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 HET JAAR TWEEDUIZEND EN VEERTIEN. 
 Op twee april. 
 Voor ons, Meester Jean-Charles DE WITTE, Geassocieerd Notaris 
Kortrijk. 
  ZIJN VERSCHENEN : 
 De STAD KORTRIJK , met zetel te 8500 Kortrijk, Grote Markt 54. 
 Ingeschreven met ondernemingsnummer BTW BE0207 494 678. 
 Hier vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en Schepenen, 
voor wie optreden : 
 - de Heer Vincent Paul Marie Van Quickenborne, Burgemeester, geboren te 
Gent op 01 augustus 1973, wonende te 8500 Kortrijk, Koning Leopold I-straat 11-
15; 
 - de Heer Geert Hillaert, Stadssecretaris, geboren te Gent op 18 maart 1968, 
wonende te 8501 Kortrijk-Heule, Vlaschaard 56 
 Handelend overeenkomstig artikel 42 en 43 van het Gemeentedecreet en in 
uitvoering van een beslissing van de gemeenteraad van de Stad Kortrijk van 14 
oktober 2013, waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan deze akte zal 
gehecht blijven. 
 Hierna genoemd : “de verkavelaar en/of de grondeigenaar” 
 De comparante heeft mij, notaris, verzocht overeenkomstig de 
artikelen 4.2.16 en 5.2.3 § 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, de 
verkavelingsakte op te maken van de hierna beschreven onroerende goederen. 
 

I. Voorafgaande uiteenzetting 
De Stad Kortrijk verklaart eigenares te zijn van het hierna beschreven 

onroerend goed: 
 STAD KORTRIJK 4 DE AFDELING  
 Een perceel grond gelegen nabij de Ambassadeur Baertlaan, Schaapsdreef, 
Sint-Denijseweg, gekadastreerd volgens huidige kadastrale legger sectie C 
nummers  767/C, 768/A en769/A voor een oppervlakte volgens kadaster van drie 
hectaren tweeënveertig aren dertig centiaren (3 h 42 a 30 ca ). 
 DERTIGJARIGE OORSPRONG VAN EIGENDOM. 
 Voorschreven goederen zijn eigendom van de Stad Kortrijk, sedert meer 
dan dertig jaar voor heden. Bij opzoeking door ondergetekende notaris bij de 
registratie te Kortrijk, heeft deze laatste meegedeeld geen precieze aankooptitels 
terug te vinden. 
 II. Verkaveling – Beschrijving van de loten 
 De verkavelaar verklaart dat betreffende de hoger beschreven onroerende 
goederen een verkavelingsplan werd opgemaakt door Studiebureel Arcadis 
Gedas te 2100 Deurne, Clara Snellingsstraat 27 op 28 april 2009 en dat 
betreffende zelfde onroerende goederen een verkavelingsvergunning werd 
afgeleverd door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar op 03 augustus 
2010 met Dossiernummer 5.0/34022/2167.2    

De verkavelaar verklaart overeenkomstig dit verkavelingspan en deze 
verkavelingsvergunning de hoger beschreven onroerende goederen te verdelen in  

� volgende achtenvijftig (58) afzonderlijke percelen bestemd voor 
woningbouw: 
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- lot 1, met een benaderende oppervlakte volgens het 
verkavelingsplan van driehonderd tweeëntachtig vierkante meter (382m²); 

- lot 2 tot en met lot 21, met een benaderende oppervlakte volgens 
het verkavelingsplan van tweehonderd veertig vierkante meter (240m²) elk; 

- lot 22, met een benaderende oppervlakte volgens het 
verkavelingsplan van tweehonderd negenenveertig vierkante meter (249m²); 

- lot 23, met een benaderende oppervlakte volgens het 
verkavelingsplan van tweehonderd zesenvijftig vierkante meter (256m²); 

- lot 24, met een benaderende oppervlakte volgens het 
verkavelingsplan van tweehonderd negenenvijftig vierkante meter (259m²); 

- lot 25, met een benaderende oppervlakte volgens het 
verkavelingsplan van tweehonderd drieënzestig vierkante meter (263m²); 

- lot 26, met een benaderende oppervlakte volgens het 
verkavelingsplan van tweehonderd negenenzestig vierkante meter (269m²); 

- lot 27, met een benaderende oppervlakte volgens het 
verkavelingsplan van tweehonderd vijfenzeventig vierkante meter (275m²); 

- lot 28, met een benaderende oppervlakte volgens het 
verkavelingsplan van vierhonderd vierenvijftig vierkante meter (454m²); 

- lot 29, met een benaderende oppervlakte volgens het 
verkavelingsplan van vijfhonderd zes vierkante meter (506m²); 

- lot 30, met een benaderende oppervlakte volgens het 
verkavelingsplan van vierhonderd tachtig vierkante meter (480m²); 

