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2017

Dhr Lybaert, Dhr Verbeke en De Heren Boterdaele en De Vliegher stellen
zich kandidaat om aanwezig te zijn bij de definitieve oplevering.

2017

De vergadering beslist nog een extra offerte op te vragen voor het
onderhoud van het groendak.

2017

De vergadering beslist geen carports te plaatsen.

2017

De vergadering beslist de eigenaarskosten direct af te trekken van de
huurinkomsten.

2017

De vergadering gaat akkoord met 90% van de voorzien huurinkomsten
maandelijks uit te betalen met een drie maandelijkse verrekening.

2017

De Raad van Mede-eigendom wordt als volgt samengesteld; dhr.
Verbeke, dhr. Van Den Bossche en dhr. Lybaert.

2017

De vergadering stelt opnieuw dhr. Vyncke aan als rekencommissaris
voor het volgende boekjaar.

2017

De vergadering verleent kwijting aan de syndicus en rekencommissaris.

2017

Dhr. Huyghebaert Vincent wordt aangesteld als voorzitter.

2016

De bouwheer plant de voorlopige oplevering van de gemene delen en zal
alle mede-eigenaars uitnodigen bij de oplevering van de privatieven. De
vergadering beslist om syndicus en Raad van Mede-Eigendom af te
vaardigen voor oplevering van de gemene delen aan de syndicus.

2016

De syndicus zal een eerste poetsfirma aanstellen voor 2 uur per week
vanaf bewoning. Ook tuinonderhoud wordt via de syndicus
georganiseerd.

2016

Twee onafhankelijke makelaars stellen beide dat Vivium de meest
interessante polis biedt met afstand van verhaal naar de huurders toe
en burgerlijke aansprakelijkheid. De syndicus stelt voor om met beide
makelaars te onderhandelen om de Vivium polissen af te sluiten.
Daarnaast zal een onafhankelijke rechtsbijstandsverzekering worden
afgesloten, gezien Vivium geen sterke formule voor rechtsbijstand biedt.
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2016

De syndicus verdeelt een voorlopige begroting, ingaand op 1 april 2016
tot 31 maart 2017. Deze voorlopige begroting van het werkingskapitaal
voor 2015-2016 werd vastgesteld op 23.575, met bijhorende provisies
van 70,- per maand per appartementskavel voor de huurders en van
15,- per maand voor de eigenaars. Deze eigenaarsprovisie wordt
verhoogd met 50,- per maand voor het rentmeesterschap, waardoor
eigenaars 65,- per flat/staanplaats per maand dienen te betalen, vanaf
april 2016, op de werkingsrekening van Residentie Polaris.

2016

De statuten voorzien dat alle gemeenschappelijke kosten in 1.976sten
worden verdeeld, ook de liftkosten en de tuinkosten.

2016

Er wordt afgesproken dat ten minste bij latere werken boven 1.000,meerdere offertes worden voorgelegd aan de algemene vergadering,
met uitzondering van CV- en liftwerken waarvoor weinig alternatieven
bestaan.

2016

De vergadering verleent het mandaat aan de syndicus om achterstallen
te verrekenen met de huurpool of te melden op de volgende Algemene
Vergadering. Voor het financieel beheer wordt verwezen naar punt 5.

2016

De syndicus licht toe dat de nieuwe wet mede-eigendom minstens 1
statutaire algemene vergadering per jaar voorziet, binnen een
welbepaalde 15-daagse periode. Deze periode wordt op de 1e helft van
de maand mei vastgelegd.

2016

De vergadering verkiest als voorzitter Dhr. Vincent Huyghebaert & als
rekeningcommissaris Dhr. Vyncke. De syndicus zal optreden als
secretaris. In de Raad van Mede-Eigendom worden verkozen: Dhr.
Verbeke en Dhr. Van den bossche

2016

De eigenaars stellen immo van de woestijne aan als syndicus van het
gebouw Residentie Polaris.
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