aan onbehoorlijk gedrag jegens 
de andere eigenaars en/of gebruikers, kan door de ver
gadering een waarschuwing worden gegeven dat indien -
hij ondanks deze waarschuwing binnen een jaar nadat -
hij deze heeft ontvangen anderrnaal een of meer der -
genoemde gedragingen verricht of voortzet, de verga-
dering overgaat tot de in het volgende lid bedoelde __ 
maatregel. 
2. Wordt een of meer der in het vorige lid bedoelde-
gedragingen binnen genoemde termijn andermaal gepleegd 
of wordt deze voortgezet, dan kan de vergadering be-
sluiten tot ontzegging van het gebruik van het priv~ 
gedeelte dat aan de eigenaar toekomt. 
3. De vergadering besluit niet tot het geven van een-
waarschuwing of besluit niet tot ontzegging van het-
gebruik dan na verhoor of behoorlijke oproeping van -
de eigenaar. De oproeping geschiedt tenminste veer--
tien dagen v66r de dag van de vergadering, en wel bij 
aangetekende brief met vermelding van de gerezen be- -
zwaren. De eigenaar kan zich ter vergadering doen ver
tegenwoordigen of doen bijstaan door een raadsman. ---
4. De in dit artikel bedoelde besluiten moeten worden 
genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde
van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waar
in tenminste twee/derde van het totaal aantal stemmen 
vertegenwoordigd is. Artikel 37 lid 5 is van overeen
komstige toepassing. 
5. De in dit artikel bedoelde besluiten worden door-
het bestuur bij aangetekend schrijven ter kennis ge-
bracht van de belanghebbende en van de schuldeisers--
die een hypothekaire inschrijving op het betreffende
appartementsrecht hebben. 
De besluiten zullen de gronden vermelden die tot de~ 
maatregel hebben geleid. 
6. Een besluit tot ontzegging van het gebruik zal niet 
eerder ten uitvoer mogen worden gelegd dan na verloop 
van een termijn van een maand na verzending van de -
kennisgeving als in lid 5 bedoeld. Beroep op de arbi
trage-commissie schorst de tenuitvoerlegging van het
genomen besluit met dien verstande, dat de schorsing
wordt opgeheven wanneer de arbitrage-commissie zich--

1met het besluit verenigt. . . 
17. Ind1en een eigenaar zijn priv~ gedeelte 1n gebru1k 
Jheeft gegeven, is het in de vorige leden bepaalde op
. ce gebruikcr van toepa:c;sing, •.-1anncer deze een gedra-
Jging verri.cht a)s ve;:-meld in 1id l, of indien hij ---

'

' r.iet \'oldoet ailn de fi 1<1nci;ile verplich tingen voort~
vloe1ende Ult d". door hE:m 'J·estelde borgLoc"lt. -------
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_I_:L.=V'::e~r::'v:::r::e"'::=e::'l)l'.'d=:i:::l}9=:~e=n=b=e_,zlw~a ring van he t a PF art e men t s re ch t . 
- Artikel 25 · 
l.a. Een appartementsrecht kan worden vervreemd en met_ 
hypotheek en andere zakelijke rechten worden bezwaard. _ 
Onder vervreemding valt ook toedeling. Ondersplitsing _ 
van een appartementsrecht is niet toegestaan. 
b. In afwijking van ;:;orenstaande is ondersplitsing wel -
toegestaan ten aanzien van de appartementsrechten met de 
index l tot en met 31. / 
2. Voor de terzake van het verkregen appartementsrecht
verschuldigde voorschot-bijdragen en definitieve bij- -
dragen die in het lopende of in het voorafgaande boek
jaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden, 
zijn de verkrijger en de vroegere eigenaar hoofdelijk 
aansprakelijk. 
3. Alleen de vroegere eigenaar is aansprakelijk voor -' 
de extra voorschot-bijdragen bedoeld in artikel 37 en 
de definitieve bijdragen die verschuldigd zijn als ge
volg van besluiten van de vergadering die tot stand 
gekomen zijn in het tijdvak, gedurende hetwelk hij ----~ 
eigenaar was. 
Hetzelfde geldt voor bijzondere bijdragen verschul
digd terzake van andere rechtsfeiten, die 
tijdvak hebben plaats gehad. -----------------------------4 
4. In afwijking van het vorige lid is uitsluitend de 
nieuwe eigenaar aansprakelijk voor assurantiepremien 
en het verschuldigde loon voorzover deze premie of dit 
loon opeisbaar is geworden na de vervreemding. 
5. Het bestuur draagt zorg dat alle daarvoor in aan
merking komende overeenkomsten op naarn van de nieuwe 
eigenaar gesteld worden. 
6. Bij vervreemding van een appartementsrecht, 
zal de partij die vervreemdt tot zekerheid voor de nako 
ming van zijn jegens de vereniging en/of gezarnenlijke l: .. 
e1genaars nog bestaande verpl1cht1ngen, zo bekende als · 
nog onbekende, aan de vereniging voldoen een extra bij
drage gelijk aan de maandelijkse bijdrage alsdan voor 
het betrokken appartementsrecht verschuldigd; terug
betaling van bedoeld bedrag of van wat daarvan na ver
rekening overschiet zal zonder bijberekening van rente 
geschieden uiterlijk zes maanden na afloop van het ka
lenderjaar waarin de vervreemding heeft plaats gevon
den. · 
.J. Rego~Ji!lg omtrent verzekering. 
-----------~--------- Art.ikel 26 1 

l. Het c;ebom1 zal door-h<et. bestuur worden verzekerd I 
bij e:?n of .·neer door de vergadering a an te wij ze:·, ----·~ 
·•erzeceraars tegen brand-, waaronder begrepen 