- lot 31, met een benaderende oppervlakte volgens het 
verkavelingsplan van vierhonderd tachtig vierkante meter (480m²); 

- lot 32, met een benaderende oppervlakte volgens het 
verkavelingsplan van vierhonderd achtenvijftig vierkante meter (458m²); 

- lot 33, met een benaderende oppervlakte volgens het 
verkavelingsplan van vierhonderd achtenvijftig vierkante meter (458m²); 

- lot 34 tot en met lot 39, met een benaderende oppervlakte volgens 
het verkavelingsplan van vierhonderd tachtig vierkante meter (480m²); 

- lot 40, met een benaderende oppervlakte volgens het 
verkavelingsplan van vierhonderd achtenvijftig vierkante meter (458m²); 

- lot 41, met een benaderende oppervlakte volgens het 
verkavelingsplan van vierhonderd achtenvijftig vierkante meter (458m²); 

- lot 42, met een benaderende oppervlakte volgens het 
verkavelingsplan van vierhonderd tachtig vierkante meter (480m²); 

- lot 43, met een benaderende oppervlakte volgens het 
verkavelingsplan van vierhonderd tachtig vierkante meter (480m²); 

- lot 44, met een benaderende oppervlakte volgens het 
verkavelingsplan van vijfhonderd eenenveertig vierkante meter (541m²); 

- lot 44, met een benaderende oppervlakte volgens het 
verkavelingsplan van vierhonderd achtenvijftig vierkante meter (458m²); 

- lot 45, met een benaderende oppervlakte volgens het 
verkavelingsplan van vierhonderd vijfenzestig vierkante meter (465m²); 

- lot 46, met een benaderende oppervlakte volgens het 
verkavelingsplan van vierhonderd tachtig vierkante meter (480m²); 

- lot 47, met een benaderende oppervlakte volgens het 
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verkavelingsplan van vierhonderd tachtig vierkante meter (480m²); 
- lot 48, met een benaderende oppervlakte volgens het 

verkavelingsplan van vierhonderd tachtig vierkante meter (480m²); 
- lot 49, met een benaderende oppervlakte volgens het 

verkavelingsplan van vierhonderd achtenvijftig vierkante meter (458m²); 
- lot 50, met een benaderende oppervlakte volgens het 

verkavelingsplan van vijfhonderd zeventig vierkante meter (570m²); 
- lot 51, met een benaderende oppervlakte volgens het 

verkavelingsplan van vijfhonderd drieëntachtig vierkante meter (583m²); 
- lot 52, met een benaderende oppervlakte volgens het 

verkavelingsplan van vijfhonderd tweeënvijftig vierkante meter (552m²); 
- lot 53, met een benaderende oppervlakte volgens het 

verkavelingsplan van vijfhonderd tweeëntachtig vierkante meter (582m²); 
- lot 54, met een benaderende oppervlakte volgens het 

verkavelingsplan van vijfhonderd drieëntachtig vierkante meter (583m²); 
- lot 55, met een benaderende oppervlakte volgens het 

verkavelingsplan van vijfhonderd en vier vierkante meter (504m²); 
- lot 56, met een benaderende oppervlakte volgens het 

verkavelingsplan van zeshonderd zeventien vierkante meter (617m²); 
- lot 57, met een benaderende oppervlakte volgens het 

verkavelingsplan van zeshonderd achtennegentig vierkante meter (698m²); 
- lot 58, met een benaderende oppervlakte volgens het 

verkavelingsplan van achthonderd negenentachtig vierkante meter (889m²); 
� volgende zesentwintig (26) afzonderlijke percelen bestemd voor 

garages : 
- G1, met een benaderende oppervlakte volgens het 

verkavelingsplan van zevenentwintig vierkante meter (27 m²); 
- G2 tot en met G6 met een benaderende oppervlakte volgens het 

verkavelingsplan van vijfentwintig vierkante meter (25 m²), elk; 
- G7 tot en met G8, met een benaderende oppervlakte volgens het 

verkavelingsplan van zevenentwintig vierkante meter (27 m²) elk; 
- G9 tot en met G13 met een benaderende oppervlakte volgens het 

verkavelingsplan van vijfentwintig vierkante meter (25 m²), elk; 
- G14 tot en met G15, met een benaderende oppervlakte volgens het 

verkavelingsplan van zevenentwintig vierkante meter (27 m²) elk; 
- G16 tot en met G20, met een benaderende oppervlakte volgens het 

verkavelingsplan van vijfentwintig vierkante meter (25 m²), elk; 
- G21 tot en met G22, met een benaderende oppervlakte volgens het 

verkavelingsplan van zevenentwintig vierkante meter (27 m²) elk; 
- G23 tot en met G26, met een benaderende oppervlakte volgens het 

verkavelingsplan van vijfentwintig vierkante meter (25 m²), elk; 
De oppervlakte van de verschillende loten wordt slechts bij benadering 

opgegeven. De correcte oppervlakte zal voor ieder lot moeten worden bepaald 
naar aanleiding van de eerste eigendomsoverdracht of de eerste vestiging van 
een zakelijk of persoonlijk recht betreffende dat lot. 

