Syndic propriétaire – Eigenaar-Syndicus
Résidence ORCHIDEE Residentie
EIGENARENVERENIGING VAN DE RESIDENTIE « ORCHIDEE ».
VOLMACHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING van 16 MAART 2011.
De ondergetekende(n) …...........................................................

(Naam, voornaam of benaming)

Met woonplaats of maatschappelijke zetel te: ..............................……………………………………..........

Indien het om een rechtspersoon gaat, moet de identiteit van zijn vertegenwoordigers worden vermeld samen met de aanduiding
van hun benoeming en de bekendmaking in het Belgische Staatsblad.
Eigenaar van de volgende delen :
Code van de private delen:

Die de volgende gedeelten vertegenwoordigd:

Totaal van de gedeelten:...........................

Benoem(t)(en) hierbij de volmachthouder
Indien hij/zij uittredend lid is van de raad van bestuur of kandidaat voor de raad, geeft de ondertekenaar(ster) alle macht en
bijgevolg toelating om te stemmen voor zijn/haar eigen kandidatuur.

M. ...................................................................................................

(Naam, voornaam)

Aan wie hij(zij) alle macht toekennen om hen te vertegenwoordigen of zich te vervangen op de algemene vergadering van de medeeigenaren van het hiervoor vernoemde gebouwen om er in zijn/haar naam aan deel te nemen aan elke deliberatie, beslissing en
stemming ingeschreven op de dagorde van deze vergadering en, in het geval deze zou worden verdaagd op de volgende algemene
vergadering met dezelfde dagorde.
Deze volmacht is algemeen (ja – neen): …………
Deze volmacht wordt gegevens met de volgende stemopdracht: : …………………………………………………………………
Opgemaakt te .................... op ....................
De handtekening moet voorafgegaan worden met de handgeschreven formule "Goed voor volmacht": ........................................
Naam en Voornaam voluit: …………………………..
Handtekening: ...............................
Elke eigenaar kan zich laten vertegenwoordigen door een volmachthouder.
Deze volmacht moet opgemaakt worden op naam van een toegelaten volmachthouder. Indien verschillende volmachten worden
gegeven voor een zelfde algemene vergadering, zal enkel de laatste volmacht geldig zijn.
“In geval van splitsing van het eigendomsrecht op een deel of indien dit het voorwerp uitmaakt van een gewone onverdeelde
boedel, wordt het recht tot deelname aan de deliberaties van de A.R. opgeschort totdat de betrokkenen de persoon aanduiden die
dit recht zal uitoefenen” art 577-6§ 1»
De Syndicus kan niet optreden al volmachthouder van een mede-eigenaar ( art 577-6§5) M.B. 26-07-1994).
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