I ontploff ing~.;chade, ar.srnr;,~le s t.orrnsci1ade. Voorts ;:al ---1 
[<h; ·;e:.:g<ldCrlng b~voc:c;d ;~J )n t1:! bf:Sl11tten tot het _aan- -· 1 

;gaar. ·;ar. c.-~1 verzekerLICJ .tegen n.nde.,:.-e c;·evaren. ----~~--1 
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2. Het bedrag der verzekeringen wordt vastgesteld 
door de vergadering; 
het zal wat de brandverzekering betreft moeten over
eenstemmen met de herbouwkosten van het gebouw; de 
vraag, of deze overeenstemming bestaat, zal jaarlijks 
gecontroleerd moeten worden door een deskundige. 
3. Verzekeringsovereenkomsten worden door het bestuur 
afgesloten ten name van de gezamenlijke eigenaars. 
Het is daartoe slechts bevoegd indien het bepaalde in 
lid 5 wordt nageleefd. 
4. De eigenaars verbinden zich de uit hoofde van de 
verzekeringsovereenkomsten uit te keren schadepennin
gen, indien deze een bedrag ad TWEE DUIZEND VIJF HON
DERD GULDEN (f 2.500,--) te boven gaan, te doen plaat
sen op een voor de financiering van het herstel van 
de schade krachtens besluit van de vergadering door 
het bestuur te openen afzonderlijke bankrekening ----~ 
ten name van de vereniging, die de op deze rekening
gestorte gelden zal houden voor de eigenatirs; 
ten aanzien van de op deze rekening te storten gel
den is artikel 31 leden 3 tot en met 5 van overeen
komstige toepassing, met dien verstande dat de gel
den steeds bestemd moeten blijven voor het herstel 
of de wederopbouw, onverminderd artikel 876 j lid 4 
van het Burgerlijk Wetboek. 
In het geval bedoeld in artikel 876 j lid 4 
Burgerlijk Wetboek zal, indien een eigenaar zich 
heeft schuldig gemaakt aan een daad of verzuim, wel-
ke krachtens de wet of de verzekeringsvoorwaarden ge
hele of gedeeltelijke ongehoudenheid van de verze
keraar tot uitkering van de schadepenningen tot ge
volg zou hebben, de uitkering van het aandeel van de 
betreffende eigenaar dienen te geschieden aan de ver
zekeraar. 
5. Het bestuur dient ervoor te zorgen, dat de verze
keringsovereenkomst de volgende clausule bevat: 
"Zolang de eigendom van het hierbij verzekerde gebouw 
"gesplitst is in appartementsrechten, gelden de vol
" gende aanvullende voo rwaarden. Een daad of verzuim 
''van een eigenaar, welke krachtens de wet of de ver
"zekeringsvoorwaarden gehele of gedeeltelijke onge
''houdenheid van ondergetekenden tot uitkering van de 
''schadepenningen tot gevolg zou hebben, laat de uit · 
''de~e polis voortvloeiende rechten onverlet. Niette
''rnin zullen de ondergetekenden in zodanig geval ge
''=echtigd zijn, ~its zij voor de uitkering de wens 
''daartoe te kennen hebben gegeven, een aandeel in de 

l ;:~~ch~depc.::nningen _ove~eenkomc-~d~~ l.let het aan~eel 1·/ac.r
,Jl oe betreffenoe e1gcnaar 1n de gemeenschap gerech

\••ti~;d is, van dez6 ~cruc te vo~dc1·en. !ngeval v,ln-toe
i")assinJ V<..r, a,-Ukel P7f J lid 4 van hc·t·Burgerlijk --
' 
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''Wetboek zal de uitkering van het aandeel in bedoeld 
''geval in plaats van aan de eigenaar geschieden aan 
''de ondergetekenden. 
''Gaat de verschuldigde uitkering een bedrag van TWEE 
"DUIZEND VIJFHONDERD GULDEN (f 2. 500,--) te boven, 
''dan geschiedt zij op de wijze te bepalen door de ver
''gadering van eigenaars, zulks blijkende uit een door 
"de voorzitter gewaarmerkt afschrift van de notulen 
''der vergadering. 
"Door uitkering overeenkomstig de voorwaarden dezer 
''polis zullen ondergetekenden tegenover alle belang
''hebbenden volledig zijn gekweten". 
6. Ingeval door de eigenaars besloten wordt 
stel of herbouw, is het bepaalde in artikel 
het Burgerlijk Wetboek leden 2 tot en met 4 en artikel 
876 k van het Burgerlijk Wetboek van toepassing met 
dien verstande dat uitkering van het aan iedere eige
na.ar tcekomende aandeel in de assurantiepenningen aan 
deze slechts zal kunnen geschieden met toestemming van 
degenen die op het desbetreffende appartementsrecht 
een recht van hypotheek hebben. 
7. Indien de schadepenningen niet toereikend blijken 
te zijn voor herstel of herbouw, draagt iedere eige
naar bij in het tekort, in de verhouding vermeld in 
artikel 23 lid 1, onverminderd het verhaal op degene 
die voor de schade aansprakelijk is. 
8. Iedere eigenaar is bevoegd een suppletoi~e verze
kering te sluiten. In het geval bedoeld in het tweede 
lid van artikel 875 1 van het Burgerlijk Wetboek is 
het bestuur tot het sluiten van een suppletoire verze
kering verplicht. 
K. Overtredingen. 

