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Mechelsesteenweg 200 
2860 Sint-Katelijne-Waver 
www.DGIbeheer.be 

 

 
*  Dit is de persoon/vennootschap die de correspondentie dient te ontvangen, die kan deelnemen aan de AV, etc. 

** Cf. BW Art. 577-6 § 1: „Iedere eigenaar van een kavel is lid van de AV (algemene vergadering) en neemt deel aan 

de beraadslagingen. In geval van verdeling van het eigendomsrecht op een kavel, wordt het recht om aan de 

beraadslagingen deel te nemen geschorst totdat de belanghebbenden de persoon aanwijzen die hun lasthebber 

zal zijn. Deze laatste wordt opgeroepen voor de AV, oefent het recht van deelname ervan uit en ontvangt alle 

documenten die afkomstig zijn van de VME.” 

 

INFOFICHE 
 

Ingevolge de wetgeving op de mede-eigendom is de syndicus verplicht om de bijeenroeping tot de Algemene 
Vergadering aangetekend te versturen, tenzij iedere eigenaar persoonlijk en expliciet de uitnodiging per gewone 
post of per e-mail wenst te ontvangen. De kosten verbonden aan het versturen van aangetekende zendingen zijn 

ten laste van de VME. 
 

Gelieve dit formulier ingevuld en ondertekend terug te sturen naar de syndicus aub. 
 

DGI BEHEER bvba 
E-mail: info@dgibeheer.be 

 
 

KAVEL 
 

Residentie:  
 

Nr. privatief (app., studio, garage/parking ,…):  …………………………………………………………… 

 

GEGEVENS EIGENAAR 
 

Naam eigenaar: …………………………………………………………………………………………………... 
Adres:     ……………………………………………………………………………………………………………... 
                ……………………………………………………………………………………………………………… 
Tel.: …………………………………………..   Fax: ………………………………………………………….. 
GSM:  ……………………………………………………………………………………………………………… 
E-mail:  ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

GEGEVENS LASTHEBBER* (optioneel) 

Ingeval van meerdere eigenaars dient verplicht een lasthebber aangeduid te worden**:  
 
Naam lasthebber: ………………………………………………………………………………………………… 
Adres:    ………………………………………………………………………………………………………………  
               …………………………………………………………………………………………………………….. 
Tel.: …………………………………………    Fax: ………………………………………………………… 
GSM:  …………………………………………………………………………………………………................         
E-mail:    …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

GEGEVENS HUURDER (optioneel) 
 

Naam huurder: ……………………………………………………………………………………………………. 
Adres:     …………………………………………………………………………………………………………….. 
              ……………………………………………………………………………………………………………… 
Tel.: …………………………………………    Fax: …………………………………………………………. 
GSM:  …………………………………………………………………………………………………………….. 
E-mail:  …………………………………………………………………………………………………………….. 

Eigenaar/ lasthebber (omcirkel wat van toepassing is) ontvangt alle briefwisseling 
aangaande mijn residentie: 

□ per e-mail 

□ per gewone post 

□ per aangetekende zending 

 
 
Datum: ………………………………   Handtekening: ……………………………… 



DGI BEHEER bvba 
 

Mechelsesteenweg 200 
2860 Sint-Katelijne-Waver 
www.DGIbeheer.be 

 

 
*  Dit is de persoon/vennootschap die de correspondentie dient te ontvangen, die kan deelnemen aan de AV, etc. 

** Cf. BW Art. 577-6 § 1: „Iedere eigenaar van een kavel is lid van de AV (algemene vergadering) en neemt deel aan 

de beraadslagingen. In geval van verdeling van het eigendomsrecht op een kavel, wordt het recht om aan de 

beraadslagingen deel te nemen geschorst totdat de belanghebbenden de persoon aanwijzen die hun lasthebber 

zal zijn. Deze laatste wordt opgeroepen voor de AV, oefent het recht van deelname ervan uit en ontvangt alle 

documenten die afkomstig zijn van de VME.” 

 

 