 
III. Bijlagen  
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De verkavelaar heeft aan de ondergetekende notaris de hierna vermelde 
stukken overhandigd om aan deze akte gehecht te blijven, na “ne varietur” te 
zijn getekend door de verkavelaar en de ondergetekende notaris: 

a. een voor eensluidend verklaard afschrift van de 
verkavelingsvergunning verleend door het college van burgemeester en 
schepenen van de Stad Kortrijk op 03 augustus 2010 met Dossiernummer 
5.0/34022/2167.2; 

b. een voor eensluidend verklaard afschrift van het verkavelingsplan 
omvattend verkavelingsplan met aanduiding rooilijn, opgemaakt door 
Studiebureel Arcadis Gedas te 2100 Deurne  op 28 april 2009, welk plan bij 
zelfde vergunning is gevoegd en werd goedgekeurd onder de voorwaarden van 
de verkavelingsvergunning door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar 
op 03 augustus 2010; 

c. het attest afgeleverd op 27 maart 2014 door het college van 
burgemeester en schepenen van de Stad Kortrijk in toepassing van artikel 4.2.16. 
§ 2 Vlaamse codex ruimtelijke ordening. 
 d.  Voormelde loten bouwgrond en garages werden uitgemeten en 
staan afgebeeld op een metingsplan opgemaakt door Studiebureel Arcadis, te 
Kortrijk, op 19 febuari 2014, onder projectnummer BE0100.141300.  
 Dit plan is opgenomen in de databank van de plannen van afbakening van 
de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie onder 
refertenummer 34354/10088 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 registratie noch 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. 

 
Deze bijlagen zullen samen met de verkavelingsakte worden 

overgeschreven op het hypotheekkantoor, met uitzondering van het 
verkavelingsplan waarvan een door de ondergetekende notaris gewaarmerkte 
afdruk zal worden neergelegd op het hypotheekkantoor. 

 
IV. Verkavelingsvergunning 
De verkavelingsvergunning betreffende het hoger beschreven onroerend 

goed, afgeleverd door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar op 03 
augustus 2010 met Dossiernummer 5.0/34022/2167.2 houdt nagemelde 
bepalingen in: 

“ … 
BIJGEVOLG WORDT OP – 3 AUG. 2010 HET VOLGENDE BESLIST: 
De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar geeft de 
verkavelingvergunning af aan de aanvrager, die ertoe verplicht is de 
volgende voorwaarden na te leven. 
- Voorwaarden om redenen van archeologisch belang: 
° De realisatie van het project dient door een archeologische prospectie 
te worden voorafgegaan. Dit houdt in dat de bouwheer de nodige 
financiële middelen ter beschikking stelt of initiatieven neemt die toelaten 
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dat voorafgaand aan de werken op het terrein proefsleuven worden 
gegraven . Dit gebeurt op aangeven en onderleiding van een hiertoe 
aangestelde archeoloog, die voldoet aan de bepalingen van art.12 van het 
uitvoeringsbesluit van 20 april 1994. In totaal dient op deze manier 
ongeveer 12% van het totale projectgebied te worden gesondeerd. 
° Na het graven van de sleuven en de ver erearken moet er voldoende tijd 
voorzien worden voor een grondige prospectie, tijdens dewelke het 
afgegraven terrein niet mag betreden worden. 
° De archeoloog stelt na het afronden van de archeologische prospectie 
met ingreep in de bodem een rapport op. Dit rapport moet binnen de 14 
dagen na het afronden van het onderzoek aan de voor archeologie 
bevoegde administratie worden toegezonden, die beslist over de eventuele 
vrijgave van de gronden. Indien geen archeologische monumenten 
aangetroffen worden, kunnen de gronden meteen worden vrijgegeven. 
Indien daarentegen wel archeologische monumenten aangetroffen 
worden, moet door de bouwheer de nodige financiële middelen én tijd 
worden voorzien voor een volwaardige archeologische opgraving. 
° Indien een opgraving noodzakelijk wordt geacht, bepaalt de voor 
archeologie bevoegde administratie op basis van het prospectierapport 
de modaliteiten van deze opgraving en maakt ze deze over aan de 
bouwheer. Deze belast op basis hiervan een archeoloog die voldoet aan 
de bepalingen van art. 12 van het uitvoeringsbesluit van 20 april 1994 
met de uitvoering van de opgraving. Na afloop van de opgraving wordt 
een rapport opgesteld door de archeoloog die de leiding had over de 
opgraving. De voor archeologie bevoegde administratie oordeelt op basis 
van dit rapport of voldaan is aan de wettelijk bepaalde zorgplicht en of de 
betrokken gronden kunnen worden vrijgegeven. 
° De gewestelijke erfgoedambtenaar stelt ter voorbereiding en 
ondersteuning van de bouwheer een kader tekst op (zgn.”bijzondere 
voorschriften”) en maakt deze over aan de bouwheer. Deze kan de nota 
gebruiken om een uitvoerder van het archeologisch onderzoek aan te 
stellen. Tegelijkertijd zal dit kader worden gehecht aan de 
opgravingsvergunning, waardoor het voor de uitvoerende archeoloog een 
bindend karakter krijgt. 
° De gewestelijke erfgoedambtenaar (Werkhuisstraat 9, 8000 Brugge – 
050/442.807)moet betrokken worden bij de werkplanning en uitgenodigd 
worden voor de coördinatie- en werfvergaderingen om de archeologische 
prospectie en eventuele opgraving op te volgen en te coördineren. 
- Voorwaarden ingevolge de watertoets: 
° Voor de bijkomende verharde oppervlakte dient voorzien te worden in 
een buffer met vertraagde afvoer van minstens 280.000 liter (280 m³) met 
een maximum afvoerdebiet naar de Keibeek WL.27. van 5l/sec/ha 
aangesloten oppervlakte. 
° Voor de individuele woningen 
� moeten hemel- en afvalwater gescheiden worden aangesloten d.m.v. 
kleurcodering op RWA riolering (regenwaterafvoer-blauw) resp. DWA 
riolering (droogweerafvoer-rood/bruin); 