Artikel 27 
l, Bij overtrading van een der bepalingen van de wet, 
van het reglement of van het huishoudelijk reglement, 
hetzij door een eigenaar hetzij door een gebruiker, 
zal het bestuur de betrokkene een schriftelijke waar
schuwing doen toekomen per aangetekende brief en hem 
wijzen op de overtrading. 
2. Indien de betrokkene g£en gevolg geeft aan de waar
schuwing kan de vergadering hem een boete opleggen va 
len hoog!:'te een bedrag ad TIEN DUIZEND GULDEN 
{f 10.000,--) voor elke overtrading, en/of voor iedere 
dag dat een overtrading voortduurt een bedrag van ten 
hoGgsle groot VIJI-' HONDERD GULDEN (f 500,--) 
onve~ninderd de geho~denheid van de overtreder tot -
schad,2--.1ergoed.:ng, zo daartoe termen aanw2:~ig zijn, -j 
en cnvenninderd de andere maatn:gelen, ""'e .. ke de ver-- -, 
9ac.eri.19 kan nemen h1·achtens d~ vet c,f he·: reglement. 
3. Het vcre11:;taundc c;eldL ciet:, ·jndic~r- 2en ei.3c~nc: .. a.r_ --j 
zj_Jr. f_:_nancil!}c V'?.!:'"[')ich~-.jr~gen je:ge:,l~· de ·-·cre;1:_<;jng ____._ 
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of jegens de gezamenlijke eigenaars niet of niet 
tijdig na)wmt. 
4. De te verbeuren boeten komen ten bate van het re- -
servefonds, bedoeld in artikel 31 lid l, sub b. 
L. Huishoudelijk reglement. 

Artikel 28 
l. Behoudens het bepaalde in de voorafgaande artikelen 
kan het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten ---1 

worden geregeerd door een huishoudelijk reglement, dat 
zal worden vastgesteld en dat kan worden aangevuld 
of gewijzigd door de vergadering met een meerderheid --
van tenminste drie/vierde van het aantal uitgebrachte 
stemmen in een vergadering, waarin een aantal eigenaars 
tegenwoordig of vertegenwoordigd is, dat tenminste twee 
derde van het totaal aantal stemmen kan uitbrengen. 
Artikel 37 lid 5 is van overeenkomstige toepassing. ---1 
2. De regels als bedoeld in artikel 876 c van het Bur
gerlijk Wetboek moeten in het huishoudelijk reglement 
worden opgenomen en zullen met het reglement niet in 
strijd mogen zijn. Ook op deze regels is het in het ----1 
voorgaande lid bepaalde van toepassing. 
3. Bij vervreemding van een appartementsrecht is de 
nieuwe eigenaar die het prive gedeelte zelf in gebruik 
wil nemen, verplicht een verklaring te tekenen dat hij 
de bepalingen van het huishoudelijk reglement zal na
leven. Voor de to~passing van deze bepaling wordt het 
vestigen van een zakelijk genotsrecht op een apparte- -
mentsrecht met vervreemding gelijk gesteld. 
0· Oprichting van een vereniging van eigenaars en vast
.stelling van statuten van deze vereniging. 

--------~I=. =:A:l::g,:=emen e Bep a 1 i ng~ -
Artikel 29 -----------------------1 

1. Bij de in het hoofd van deze akte genoemde akte van 
splitsing werd opgericht een vereniging van eigenaars 
als bedoeld in artikel 875f, eerste lid onder evan 
het Burgerlijk Wetboek. 
2. De vereniging draagt de naam "V.v.E. "Zuiderpas
sage"" en heeft haar zetel te 's-Hertogenbosch. --·-----j 

3, De vereniging heeft ten doel het behartigen van de 
gemeenschappelijke belangen van de eigenaars. --------

Artikel 30 
De aktiva van het vermogen van de vereniging worden 
gevormd door de bijdragen door de eigenaars verschul
digd overeenkomstig de bepalingen van het reglement, 
alsmede door andere baten. 

- Artikel 31 
1. Er kunnen reservefondsen worden gevormd, waaruit 
buitengewone uitgaven kttnnen worden bestreden. Aan di.~ 
fondsen kunnen geen andere bestemmingen worden gegeven 
tC>nzij na O,PheffitlC' va:1 de spl.i tsing en voorts: 
a, indi.en net. cen fond::; betrefl gevo1md dcor de· €iJe- ·-
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naars van een bepaalde groep appartementsrechten 
drie/vierde deel van de eigenaars van die appartements
rechten zich daarvoor uitspreken; 
b. indien het een fonds betreft gevormd door de eige
naars van alle appartementsrechten krachtens besluit 
van de vergadering met toepassing van het bepaalde in 
artikel 37, lid 5; 
2. De gelden van een reservefonds worden gedeponeerd 
op een afzonderlijke bankrekening, ten name van de -
vereniging, tenzij de betrokkenen anders besluiten, ----
3, Over de in het vorige lid bedoelde gelden kan 
slechts door de voorzitter en een van de betrokken 
eigenaars, die daartoe door de betrokken eigenaars 
de vergadering zal worden aangewezen, en na bekomen 
machtiging van de betrokken eigenaars of de vergade
ring worden beschikt, bedoelde machtiging is niet ver~·. 
eist indien de gelden worden gebruikt in overeenstem- · · 
ming met een tevoren vastgestelde begrotingspost. -----
4, De betrokken eigenaars casu quo de vergadering 
zal kunnen besluiten tot belegging van de geldmid- ---
delen van het reservefonds. 
5. De waardepapieren zullen moeten worden bewaard op -
de wijze als door de betrokken eigenaars casu quo de-
vergadering bepaald, ---------·--------------------------~ 
6. Indien een fonds wordt bestemd tot uitkering aan--
de appartementseigenaars zal het betrokken fonds wor
den uitgekeerd aan de eigenaars van de appartements-
rechten ten laste van welke appartementsrechten dit-
fonds gevormd is en wel naar evenredigheid van de 
voor de betrokken appartementsrechten geleverde bij- -
dragen. 
---------- II. Vergadering van eigenaars. 

