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HET JAAR TWEEDUIZEND ZEVENTIEN 

Op ** 

Voor mij, Meester Carmen de Vuyst, notaris met standplaats 

te Herzele. 

ZIJN VERSCHENEN: 

"GRONDWEB.BE" Naamloze Vennootschap, met maatschappelijke 

zetel te 3140 Keerbergen, Vlieghavenlaan 12, ingeschreven in 

het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen  

onder het nummer BTW BE 0567.898.277, opgericht bij akte 

verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 12 

november 2014, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch 

Staatsblad van 27 november 2014 onder nummer 14213975, 

laatst gewijzigd bij besluit van de raad van bestuur van 4 

juni 2016 waarbij de maatschappelijk zetel werd verplaatst, 

gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 

19 juli 2016 onder nummer 16101020, ongewijzigd sedertdien. 

Hier vertegenwoordigd door haar afgevaardigd bestuurder 

overeenkomstig artikel 14 van de statuten, "COMACO" Besloten 

Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met 

maatschappelijke zetel te 9620 Zottegem, Berthoflos 13, 

ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling 

Oudenaarde onder het nummer BTW BE 0879.204.733, opgericht 

bij akte verleden voor notaris Frederic Caudron te 

Erembodegem op 3 februari 2006, gepubliceerd in de bijlage 

tot het Belgisch Staatsblad van 17 februari 2006, onder 

nummer 06036149, laatst gewijzigd bij eenvoudige beslissing 

van de zaakvoerder waarbij de maatschappelijk zetel werd 

verplaatst, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch 

Staatsblad van 21 november 2011 onder nummer 11174770, 

ongewijzigd sedertdien, hiertoe benoemd blijkens voormelde 

oprichtingsakte. 

Hier vertegenwoordigd op haar beurt, door haar statutair 

zaakvoerder, overeenkomstig artikel 12 van de statuten, de 

heer DE VUYST Jürgen, geboren te Zottegem op 9 november 

1968, rijksregisternummer 68.11.09-319.43, echtgenoot van 

mevrouw VAN dEN BOSSCHE Els, wonende te 9620 Zottegem, 

Berthoflos 13. 

Gehuwd te Lokeren op 4 december 1997 onder het wettelijk 

stelsel bij gebrek aan een huwelijkscontract, niet gewijzigd 

tot op heden, zoals hij verklaart, hiertoe benoemd blijkens 

voormelde oprichtingsakte. 

Hierna genoemd "de comparant". 

Welke comparant mij, notaris, overeenkomstig artikel 4.2.16 

§ 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening van 15 mei 

2009, verzocht heeft de verdelingsakte van de verkaveling 

“Reigerstraat 13” op te stellen. 

Wat gebeurd is als volgt: 

Datum: */2017 Rep nr 2017/0 D/00013787/001/SDN 

Verkaveling 

Bijlage J 

MINUUT 
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1. VERKAVELINGSVERGUNNING 

Bij een besluit van het College van Burgemeester en 

Schepenen van de Gemeente Oosterzele werd op 3 juni 2014 een 

verkavelingsvergunning verleend aan de comparant voor wat 

betreft de hierna beschreven goederen.  

Deze verkavelingsvergunning omvat onder meer volgende tekst, 

van welke hier een deel letterlijk wordt overgenomen:  

“Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden : Er 

zijn geen lasten verbonden.  

Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het 

aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vergunningen of 

machtigingen, als die nodig zouden zijn.” 

En aanstonds heeft de comparant in handen van ondergetekende 

notaris neergelegd, om aan deze akte toegevoegd te worden en 

om er samen mee ter registratie te worden aangeboden, na 

door partij en mij, notaris "ne varietur" te zijn getekend: 

a) Het door het College van Burgemeester en Schepenen 

goedgekeurde verkavelingsplan; opgesteld door de heer Yvan 

Verstraeten, landmeter, te 9230 Wetteren, Wegvoeringstraat 

296 op 24 januari 2017; 

b) de verkavelingsvergunning dragende nummer 

44052/2507/V/V778/1 als referentie voor de stedenbouw; 

c) de lasten en voorwaarden door de verkavelingsvergunning 

opgelegd; 

d) de stedenbouwkundige voorschriften door de 

verkavelingsvergunning opgelegd; 

e) de aanvullende stedenbouwkundige voorschriften door de 

verkavelingsvergunning opgelegd; 

f) een attest afgegeven door het Schepencollege op 24 mei 

2017 dat de werken en lasten opgelegd door de 

verkavelingsvergunning volledig uitgevoerd zijn. 