 
 

6  

� moet de afwatering voldoen aan het besluit van de Vlaamse regering 
van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-
voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater 
en hemelwater: 
� worden verharde oppervlakten voor opritten en parkings bij voorkeur 
waterdoorlatend aangelegd of wateren af naar de onverharde randzones. 
 ° De verkavelingsvoorschriften (punt 1.4) in overeenstemming brengen 
met het bovenstaande. 
- Voorwaarde gesteld door het college van burgemeester en 
schepenen van Kortrijk: een overeenkomst te sluiten met de Stad Kortrijk 
tot regeling van onder andere volgende lasten en plichten: 
° De uitvoering en betaling van alle opgelegde infrastructuur, zoals 
wegenis- en rioleringswerken, elektriciteit, aardgas, waterleiding, 
openbare verlichting, T.V.- en F.M.-distributie, vast basisnet voor 
telecommunicatie, stadsmeubilair en beplantingen. 
° De afwatering van de verkaveling richting strooivijver van het 
crematorium, in overleg met de betrokken directies van de stad en met de 
Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer Psilon. 
° Het stellen van een passende financiële waarborg tot zekerheid van de 
uitvoering/betaling van de opgelegde infrastructuur. 
° De vergunninghouder heeft de verplichting om de geldende 
reglementering, uitgevaardigd door de distributiebeheerder Gaselwest, 
strikt na te leven, met die bedenking dat het gemeenteraadsbesluit van 8 
juli 2005, punt1.5, hierbij aks richtaangevend aangezien moet worden 
voor wat betreft de toepassing op de reglementen. Kopie van de 
reglementen, voor zover ze toepasselijk zijn op de thans afgeleverde 
vergunning, en kopie van het gemeenteraadsbesluit, worden samen met 
huidige vergunning afgeleverd. Bovendien is de tekst van de reglementen 
op eenvoudig verzoek verkrijgbaar bij Gaselwest (gratis nummer 078 35 
35 35 en raadpleeg op de website via http.//www.gaselwest.be 
- De verkavelingsvoorschriften verder nog als volgt aanpassen: 
° bij 1.1 “Bestemming” dient de nevenbestemming voor de 
kantoorfuncties beperkt tot 30% van totale oppervlakte van de woning; 
° bij  2.2 “Bouwvolume” dient de nokhoogte max. 9m en max. 4,5m te 
zijn 
° bij 2.5 en 3.5 “Tuinzone” dienen de woorden “Bij gebruik van andere 
materialen is het akkoord van de aanpalende eigenaar vereist.” En “en 
mits toestemming van de aanpalende eigenaar, geschrapt; 
° bij 3.2 “Bouwzone/bouwvolume” dient een maximum nokhoogte van 9m 
voorzien. 
…” 
De Stad Kortrijk verklaart dat geen schorsing van voormelde 

verkavelingsvergunning werd betekend, noch dat een beroepsprocedure in 
verband met voormelde verkavelingsvergunning loopt. 

 
V. Stedenbouwkundige voorschriften 
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De stedenbouwkundige voorschriften vormen samen met het 
verkavelingsplan één geheel met de verkavelingsvergunning en zijn gehecht aan 
huidige akte.  

De stedenbouwkundige voorschriften gelden voor zover zij niet gewijzigd 
en/of aangevuld zijn door de hogervermelde verkavelingsvergunning. 