Artikel 32 
l. De vergaderingen van eigenaars worden gehouden te {'i 
's-Hertogenbosch, ~ 
2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het 
boekjaar zal een vergadering worden gehouden, waarin, 
in overeenstemming met artikel 18 lid 3, door het be
stuur de exploitatierekening over het afgelopen boek
jaar wordt verstrekt die door de vergadering moet wor
den goedgekeurd door de vaststelling van de defini
tieve bijdrage voor iedere eigenaar. In deze of een
eerden' vergadering wordt tevens een nieuwe begroting 
opgesteld voor het aangevangen of het kornende jaar. 
3. Veroaderingen worden voorts gehouden zo diJ:wijl3 
h<'t be~ tuur of :le voorzi tter zulks nodig achten, ---
a} sn.ed·:- indi•:n ten1ninste tien cigenaars onder :1auw- -
k('uri9e schri ft.-,li.~ ke 0pCJave van ue te behandel.en ·-· 
pl'nt•?n zulks vcrzor.kc=.n ._.,_;;r, ·ht:d.: best·...1ur. ·---~--"----
·1 .. ~ 1tl.i en (;!~n doJo1· ei J(~.r,.:!ars verlan<;rde verc;adr!i-j ng ·
njet dcor het bes· .. uur AC'JC.t bi;een9eroepcn op -~en 
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zodan1ge termijn, dat de verlangde vergadering bin- --
nen een maand na binnenkomen van het verzoek wordt -
gehouden, zijn de verzoekers bevoegd zelf een verga- -
dering bijeen te roepen met inachtneming van dit 
reglement. 
5. Door de vergadering wordt uit de eigenaars of hun-
echtgenoten een voorzitter en een plaatsvervangend --
voorzitter benoemd. De voorzitter en de plaatsver- --
vangend voorzitter worden voor onbepaalde tijd benoemd 
met dien verstande, dat zij als zodanig van rechtswe
ge defungeren zodra zij ophouden eigenaars of echtge
noten van eigenaars te zijn. Zij kunnen te allen tijde 
door de vergadering worden ontslagen. 
6. De voorzitter, casu quo de plaatsvervangend voor
zitter, is belast met de leiding van de vergaderingen; 
bij hun afwezigheid voorziet de vergadering zelf in -
haar leiding. 
De oproeping ter vergadering vindt plaats met een ---
termijn van tcr~inste acht werkdagen en wordt ver- --
zonden naar de werkelijke of, in overeenstemming met
artikel 15 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, gekozen 
woonplaats van de eigenaars; zij bevat de opgave van-
de punten der agenda, de plaats van de vergadering,-
alsmede het uur van aanvang. 
7. De plaatsvervangende voorzitter treedt op ingeval
van ontstentenis ,,f belet van de voorzitter. 
8. De aanwezigheid ter vergadering blijkt uit de v66r 
de aanvang van de vergadering ondertekende presentie
lijst. 
- ·------------·--- Artikel 33 
1. Stemgerechtigd zijn de eigenaars, onverminderd het 
bepaalde in artikel 875q lid 3 van het Burgerlijk Wet-
boek. ---------------------1 
2. Zolang een opvolgend eigenaar niet heeft voldaan
aan het bepaalde in artikel 875p van het Burgerlijk-
Wetboek, heeft hij niet het recht zijn stemrecht uit
te oefenen, noch het recht vergaderingen bij te wonen. 
3. Het maximum aantal stemmen in de vergadering be--
draagt EENDUIZEND ZEVENHONDERD NEGEN EN TWINTIG 
(1729) en is verdeeld als volgt: 
voor ieder appartementsrecht wordt een aantal stemmen 
uitgebracht yelijk aan de teller daaraan bij artikel 
23 lid 3 toegekend. 
4. Ten aanzien van besluiten als bedoeld i.n artikel-
37 lid l sub b zal afhankelijk van de aard der te rna
ken kosten het aantal stemmen dat per bet1:okken app.u
tementsrecht kan lvorden uitgebrac)lt gelij): zijn aan
de teller da<~raan ::oegekcr.d i•1 de >o.,u:okkcn rul.n·iek 
in artikel 2.1 lid 4. ·------------------------
5. Voo): de appar.b~ner,tsrechte:l C.ie .-~n eigc·!ndo;n, tee- -
behorcn aan de ve::-t!nigi:1y kun.'lCL. de Caaraan ve,':";·,on- ----:. 
den sterr..men <~cor 13e 'Jereni<JiTHJ ~ordi~r. ui L.<:(.:braf;;·,·L.. --l 
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Artikel 34 
l. I ndi en een appa rtemen ts rcch t a an mcc r personen toe
komt zullen deze hun rechten in de vergadering slechts 
kunnen uitoefenen door middel van een hunner of van 
een derde, daarto2 schriftelijk aangewezen. 
Indien echter een appartementsrecht wordt onderqe
splitst en bij die ondersplitsing het aan het betrokken 
appartementsrecht hierboven toegekende aantal stemmen -1 
over de door ondersplitsing ontstane appartementsrech
ten wordt verdeeln,zullen bedoelde stemmen door de eige 
naars van die door ondersplitsing ontstane appartements 
rechten overeenkomstig die verdeling worden bepaald 
en uitgebracht. 
2. Indien zij over hun vertegenwoordiging ter verga
dering niet tot overeenstemming kunnen komen, is de 
meest gerede hunner bevoegd de kantonrechter te ver-