Deze bijlagen zullen ne varietur ondertekend worden door de 

comparanten en de notaris. 

2. BESCHRIJVING TE VERKAVELEN GOEDEREN - OORSPRONG 

Beschrijving in globo van de goederen waarop deze basisakte 

betrekking heeft: 

GEMEENTE OOSTERZELE, eerste afdeling 

1. Een perceel grond met af te breken constructies op en met 

grond en aanhorigheden gelegen Reigerstraat nummer 13, 

gekadastreerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, 

deel van nummer 0293D P0000, bestaande uit lot 1 met 

precadnummer 293/F P0000, lot 2 met precadnummer 293/G P0000 

en lot 3 met precadnummer 293/H P0000, met een gezamenlijke 

gemeten oppervlakte van vijftien are vijfenvijftig centiare 

(15a 55ca).  

2. Een handelshuis op en met grond en aanhorigheden gelegen 

Reigerstraat nummer 13 +, gekadastreerd volgens recent 

kadastraal uittreksel sectie A, nummer 0293E P0000, met een 
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oppervlakte volgens kadaster van één are vier centiare (1a 

4ca). 

BEWIJS VAN EIGENDOM 

Voorschreven onroerend goed behoort toe aan de nv 

GRONDWEB.BE om het aangekocht te hebben namens de heer DE 

CORTE Christophe en mevrouw DE PAUW Marcella, blijkens akte 

verleden voor notaris Carmen de Vuyst te Herzele op 23 

februari 2017, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor 

te Gent op **, onder formaliteitsnummer **.  

Voorschreven onroerend goed behoort toe aan Mevrouw DE PAUW 

Marcella Hortense en de heer DE CORTE Christoph om het 

verkregen te hebben als volgt :  

• Voor perceelnummer 293/D  

Oorspronkelijk behoorde voorschreven onroerend goed toe aan 

de heer DE CORTE André Camiel om het verkregen te hebben 

namens mevrouw DE MULDER Maria Leopoldina blijkens akte 

schenking verleden voor notaris Edgard Bouckaert te 

Oosterzele op 28 oktober 1963, overgeschreven op het tweede 

hypotheekkantoor te Gent op 12 november daarna, onder boek 

3204, nummer 1.  

De heer DE CORTE André is overleden op 22 juni 2006, 

waardoor zijn nalatenschap is vervallen ingevolge de wet aan 

zijn langstlevende echtgenote, mevrouw DE PAUW Marcella voor 

de geheelheid in vruchtgebruik en aan zijn zoon, de heer DE 

CORTE Christoph voor de geheelheid in blote eigendom.  

• Voor perceelnummer 293/E 

Oorspronkelijk behoorde voorschreven onroerend goed toe aan 

de heer DE CORTE André Camiel om het verkregen te hebben 

namens mevrouw DE MULDER Maria Leopoldina blijkens akte 

schenking verleden voor notaris Edgard Bouckaert te 

Oosterzele op 28 oktober 1963, overgeschreven op het tweede 

hypotheekkantoor te Gent op 12 november daarna, onder boek 

3204, nummer 1.  

De heer DE CORTE Christoph verkreeg een recht van opstal 

blijkens akte verleden voor notaris Jean Van Der Bracht te 

Oordegem op 10 juni 1997, overgeschreven op het tweede 

hypotheekkantoor te Gent op **, onder formaliteitsnummer **. 

De heer DE CORTE André is overleden op 22 juni 2006, 

waardoor zijn nalatenschap is vervallen ingevolge de wet aan 

zijn langstlevende echtgenote, mevrouw DE PAUW Marcella voor 

de geheelheid in vruchtgebruik en aan zijn zoon, de heer DE 

CORTE Christoph voor de geheelheid in blote eigendom, belast 

met voornoemd recht van opstal in voordeel van de zoon, de 

heer DE CORTE Christoph.  