Volgende stedenbouwkundige voorschriften zijn vermeld op het 
verkavelingsplan: 

1. ALGEMEEN 
1.1 Bestemming. 

De hoofdbestemming is wonen. Kantoorfuncties als nevenbestemming 
kunnen toegelaten worden. Handelsfuncties zijn niet toegelaten. 
De verkaveling wordt in 2 verschillende woonzones ingedeeld : 
� zone voor vrijstaande woningen 
� zone voor aaneengesloten woningen 

1.2 Voorkomen. 
       � Alle zichtvlakken van de woning, gericht naar het openbaar domein, 

worden met volwaardig zichtmetselwerk afgewerkt. Openingen zijn 
toegelaten. 

                 � Alle openingen in de gevels of uitsparingen voor ramen, deuren, 
terrassen, autobergplaatsen, garages, … zijn rechthoekig van vorm. 

                 � De gevels, grenzend aan het openbaar domein, worden vlak 
behandeld. 

1.3 Riolering 
De riolering is een gescheiden stelsel voor afvalwater en voor niet-
verontreinigd regenwater (hemelwater). Deze circuits worden op het 
dubbel rioleringsnet aangesloten. 

1.4 Waterbeheersing 
� Een buffercapaciteit van 100 m³ per ha verharde oppervlakte wordt 
voorzien, in een daartoe bestemde zone, in casu het donatorium. 
Onderaan het hellend terrein van de begraafplaats wordt het 
donatorium gerealiseerd onder de vorm van een open bergings- of 
infitratiebekken dat landschappelijk geïntegreerd wordt. De buffering 
wordt opgenomen in het algemeen beplantings- en inrichtingsplan van 
het openbaar domein van de begraafplaats. 
� Regenputten 
Per kavel moet een regenwaterput van min. 10.000 liter voorzien 
worden. Het nuttige gebruik van het hemelwater door aansluiting op de 
toiletten, bepaalde sanitaire installaties, dienstkranen ed. moet 
maximaal worden voorzien. 

2. ZONE VOOR VRIJSTAANDE WONINGEN 
2.1 Bouwzone/inplanting (zie aanduiding plan). 

 � Het inplantingspeil van de woning ligt vast op 0.2 m boven het 
voetpad, gemeten in het midden van de rooilijn. De kroonlijsthoogte 
van de woning wordt door dit peil bepaald. 
� De voorbouwlijn ligt vast op 3m (uitgezonderd kavels nr. 54 tem 58). 
� Het gelijkvloers volume wordt op de zijkavelgrens voorzien 
(uitgezonderd kavels nr. 44, 50, 53 en 58). Het gelijkvloers volume van 
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de kavels nr. 44, 50, 53 en 58 wordt voorzien zoals grafisch aangeduid 
op het verkavelingsplan. 
� De breedte van het gelijkvloers volume bedraagt voor alle kavels 3m. 
� De bouwdiepte van het hoofdvolume bedraagt maximum 15 m 
(11,25m voor kavel 53). 
� De bouwdiepte van het gelijkvloers volume bedraagt maximum 12 m 
(8,25 m voor kavel 53). 
� De inplanting van de woningen gebeurt binnen de bouwzones zoals 
grafisch aangeduid op het verkavelingsplan, orthogonaal (evenwijdig 
of haaks) tov van de afgebakende bouwzones. (zie onderliggende 
figuur) 

      � Indien een lessenaarsdak voorzien wordt, ligt de nok aan de 
zuidwestelijke                     zijde. 

2.2 Bouwvolume. 
Het toegelaten bouwvolume wordt opgedeeld in een hoofdvolume en 
een gelijkvloers volume.  

 

 
 
* met uitzondering van kavel nr. 53: bouwdiepte hoofdvolume en 
gelijkvloers volume bedraagt resp. 11,25 m en 8,25 m. 
** peil gemeten t.o.v. 0.2m boven het voetpad. 
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2.3 Uitwendig voorkomen. 
      � Alle gevelvlakken zijn orthogonaal (evenwijdig of loodrecht) tov de 

aangeduide bouwzone (zie aanduiding plan). 
     � Alle gevels worden opgetrokken in een éénkleurig en donker (rood-

bruin, bruin, zwart) zichtmetselwerk. Een staal wordt voorgelegd bij 
het indienen van de aanvraag voor een stedenbouwkundige 
vergunning. De gelijkvloerse volumes worden in dezelfde materialen 
uitgevoerd als het hoofdvolume. 

    � Het buitenschrijnwerk wordt uitgevoerd in een donkergrijze of zwarte 
kleur of in hout dat in zijn natuurlijk kleur is behandeld. 

   � In het gevelontwerp wordt gestreefd naar een vertikale, eenvormige 
raamverdeling. 