!zoeken een derde aan te wijzen als vertegenwoordiger. 
' Artikel 35 
1. Ieder der eigenaars is bevoegd, hetzij in persoon, 
hetzij bij een schriftelijk gevolmachtigde, de Verga
dering bij te wonen, daarin het woord te voeren en 
het stemrecht uit te oefenen, behoudens het bepaalde 
in artikel 875 q van het Burgerlijk Wetboek, en arti
kel 33 lid 2 van dit reglement. 
Als gemachtigde of persoon als bedoeld in artikel 34 
lid 2 zal niet mogen worden aangewezen iemand van het 
bestuur. 
2. Ook de· echtgenoten van de eigenaars mogen ter ver--
gadering aanwezig zijn en het woord voeren, tenzij 
de vergadering anders beslist.------------·---J 

Artikel 36 
1. Alle besluiten, waarvoor in dit reglement of krach
tens de wet geen afwijkende regeling is voorgeschreven 
worden genomen met volstrekte meerderheid der uitge
brachte stemmen. ------------------..c,.._ .. 
2.a. Bij staking van stemmen over zaken 
stel geacht te zijn verworpen behoudens 
paalde. 

wordt he t voor· 
het hierna be-

In dat geval zal op verzoek van diegene(n) die tezamen 
ten minste een/vierde deel van het totale aantal stem
men dat terzake V<'.n het betrokken onderwerp kan worden 
uitgebracht, vertegenwoordigen, een nieuwe vergadering 
worden uitgeschreven te houden niet vroeger dan twee 

len niet later dan z.es weken na de eerste. In de oproe
~ing tot die verg•:dering zal mededeling worden_ged~an~ 
aat de komende vcrsadering een tweede vergader1ng 1s 1n 

jde zin van dlt li<l. 

I
J.ndien ook )_r, dezf! tweede vergade::-ing. de stcernr,>en. ~taken I 
v·ordt het voorstel. gea,;ht t3 Zl)n vcrworpen tenzlJ -·---1 
iccor d~E-genetn} die e.~n/vierdc de,~l van vqr2nbedo=lcie -j 

I! te·TU~Cf\ kan, \kunrH:n) U.~·_Ll:re.1tJBn o.:_)IJ',en \!Lerticr: dag_(:n =-.I 
.r.a d1e tw2edc vercJad,::!r:.ng het oordec::l Vdi' de 11a t2 ·--- 1 I . . I 

1n:cldcn c.rbitrage-comrni~:.sie. tc-!rzak~ worjen g·3VJ:c.agd ·---. 
; 
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l
bij wiens oordeel de vergadering zich zal moeten neer-
leggen. --~· ------------------------------------------------
b. Indien bij stemming over personen geen hunner de --
volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen ver---
krijgt, wordt herstemd tussen de twee personen, die de 
meeste stemmen op zich verenigd hebben. 
Indien meer dan twee personen in dit geval verkeren en 
een gelijk aantal stemmen hebben verkregen, wordt door 
loting uitgemaakt, welke twee van hen voor herstemming 
in aanmerking komen. Indien het grootste aantal stem---' 
men slechts door een persoon is verkregen zal worden 
herstemd tussen die persoon en een persoon, die een 
aantal stemmen verkregen heeft, hetwelk het dichts het 
grootste aantal stemmen nabijkomt, en indien meer per
sonen in dit laatste geval verkeren, zal door het lot 
worden beslist, wie van hen voor herstemming in aan
merking komt. 
Bij deze tweede stemming is alsdan gekozen hij, die 
de meeste stemmen op zich verenigd heeft, terwijl in
geval bij deze tweede stemming de stemmen staken, het 
lot beslist. Blanco stemmen zijn van onwaarde. 
3. Met een besluit van de vergadering staat gelijk een 
voorstel, waarmede alle eigenaars schriftelijk hun in
stemming hebben betuigd. 
4. In een vergadering, w~~rin minder dan de helft van 
het in artikel 33 lid 3 bedoelde maximum aantal stem
men kan worden uitgebracht, kan geen geldig besluit 
worden genomen. 
In dat geval zal een nieuwe vergadering worden uitge
schreven, te houden niet vroeger dan twee en niet late 
dan zes weken na de eerste. In de oproeping tot deze 
vergadering zal mededeling worden gedaan, dat de komen
de vergadering een tweede vergadering is als bedoeld 
in dit lid. In deze vergadering zal over de aanhangige 
onderwerpen een besluit kunnen worden genomen ongeacht 
het aantal stemmen, dat ter vergadering kan worden uit 
gebrach t. 

Artikel 37 
l.a. De vergadering beslist over het beheer van de ge
meenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken, 
voorzover de beslissing hierover niet aan het bestuur 
is opgedragen. -
b. Onverminderd de bevoegdheid van de vergadering en 
het bestuur terzake te besluiten, kunnen groepen van 
eigenaars als bedoeld in artikel 23 lid 4 zelfstandig, 
al of niet in vergadering besluiten tot het doen uit-~ 
voeren van werkzaamheden, welke overeenkomstig artikel 
23 lid 4 ten laste van de betrol:ken eigenaars komen. 
Indien en zodra de stemgerechtiqden, die twee/derde -----1 
de~~l van de stemme.1 welke binnt~lt zo eer: grocp over- -~ 
eenkom~tig artikel 33 lid 4 kunr1en worden uitgebr&cht, I 
zich sdH·i fteJ.ijk v66r een der<Jt!li jx vc>or:;U:l hebben ·~ 
V<?J:klaard geldt e£',:1 derg,,J!.jk b;,~-Juit <ls cen besluL:, 1 

iH~'..:wclk rr.ct j_I!Uchlncrcin.-g \&n :tl~.e form<.:l_iteiten i_E --j 
genome" door (e voltc:lligc verqaderinc;. ---------- 1 