3. BIJZONDERE BEPALINGEN: GEBRUIK EN PACHT 

De comparant verklaart dat voorbeschreven goed niet verpacht 

is, noch bij iemand in gebruik, zodat het recht van 

voorkoop, ingesteld door de wet op de landpacht niet 

toepasselijk is. 
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4. ERFDIENSTBAARHEDEN EN VERPLICHTINGEN DOOR VORIGE TITELS 

OPGELEGD 

Voor het geval aanpalende eigenaars en/of andere derden 

aanspraak zouden kunnen maken op het voordeel van 

erfdienstbaarheden, zal de verkavelaar bij deze gehouden 

zijn de geschillen die hier gebeurlijk zouden kunnen uit 

voortvloeien te zijnen laste te nemen en aldus gehouden zijn 

de schadeloosstelling van de houders van die rechten te 

zijnen laste te nemen.  

De comparant verplicht zich de eventuele schadeloosstelling 

daarvoor te dragen en te betalen, zonder verhaal tegenover 

de toekomstige kopers van kavels in de verkaveling, waarvan 

in deze akte sprake is. 

De toekomstige kopers en eigenaars van kavels, begrepen in 

de verkaveling waarvan in deze akte sprake is, zullen in de 

plaats gesteld worden met betrekking tot alle rechten en 

verplichtingen van de comparant, spruitende uit de 

erfdienstbaarheden en verplichtingen opgelegd door vroegere 

titels, onder voorbehoud van wat hiervoor gezegd is en voor 

zover deze nog van toepassing zijn of niet gewijzigd zijn 

door beslissing van de bevoegde overheid. 

5. SPLITSING - BESCHIJVING DER LOTEN  

Hierop verklaart de comparant-verkavelaar, het 

voorbeschreven goed te willen verdelen, zoals hierna 

beschreven en zoals zij afgebeeld staan onder LOT 1, LOT 2 

en LOT 3 op het aan deze akte gehecht proces-verbaal van 

opmeting met plan van de verdeling, opgemaakt door de heer 

Yvan Verstraeten te 9230 Wetteren, Wegvoeringstraat 296, op 

24 januari 2017: 

• LOT 1: Een perceel bouwgrond – goedgekeurd voor het 

oprichten van een halfopen bebouwing - ,gelegen aan de 

Reigerstraat 13, gekend volgens kadaster sectie A, deel 

van nummer 293/D, hebbende als precadnummer 293/F 

P0000, groot volgens meting vijf are twintig centiare                                

5a 20ca  

• LOT 2: Een perceel bouwgrond – goedgekeurd voor het 

oprichten van een gesloten bebouwing - , gelegen aan de 

Reigerstraat 13, gekend volgens kadaster sectie A, deel 

van nummer 293/E en deel van nummer 293/D, hebbende als 

precadnummer 293/G P0000, groot volgens meting drie are 

achtenzestig centiare                           3a 68ca 

• LOT 3: Een perceel bouwgrond – goedgekeurd voor het 

oprichten van een halfopen bebouwing, gelegen aan de 

Reigerstraat 13, gekend volgens kadaster sectie A, deel 

van nummer 293/E en deel van nummer 293/D, hebbende als 

precadnummer 293/H P0000, groot volgens meting zes are 

zevenenzestig centiare                          6a 67ca 

Dit plan is opgenomen in de databank van de plannen van 

afbakening van de Algemene Administratie van de 



 

 5 

Patrimoniumdocumentatie onder refertenummer 44052-10224 en 

werd sindsdien niet meer gewijzigd. 

Dit grondplan zal - na door partijen en de notaris ‘ne 

varietur’ te zijn getekend - aan deze akte worden gehecht, 

maar niet ter overschrijving op het hypotheekkantoor 

aangeboden worden. Partijen vragen toepassing van artikel 

26, 3e lid, 2° W.Reg. en van artikel 1, 4e lid Hypotheekwet. 

6. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

De stedenbouwkundige voorschriften zoals vermeld op het 

verkavelingsplan worden bij de verkoop van elk lot opgelegd, 

voor zover zij niet zijn gewijzigd en/of aangevuld door 

hogervermelde voorwaarden van de verkavelingsvergunning. 

7. VOORWAARDEN 

De kopers of hun rechtverkrijgenden uit welken hoofde ook 

zullen zich de lasten en verplichtingen moeten in acht nemen 

die door de bevoegde overheden zullen worden gelegd, en dit 

ter ontlasting van de huidige eigenaars. 

8. OPPERVLAKTE DER LOTEN 

Alle betwistingen die mochten oprijzen betreffende de 

oppervlakte en de scheidingslijnen van de verkochte kavels 

zullen beslecht worden door de landmeter-schatter van 

onroerende goederen, opsteller van de plannen, handelend als 

scheidsrechter. 

Zijn beslissingen zijn verbindend voor de partijen en niet 

vatbaar voor beroep. 

9. STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 

Geen enkel bouwwerk noch enige vaste of verplaatsbare 

inrichting die voor bewoning kan worden gebruikt, mag 

opgericht worden op de gronden waarop deze akte betrekking 

heeft, zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is 

verkregen.  

10. ALGEMEEN PLAN VAN DE VERKAVELING 

- Elke koper zal de rooilijnen, de zones voor niet-bebouwing 

en de inplantingen opgelegd door het algemeen 

verkavelingsplan en zijn bepalingen en door de plannen die 

aan zijn verkoopakte zullen toegevoegd worden, voor zover 

deze door de bevoegde overheden niet gewijzigd werden, 

moeten in acht nemen. 

- De privatieve aansluitingen aan alle nutsleidingen der 

verkaveling blijven uitsluitend ten laste van de eigenaars 

van de aan te sluiten percelen. Dit geldt voor alle 

aansluitingen aan water, elektriciteit en eventueel andere 

aansluitingen als televisiedistributie en telefoonnet. 

11. OVERSCHRIJVING 

De Hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk ontslagen wat 

betreft het nemen van eender welke inschrijving betreffende 

onderhavige basisakte. 
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12. AFSCHRIFT 

Elke koper van een perceel zal evenwel voor het verlijden 

der akte aankoop in het bezit gesteld te worden van een 

kopie van onderhavige verdelingsakte. 

13. BURGERLIJKE STAAT 

a) Ondergetekende notaris bevestigt de juistheid van de 

identiteit van de partijen aan de hand van de 

identiteitskaart. De rijksregisternummers werden vermeld met 

uitdrukkelijke instemming van de betrokkenen. 

b) Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de 

comparant op zicht van officiële stukken door de 

Hypotheekwet vereist. 

14. KEUZE VAN WOONPLAATS 

Voor de uitvoering van onderhavige akte verklaart de 

comparant woonst te kiezen in hun hierboven vermelde 

woonplaats. 

15. VOLMACHT 

Teneinde over te gaan tot de verkoop van de verschillende 

loten deel uitmakend van de hoger beschreven verkaveling, 

stelt de comparant, hierna genoemd “lastgever”, hierbij 

onherroepelijk aan als bijzondere lasthebbers, ieder met 

macht afzonderlijk op te treden, hierna samen genoemd 

“lasthebber”, te weten : 

-de heer Philippe Van Den Block, geboren te Vilvoorde op 24 

februari 1966 (rijksregisternummer/ 660224-325.64), wonende 

te 1745 Opwijk, Steenweg op Lebbeke 54; 

-de heer Jürgen De Vuyst, voornoemd; 

-mevrouw De Groot Linsy, bediende, geboren te Aalst op 5 

december 1985, rijksregister nummer 85.12.05 150-17, wonende 

te 9420 Erpe-Mere (Mere) Beekstraat nummer 41; 

-mevrouw Persoons Liliane, bediende, geboren te Oordegem op 

15 september 1961, rijksregister nummer 61.09.15 448-58, 

wonende te 9340 Lede (Oordegem) Kluize nummer 17; 

Wie zij gelast om voor en in haar naam te verkopen, het 

geheel of een deel van voorschreven goederen, in de vormen, 

voor de prijzen, onder de lasten, bedingen en voorwaarden, 

aan zodanige persoon of personen die de lasthebber zal 

goedvinden. 