2.4 Achteruitbouwzone en vrije zijstroken (zie aanduiding plan). 
      � Garages en opritten. 
      De oprit tot de kavels ligt vast en sluit aan op het gelijkvloers volume 

(zie   aanduiding op de verkavelingsplan). De breedte per oprit op de 
eigen kavel bedraagt 3m. Er kan bijkomende oprit gerealiseerd 
worden. 

      � Buitenaanleg. 
De achteruitbouwzones en vrije zijstroken dienen ingericht te worden 
als tuin. De verharding nodig voor oprit en toegang wordt beperkt tot 
de hoger beschreven zone van 3m x 6m. De verhardingen rond de 
woning ifv. een pad dienen tot een minimum beperkt te worden. De 
verhardingen worden in kleinschalige materialen uitgevoerd. 

      � De achteruitbouwzone wordt vooraan en langs de zijkavelgrenzen, tot 
aan de voorbouwlijn, afgesloten met een ligusterhaag (ligustrum 
ovalifolium) van 1,5m hoog. In deze haag mag slechts één 
onderbreking van 3m breed worden voorzien, voor de toegang tot de 
woning. 

2.5. Tuinzone (zie aanduiding plan). 
� De tuinzones worden hoofdzakelijk als groene buitenruimtes 
ingericht. De terreinnivelleringen worden beperkt tot de zone 
onmiddellijk palend aan de woning en de bestaande natuurlijke helling 
langs de perceelsgrenzen wordt behouden. 
� Tuinafsluitingen. 
Tuinafsluitingen op de achterkavelgrenzen en zijkavelgrenzen, gericht 
naar het openbaar domein worden uitgevoerd als ligusterhagen 
(ligustrum ovalifolium), met een uniforme hoogte van 2m. 
Tuinafsluitingen op de zijkavelgrenzen van de woningen worden 
uitgevoerd in hagen of groenschermen met een maximum hoogte van 
2m. De hagen kunnen geflankeerd worden door palen en staaldraad op 
de perceelsgrens. Bij gebruik van andere materialen is het akkoord van 
de aanpalende eigenaar vereist. 
� Tuinhuis 
Per perceel wordt een tuinhuis van maximum 10m² en maximum 3m 
hoog toegelaten. De tuinhuizen worden op 2m van de perceelsgrens 
ingeplant of, en mits toestemming van de aanpalende eigenaar, 
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gekoppeld op de perceelsgrens. 
� Zwembaden en vijvers. 
Zwembaden en vijvers zijn toegelaten tot op maximum 2m van de 
perceelsgrens. 

3. ZONE VOOR AANEENGESLOTEN WONINGEN 
3.1 Bouwwijze. 

De zone voor aaneengesloten woningen is voorzien voor 
groepswoningbouw. De woningen worden in 4 groepen van 7 woningen 
gebouwd. 

3.2 Bouwzone/bouwvolume (zie aanduiding plan). 
� De gevels overspannen de volledige perceelsbreedte en verlopen 
orthogonaal (evenwijdig en loodrecht) met de bouwzone. 
� De gelijkvloerse bouwdiepte bedraagt maximum 10m. 
� De diepte op de verdieping(en) bedraagt maximum 10m. 
� Het bouwvolume heeft min. 2, max 3 bouwlagen en is afgewerkt met 
een plat of lichthellend dak (max. 30°). 
� Uitsparingen in de gevels voor patio’s en terrassen kunnen voorzien 
worden. 
Dakterrassen, balkons, erkers en luifels buiten het bouwvolume worden 
niet toegelaten. 

3.3 Uitwendig voorkomen. 
� De woningen krijgen een ‘monotexturaal’ en homogeen voorkomen. 
Alle gevels van de woning worden uitgevoerd in ruw, donker (rood-
bruin, bruin, zwart) zichtmetselwerk. 
� Het buitenschrijnwerk wordt uitgevoerd in een donkergrijze of zwarte 
kleur of in hout dat in zijn natuurlijke kleur is behandeld. 
� In het gevelontwerp wordt gestreefd naar een vertikale, eenvormige 
raamverdeling. 

3.4 Voortuinstrook. 
� De inkomzone paalt aan het openbaar domein en wordt aangelegd als 
voortuinstrook. Bij de aanleg van de voortuinstrook moet in het 
gezamenlijk 
ontwerp gestreefd worden naar een homogeen kwalitatief straatbeeld. 
• Verhardingen worden enkel voorzien ifv. de toegang tot de woning en 
worden uitgevoerd in kleinschalige materialen. 