-34-

Diegenen van de betrokkenen die zich niet of niet 
v66r een dergelijk voorstel hebben uitgesproken zul
len aan dit besluit gebonden z~Jn. 
Uitvoering van een dergelijk besluit geschiedt door 
het bestuur doch cerst nadat de nodige fondsen door 
de vereniging zijn ontvangen. Een dergelijk besluit 
houdt tevens in de extra voorschotbijdrage, welke ----~ 
door het bestuur te dier zake van de betrokken eige
naars kan worden gevorderd. 
2. De beslissing over het onderhoud van de gemeenschap
pelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken berust 
bij het bestuur. Deze kan echter geen onderhoudswerk
zaamheden opdragen die een bedrag ad VIJFDUIZEND GULDEN 
(f 5 .. 000,--) te boven gaan, indien het daartoe niet 
vooraf door de vergadering is gemachtigd. 
3. De vergadering beslist over de kleur van het buiten 
verfwerk alsmede over de kleur van dat gedeelte van 
het binnenverfwerk hetwelk moet geschieden aan de ge
meenschappelijke 9edeelten en de gemeenschappelijke 
zaken en aan de buitenzijde van de particuliere voor
deur, 
4, Ieder der eigenaars of gebruikers is verplicht zijn 
medewerking te verlenen aan de uitvoering van de be
sluiten der vergadering, waaronder begrepen die als 
bedoeld in lid 1 sub b, voorzover dit redelijkerwijs 
van hem verlangd kan worden. Lijdt hij als gevolg hier
van schade dan wordt deze hem door de vereniging casu 
quo de betrokkenen vergoed, 
5, Besluiten door de vergadering, tot het doen van uit
gaven die een bedrag ad VIJFTIGDUIZEND GULDEN {150.000,-) 
te boven gaan, kunnen slechts worden genomen met een 
meerderheid van tenminste drie/vierde van het aantal 
uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin een 
aantal eigenaars tegenwoordig of vertegenwoordigd is,_,.) 
dat tenminste twee/derde van het totaal aantal stemmen l ~ 
kan uitbrengen. 
In een vergadering, waarin minder dan twee/derde van 
het in de vorige zin bedoelde maximum aantal stemmen 
kan worden uitgebracht, kan geen geldig besluit worden 
genomen. -------------------------------------1 
In dat geval zal een nieuwe vergadering worden uitge
schreven, te houden niet vroeger dan twee en niet later 
dan zes ~eken na de eerste. In de oproep tot deze ver
gadering zal mededeling worden gedaan dat de komende 
vergadering een Lweede vergadering is als bedoeld in 
dit lid. In deze vergadering zal over de aanhangige 
vnderv1eq)en een beslui.t kunnen wo::den genomen ongeacht 
het aantal stemrnen, dat Ler vergaderin<J J:an •fiorden -
j~it-J<"brac'•·:. ----· --~-------------·--
;b. !let. 1n he l ·vori.ge l.i d bepaaldc. seld':· niEt voor: •Jit
lgaven met b~.:·t:r~kktng t-.ot pos!:(~n di.': door de ver.:ade:.:jnq 
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overeenkomstig artikel 18 lid 1 en artikel 32 lid 2 
op de jaarlijkse begroting zijn geplaatst voorzover 
deze posten met niet meer dan tien procent (10 %) -----~ 

overschreden worden, of voor uitgaven waarvoor een -
speciale reserve is gevormd. 
7. Indien door de vergadering overeenkomstig het in 
het vijfde lid bepaalde tot het doen van een uitgave 
wordt besloten, wordt tevens de extra voorschotbij- --
drage bepaald, welke door het bestuur te dier zake ---
van de eigenaars kan worden gevorderd. De uitvoering 
van zodanige beslu)ten kan eerst geschieden wanneer 
de voor de uitvoering benodigde gelden in de kas van 
de vereniging gereserveerd zijn. 
8. Het in lid 5 bepaalde geldt eveneens voor beslui
ten tot verbouwing of voor besluiten tot het aanbren
gen van nie.uwe insLallaties of tot het wegbreken van
bestaande installaties, voorzover deze niet als een 
uitvloeisel van het normale beheer zijn te beschouwen. 
De eigenaar, die van zodanige maatregel geen voordeel 
trekt, is niet verplicht in de kosten hiervan bij te -
dragen. 

