
 

(1) indien meerdere personen mede-eigenaar zijn, zoals bijvoorbeeld man en vrouw, dan dient u hier    
       die éne persoon aan te duiden die als enige alle andere rechtsgeldig zal vertegenwoordigen. 
(2) de syndicus is niet verantwoordelijk bij gebeurelijke uitval van elektronische communicatie te wijten aan    
       technische omstandigheden. 

Schriftelijk akkoord inzake communicatie via E-mail 
in navolging van de wet van 02 juni 2010 

(ingevuld en getekend zo snel mogelijk terug te sturen naar uw syndicuskantoor) 

 
Bij dit schrijven wens ik in mijn hoedanigheid van mede-eigenaar of van enige 
vertegenwoordiger van de eventuele andere mede-eigenaars van betrokken eigendom (1),  
 
(voornaam en naam) : 

als mede-eigenaar van een eigendom in de Residentie 

mijn schriftelijk akkoord te betuigen om alle communicatie en berichtgeving inzake deze 
residentie via e-mail en/of internet te laten verlopen, dit in overeenstemming met de 
beschikkingen van de wet van 02 juni 2010 op de mede-eigendom (2).   
 
Dit behelst ondermeer volgende e-mailverkeer en internetverkeer :  

• het versturen van de uitnodigingen van de algemene vergaderingen 
• het versturen van de uitnodigingen van de bijzondere algemene vergaderingen 
• het versturen van de verslagen van deze algemene vergaderingen  
• het ter beschikking stellen van alle lopende overeenkomsten betreffende het gebouw  
• het ter beschikking stellen van documenten die zinvol zijn in de uitvoering van de ratio 

legis van de wet zoals de basisakte, het reglement van inwendige orde (RIO),  … 
(niet-limitatieve lijst). 

 
Ik aanvaard in mijn hoedanigheid van mede-eigenaar dat eventuele kosten die voortspruiten 
uit het voeren van internetcommunicatie door de VME gedragen worden in het kader van de 
hiertoe vereiste behaalde meerderheid der vertegenwoordigde aandelen. 
 
Hierbij aanvaard ik eveneens dat de verzonden e-mailcorrespondentie enkel naar volgende 

e-mailadres wordt opgestuurd :  

en ik bevestig hierbij dat dit adres als enige rechtsgeldig zal worden beschouwd. 
 
Ik verbind er mij toe om bij wijziging van mijn bovenvermelde e-mailadres dit aan de syndicus 
onmiddellijk kenbaar te maken. Ik erken ook in de toekomst geen enkel verhaal te kunnen 
uitoefenen bij het niet vermelden van elke wijziging in mijn e-mailadres. Ik aandvaard ook  
dat ik alsnog bepaalde documenten per post zou kunnen ontvangen mochten de 
omstandigheden dit noodzakelijk maken. Ik kan op elke ogenblik dit toegestane akkoord mits  
het schriftelijke akkoord van alle voor dit eigendom betrokken mede-eigenaars intrekken. 
 
Gedaan te        op datum van 
 
Handtekening(en) van alle betrokken mede-eigenaars 
telkens met de handgeschreven vermelding “gelezen en goedgekeurd”. 
 
 
 
 