3.5. Tuinzone (zie aanduiding plan). 
• Tuinafsluitingen op de zijkavelgrenzen met het openbaar domein (zie 
aanduiding verkavelingsplan) worden uitgevoerd als ligusterhagen, 
ligustrum 
ovalifolium, met een uniforme hoogte van 2m, die het terreinprofiel van 
het 
aanpalend openbaar domein volgt. 
• Tuinafsluitingen op de zijkavelgrenzen van de woningen worden 
uitgevoerd in hagen of groenschermen met een maximum hoogte van 
2m. De hagen kunnen geflankeerd worden door palen en staaldraad op 
de perceelsgrens. Bij gebruik van andere materialen is het akkoord van 
de aanpalende eigenaar vereist. 
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• Tuinhuis. 
Per perceel wordt een tuinhuis van maximum l0m2 en maximum 3m 
hoog 
toegelaten. De tuinhuizen worden op 2m van de perceelsgrens 
ingeplant of, en mits toestemming van de aanpalende eigenaar, 
gekoppeld op de perceelsgrens. 
• Zwembaden en vijvers. 
Zwembaden en vijvers zijn toegelaten tot op maximum 1m van de 
perceelsgrens. 

3.6. Garages 
• De garages worden in twee bouwvolumes van zeven 
autostaanplaatsen 
gegroepeerd langs één toegangsweg (zie verkavelingsplan). 
• De afmetingen zijn 3,5m/7m, zodat ook fietsen kunnen gestald 
worden. 
• De garages worden uitgewerkt als één geheel en niet als aparte 
entiteiten. 
• De structuur wordt uitgewerkt als een open autostaanplaats, met plat 
of 
lichthellend groen dak. 
• De afsluiting/poort is voorzien als een transparant metalen of houten 
hekken.” 

Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de stedenbouwkundige voorschriften 
en de bepalingen van de verkavelingsvergunning die zijn overgenomen in de 
verkavelingsakte niet het statuut krijgen van privaatrechtelijke 
erfdienstbaarheden, zodat voor de wijzing van deze bepalingen niet het akkoord 
van alle eigenaars van een perceel van de verkaveling vereist is, doch deze 
bepalingen wel kunnen worden gewijzigd door een wijziging van de 
verkavelingsvergunning te bekomen overeenkomstig de bepalingen van de 
Vlaamse codex ruimtelijke ordening of overeenkomstig de bepalingen die in de 
toekomst van toepassing zullen zijn op de wijziging van de 
verkavelingsvergunning. 

 
VI. Attest opgemaakt in toepassing van artikel 4.2.16. § 2 Vlaamse 

codex ruimtelijke ordening 
Door het college van burgemeester en schepenen van de Stad Kortrijk 

werd op 27 maart 2014 het attest afgeleverd opgelegd door artikel 4.2.16. § 2 
Vlaamse codex ruimtelijke ordening, waaruit blijkt dat alle in de 
verkavelingsvergunning opgelegde voorwaarden en lasten zijn uitgevoerd of dat 
voor de uitvoering van de lasten een afdoende financiële waarborg is gestort in 
handen van de gemeenteontvanger of in zijn voordeel op onherroepelijke wijze 
door een bankinstelling is verleend. 

Het door het college van burgemeester en schepenen afgeleverde attest 
bepaalt hetgeen volgt: 

“ Besluit 
College van Burgemeester en Schepenen heeft beslist : 
1 
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Akte te nemen van de verkavelingsovereenkomst dd. 14.06.2011 tussen de 
stad Kortrijk en het AGB STADSONTWIKKELINGSBEDRIJF KORTRIJK, in 
verband met onder meer de uitvoering en de betaling van de opgelegde 
infrastructuur in functie van het verkavelingsdossier KOR 343, gelegen te 8500 
KORTRIJK, Ambassadeur Baertlaan, Schaapsdreef en Sint-Denijseweg, 
kadastraal gekend of geweest zijnde 4e afdeling, sectie C, nummers 767C, 768A 
en 769A (verkavelingsvergunning afgeleverd door de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar op 03.08.2010). 

2. 
dat het AGB STADSONTWIKKELINGSBEDRIJF KORTRIJK deels zelfs 

de lasten heeft uitgevoerd en voor het overige deel de nodige financiële 
waarborg ten bedrage van 246.372,00 euro heeft gesteld, door storting op 
rekening van de stad Kortrijk, voor de uitvoering en betaling van de nodige 
infrastructuur.” 

 
VII. Verbindende kracht van de verkavelingsakte en haar bijlagen 

voor toekomstige verkrijgers 
De verkrijger van een eigendomsrecht, zakelijk recht of persoonlijk recht 

betreffende een lot van de verkaveling en zijn rechtverkrijgenden zijn hoofdelijk 
en ondeelbaar verplicht tot de eerbiediging en naleving van de bepalingen 
opgenomen in de verkavelingsakte en haar bijlagen, waaronder de 
verkavelingsvergunning, voor zover deze voorschriften niet later op geldige 
wijze worden gewijzigd. De bepalingen van de verkavelingsakte en haar 
bijlagen, waaronder de verkavelingsvergunning, zullen gelden voor alle 
personen die in de toekomst enig recht verkrijgen betreffende een lot van de 
verkaveling, voor zover, zoals gezegd, deze bepalingen niet later op geldige 
wijze worden gewijzigd. 