Artikel 40 ------~ 

1. Het bestuur van de ~ereniqing berust bij een of rneer 
administrateurs. Het kent een voorzitter, een secreta-
ris en een penningrneester die in funktie benoemd worden 
door de vcrgadering, de genoemde funkties zijn in -----~ 
een of twee personen verenigbaar. -------- -----
\'oor iedere udrni.1i.stra-.eur kan door de vergadering --. 
~en plaatsve•·van~er ~orden aangewezen d~e volledig en ~ 
ce plaats L:E.ect _van 3u betrokken u.drninLJI:rateur bi:; ·-l 
l~n ']edurcnde dicn~: bcl<'t of ohtstenteni;.i. ----· -----~, 
' - ' 
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2. De administrateurs en de plaatsvervangende admini- -
strateurs worden benoemd voor onbepaalde tijd en kun- -
nen te allen tijde door de vergadering worden geschorst -
of ontslagen. 
3. Het bestuur beneert de middelen van de vereniging ____ 
en draagt zorg voor de tenuitvoerlegging van de beslui
ten van de vergadering, onverminderd het bepaalde in --
artikel 31. 
4. Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van __ 
de uitgebrachte s·~emmen in een bestuursvergadering 
waarin alle administrateurs aanwezig of schriftelijk 
vertegenwoordigd zijn. 
5. Met inachtneming van het bepaalde in het vorige 
lid wordt de vereniging in en buiten rechte vertegen
woordigd door de voorzitter van het bestuur. ~ 
Bij tijdelijke verhindering of ontstentenis van de _".,.I; 
voorzitter van het bestuur, alsmede bij tegenstrijdig --1 
belang van de voorzittcr van het bestuur met de ver- ~
eniging of met de gezamenlijke eigenaars, treedt een -
van de andere administrateurs ter vertegenwoordiging 
van de ver~niging op. Ingeval van tegenstrijdig belang 
van het gehele bestuur met de vereniging of met de ge
zamenlijke eigenaars treedt de voorzitter of diens plaats~ 
vervanger op ter vertegenwoordiging van de vereniging --
terwijl indien ook deze in gemelde situaties verkeren -
de vergadering iemand zal aanwijzen ter vertegenwoor- -
diging van de vereniging. 
6. Het bestuur behoeft de machtiging van de vergade
ring voor: 
a. het instellen van en het berusten in rechtsvorde
ringen en het aangaan van dadingen; 
b. het aangaan van rechtshandelingen en het geven van -
kwijtingen een belang van een bedrag ad VIJFDUIZEND 
GULDEN (I 5.000,--) te boven gaande. i) 
Op het ontbreken van de machtiging kan tegenover der- ~
den een beroep worden gedaan. Het bestuur behoeft geen 
machtiging om verweer te voeren in kort geding en voor 
het geven van kwijting aan eigenaars of gebruikers. ---
Het bestuur is voorts niet bevoegd tot het sluiten 
van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwa
ren van registergcaderen, noch tot het sluiten van o
vereenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of 
hoofdelijk medeschuldenare" verbindt, zich voor een ---~ 
derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor 
een schuJ.d van een clerce verbindt, dan na het bekoman __ , 

J 
van een nachtiging ~laartoe van de vergadering. • 
Op !.et or.tbreken van machtigin~J kelh tegenove~ ~cerde'1 1 
een beroc:p worden 9'~daan. Na varkregen macht1.g1.nq --
geschiedt. de V<:rle-J·"n"·oordJ ging 1·an ·de vereniginc~ ----. 
ov~;·eelkc>ms t itJ Ceze ,,_y t e. -- -----·----- ------·--t 
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7. Voorzover in verband met de omstandigheden het ne- ----j 
men van spoedeisende maatregelen, welke uit een nor- ~ 
maal beheer kunnen voortvloeien, noodzakelijk is, is ----j 
het bestuur zonder opdracht van de vergadering hiertoe 
bevoegd, met dien verstande, dat het bestuur voor het --1 
aangaan van verbintenissen d' b d d VIJFDUI ~e een e rag a --

boven gaan, de machtiging -
ft 

ZEND GULDEN (f 5.000,--) te 
van de voorzitter nodig hee 
verbintenissen een belang v 
DUIZEND GULDEN (f 20.000,-
tiging van de vergaJering. 
8. Het bestuur is verplicht 
inlichtingen te· verstrekken 
tie van het gebouw en het b 
ke die eigenaar mocht ver1a 
zoek inzage te verstrekken v 
tie en dat beheer betrekking 
en bescheiden; hii houdt de 
zijn woonp1aats e~ te1efoonn 

en voor het aangaan van-
an een bedrag ad TWINTIG- -
) te boven gaande de mach- -
a an iedere eigenaar alle-
betreffende de administra- -

eheer van de fonds en, wel--
ngen, en hem op zijn ver--

an a1le op die administra- -
hebbende boeken, registers 

eigenaars op de hoogte van -
ummer. 
1 41 Art ike 

Het bestuur legt een registe 
bruikers. Na kennisgeving al 
875p lid 2 en 875q lid 4 van 
wordt het register door hem 

r a an van eigenaars en ge-
s bedoeld in de artike1en-
het Burgerlijk Wetboek 

bijgewerkt. 
1 42 
kasmiddelen van de vereni- -

Artike 
Het bestuur is vex~licht de 
ging te plaatsen op een giro 
van de vereniging, tenzij de 

- of bankrekening ten name -
vergadering anders beslist. 

N. Algero een 
1 43 Art ike 

Alle in deze akte ~~noemde g 
dering van die bedoeld in ar 
wege per jaar verhoogd met V 
in deze akte genoemde bedrag 

e1dbedragen, met uitzon- -
tike1 26 worden van rechts-
IJF PRO CENT ( 5%) van het-
. 
1 44 ------------- Artike 

Ingeval van liquidatie en de 
artikel 876j lid 4 van het B 
deling, behoudens het bepaal 
plaatsvinden overeenkomstig 

geva11en als bedoeld in-
urgerlijk Wetboek za1 ver-
de in artikel 31 lid 6' 
artike1 23 lid l. --

0. Arbit rage -
1 45 ---
aan1eiding van deze akte, 

of 

----------------- Artike 
l. Alle geschille••, die naar 
het huishoudelijk reglement 
voortvloeiende of daa::mede v 
Xomsten, tussen organ8n van d 
of tussen een of meer organe 
e~n of meer eigenaars en/of g 
~E n:eer eigenaars en/1Jf gebru 
mochten ontstaan, zow~l jurid 
~e·~e ~a~d di~ ook mogen ~ijn 

uit bedoelde stukken -
erband houdende overeen- -

n 

~~O<)I §~n de1: par':ijer of ~aar 
i kr.LJ<j2:1dcn ct):; zoGaniq aangcm 

e vereniging onder ling 
van de vereniging en 

eb1uikers of tussen een --
i. k c rs onderi.ing -----·-
ische als feitelijke, van -