Alle lastenkohieren te doen opstellen, alle loten te vormen, 

oorsprong van eigendom vast te stellen, alle verklaringen te 

doen, alle bepalingen betreffende erfdienstbaarheden en 

gemeenschappen te bedingen. 

De lastgever te verplichten tot alle vrijwaring en tot het 

verlenen van alle rechtvaardigingen en opheffingen. 

Het tijdstip van ingenottreding te bepalen, de plaats, wijze 

en termijn van betaling van de verkoopprijzen, kosten en 

alle bijhorigheden vast te stellen, alle overdrachten en 

aanwijzingen van betaling te geven, de koopprijzen, kosten 
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en alle bijhorigheden te ontvangen, ervan kwijting en 

ontlasting te geven met of zonder in de plaatsstelling. 

Het ambtshalve nemen van inschrijving te vorderen of daarvan 

geheel of gedeeltelijk uitdrukkelijk te ontslaan om welke 

reden ook; na of zonder betaling, opheffing te verlenen van 

verzet, inbeslagnemingen en andere beletselen, opheffing te 

verlenen en in de doorhaling toe te stemmen van alle 

inschrijvingen hoegenaamd en randmeldingen van inpandgeving 

met of zonder verzaking aan voorrechten, hypotheek, 

ontbindende rechtsvordering en alle zakelijke rechten, af te 

zien van alle vervolgingen en dwangmiddelen. 

Van de kopers alle waarborgen en hypotheken te aanvaarden 

tot zekerheid van betaling of uitvoering van verbintenissen. 

Bij gebrek aan betaling of uitvoering van voorwaarden, 

lasten of bedingen alsmede ingeval van welkdanige 

betwistingen, te dagvaarden en voor het gerecht te 

verschijnen als eiser of als verweerder, te doen pleiten, 

verzet te doen,  in beroep te gaan en zich in verbreking te 

voorzien, kennis te nemen van alle titels en stukken, 

vonnissen en arresten te bekomen, alle zelfs buitengewone 

middelen van uitvoering aan te wenden, zoals herverkoping 

bij dwaas opbod, verbreking der verkoping, onroerend beslag, 

dadelijke uitwinning, gerechtelijke rangregeling enzovoort, 

steeds verdrag te sluiten, dading te treffen en compromis 

aan te gaan. 

Ingeval één of verschillende der hogervermelde 

rechtshandelingen bij sterkmaking verricht werden, deze goed 

te keuren en te bekrachtigen. 

Ten voorschreven einde alle rechtshandelingen te sluiten, 

alle akten en stukken te tekenen, in de plaats te stellen, 

woonplaats te kiezen en in het algemeen alles te doen wat 

noodzakelijk of nuttig zou zijn, zelfs niet uitdrukkelijk in 

deze vermeld. 

TEGENSTRIJDIGE BELANGEN OF ONEVENWICHTIGE BEDINGEN 

De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd 

op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een 

andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door 

een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige 

belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld. 

De comparanten erkennen dat de instrumenterende notaris hen 

gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris 

opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de 

Organieke Wet Notariaat. 

FISCALE VOLMACHT 

Partijen geven hierbij volmacht aan meester Carmen DE VUYST, 

Notaris te Herzele, om alle eventuele bijkomende fiscale 

verklaringen te doen met betrekking tot deze akte en dit 

overeenkomstig artikel 3.13.1.2.1. van de Vlaamse Codex 

Fiscaliteit.  
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RECHTEN OP GESCHRIFTEN (WETBOEK DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN) 

Het recht bedraagt vijftig euro (50,00 €). 

WAARVAN AKTE. 

Opgemaakt en verleden te Herzele, in het kantoor. 

En na integrale voorlezing en toelichting van de akte hebben 

de partijen getekend met mij, notaris. 