' 
oc,k al ·..Jorden z i j s ;.echt~ 

erfger,amen of 1..·E.ch tver- ·-
c d;t ~ ~ bet,.~ f fen z J. j al-
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leen de opvordering van verschuldigde gelden, zullen 
met uitsluiting van de gewone rechterlijke macht ter 
beslissing worden onderworpen aan drie scheidslieden, 
hierna ook aangeduid als de "arbitrage-commissie", ---
2. De drie scheidslieden worden benoemd en ontsiagen --
door de vergadering die ook voor iedere scheidsman een -
plaatsvervanger kan aanwijzen. 
Bij belet of ontstentenis van een scheidsman treedt 
zijn plaatsvervanger voor het betrokken geschil in 
zijn plaats. 
3. In de arbi trage-commissie hebben steeds zit ting een -
jurist en een accountant, 
4. De scheidslieden zullen rechtspreken als goede manl[J 
nen naar billijkheid en in het hoogste ressort. · 
5. Door de onderhavige arbitrale clausule wordt niet --
uitgesloten de bevoegdheid van partijen om ~ich voor--
spoedeisende. aangelegenheden te wenden tot de presi
dent van de rechtbank in kort geding en om over te ----
gaan tot het nemen van conservatoire gerechtelijke 
maartregelen en de middelen om die in stand te houden, 
6. In de arbitrale procedure is een gedaagde partij 
tot reconventioneel optreden bevoegd. 
7. De procesorde wordt door de arbiters geregeld. 
8. De scheidsmannen zullen uitspraak moeten doen bin
nen drie maanden na de dag, waarop zij een geschil in 
behandeling kregen, doch zijn bevoegd zonodig hun last -
te verlengen. 
9. De arbiters znllen hun uitspraak ook in de vorm ---
van een bindend advies mogen geven. 
10. De in het ongelijk gestelde partij zal worden ver- -
oordeeld in de kosten der arbitrage, waaronder begre--
pen zijn het honorarium en de verschotten van de schef) 
mannen en van de eventuele rechtskundige raadsman van'-· 
de winnende partij. De scheidsmannen zijn bevoegd deze -
kosten geheel of gedeeltelijk te compenseren, indien --
beide partijen ten dele in het ongelijk worden gesteld. 
Onder verschotten zijn mede begrepen de kosten van ge
tuigen en deskundigen·. 
11. De scheidsman~en zijn bevoegd ter dekking van l1un ·
honorarium en verschotten een voorschot te verlangen, -
waacvc.n ieder der partijen de helft moet voldoen, en -
dat na afloop vnn het ges•;hil zal worden verrekend op ·· 
de voel van he~ bepaalde <Hider lid 10. 
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BIJZONDERE BEPALINGEN. 

"De grond werd door voornoemde vennootschappen in ---
" h tussen en onverdeelde eigendom verkregen door de --
~overschrijving ten hypotheekkantore te 's-Hertogen-
''bosch op vier februari negentienhonderd negen en --
"vijftig in deel 2817 nummer 164, van een afschrift
"van een akte van transport, houdende kwijting voor -
''de kooppenningen, diezelfde dag verleden voor nota-
"ris J.B.C.J.M, van Hellenberg Hubar te 's-Hertogen--
"bosch. ---------------------------------------------
''Het door voornoemde kadastrale percelen omsloten --
" perceel, genaamd de Zuiderpassage en kadastraal be-
"kend als nummer 581 in voornoemde gemeente en sektie 
"is eigendom van de Gemeente 's-Hertogenbosch. -----
:: Bij voormelde ak te van transport werd door verkoop--
ster, te weten de gemeente 's-Hertogenbosch, vergun

"ning verleend tot het maken en behouden van over---
''bouwingen ter plaatse als is aangeduid op een teke-
''ning, vastgehecht aan bedoelde transportakte en ten 
"gemelden Hypotheekkantore mede overgeschreven als --
" voormeld, alsmede tot het maken en behouden van ----
''overkeppingen aan en tussen de bebouwing die des---
" tijds nog op de toen vel.·kochte percelen moest worden 
"gesticht, zoals eveneens is aangeduid op vorenbedoel
''de tekening. --------------------------------------
"rn de transportakte werd overeengekomen: ----------
"A. dat de vergunning slechts zal gelden zolang de op 
"het verkochte te stichteD bouwblokken aanwezig zijn 
''en mitsdien zal eindigen zodra deze bouwblokken door 
"algehele vernietiging, sloop of welke oorzaak hoege
"naamd zijn verwijderd; ----------------------------
''8. dat de rechtstoestand zoals die, krachtens voor-
"melde vergunning, na bebouwing zou zijn ontstaan, -
" werd verleend en gevestigd als erfdienstbaarheid ten 
"gebruike en ten nutte van de betreffende perceels--
''gedeelten en ten laste van die gedeelten van het ka
"dastrale perceel der gemeente 's-Hertogenbosch sek-
" tie N destijds nummer 416 - eigendom van de gemeente 
'' 's-Hertogenbosch - als op voorschreven tekening aan
'' gegeven, te weten gedeelten van de Ruusbroecstraat, 
"de Zuiderparkweg en de Zuiderpassage, in dier voege 
"dat de verleende erfdienstbaarheid van rechtswege -
" zal teniet gaan zodra de betreffende bouwblokken --
''door algehele vernietiging, sloop of welke oorzaak 
"hoegenaamd zijn verwijderd." -----------------------