Elke verkrijger van een eigendomsrecht of zakelijk of persoonlijk recht 
betreffende een lot van de verkaveling is verplicht om bij een vervreemding, 
overdracht of vestiging van een eigendomsrecht, zakelijk recht of persoonlijk 
recht betreffende een lot van de verkaveling aan de verkrijger daarvan de 
eerbiediging en naleving op te leggen van de verkavelingsakte en haar bijlagen. 

 
VIII. decreet betreffende de Bodemsanering en de 

bodembescherming 
1. De grondeigenaar verklaart dat voormelde percelen bij zijn weten geen 

risicogrond zijn. Daarmee wordt bedoeld dat op deze gronden geen risico-
inrichtingen gevestigd zijn of geweest zijn, zoals fabrieken, werkplaatsen, 
opslagplaatsen, machines, installaties, toestellen en handelingen die een ver-
hoogd risico op bodemverontreiniging kunnen inhouden en die voorkomen op de 
lijst door de Vlaamse Regering opgesteld in overeenstemming met artikel 6 van 
het Bodemdecreet.  

2. Met betrekking tot de percelen grond, met kadastraal perceelnummers 
768/A, 768/2 en 769/A, werd door de OVAM een bodemattest afgeleverd op 06 
februari 2014 in overeenstemming met artikel 101 § 1 van genoemd Decreet. 

3. Alle voormelde bodemattesten bepalen : 
" … 
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2 Inhoud van het bodemattest 
De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met 
betrekking tot de bodemkwaliteit. 
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 
…” 
4. De grondeigenaar verklaart met betrekking tot voormelde percelen zelf 

geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan 
derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting of risico-
beheer, tot gebruiks- of bestemmingsbeperkingen of tot andere maatregelen die 
de overheid in dit verband kan opleggen.  
 Voor zover voorgaande verklaring door de grondeigenaar te goeder trouw 
afgelegd werd, nemen de kopers van bovenvermelde loten de risico's van 
eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit 
kunnen voortvloeien op zich, en zal de grondeigenaar hiervoor tot geen vrijwaring 
zal zijn gehouden. 

 
IX. STEDENBOUWKUNDIGE INFORMATIE  
De notaris vermeldt en informeert, met toepassing van artikel 5.2.1. 

Vlaamse Codex RO, zoals eveneens blijkt uit het stedenbouwkundig uittreksel 
de dato 04 maart 2014: 

1° dat voor het onroerend goed geen stedenbouwkundige vergunning is 
afgegeven, behoudens: 

Dossiernummer : 34022-2011-669 
Gemeentelijk dossiernummer : 2011/00616 
Dossiernummer van AROHM : 8.00/34022/10003.2 
Onderwerp : uitvoeren van infrastructuur- en omgevingswerken op de 
stadsverkaveling “Goed te Bouvekerke” – Fase 1 – Vergund 
Dossiernummer : 34022-2012-623 
Gemeentelijk dossiernummer : 2012/00578 
Onderwerp : plaatsen een nieuwe electriciteitscabine - Vergund 
2° dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed 

volgens het plannenregister is:  
“ ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), gewestelijk 
Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk 
Bestemming : stedelijk woongebied (deelgebied 7i Schaapsdreef) 
Het perceel is gelegen in woonuitbreidingsgebieden” 
3° Dat, zoals blijkt uit het hypothecair getuigschrift, voor het goed geen 

dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig de artikelen 6.1.1. of 6.1.41 tot en 
met 6.1.43 

4° dat het goed niet is gelegen in een zone die in een definitief vastgesteld 
uitvoeringsplan zou zijn aangeduid als een zone met voorkooprecht. 

5° dat het goed gelegen is in een goedgekeurde verkaveling waarvoor een 
vergunning werd afgeleverd op 03 augustus 2010; 

6° dat het krachtens artikel 4.2.12, §2, 2° Vlaamse Codex RO voor de 
overdracht verplichte as-builtattest niet is uitgereikt en gevalideerd vermits deze 
bepaling nog niet in werking is getreden. 

- De notaris verwijst de verkavelaar naar artikel 4.2.1 Vlaamse Codex 
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RO. Deze bepaling omschrijft de vergunningsplichtige handelingen. 
- De comparante verklaart dat zij betreffende voormelde percelen een 

stedenbouwkundig uittreksel verleend de dato 04 maart 2014 heeft ontvangen. 
 

 Waterparagraaf 
Blijkens opzoeking gedaan de dato 06 febuari 2014, verklaart de 

minuuthoudende Notaris in navolging van artikel 68-7 § 4 van de Wet van 25 juni 
1992 op de landverzekeringsovereenkomst, dat het hierboven vermelde goed niet 
gelegen is in een risicozone voor overstromingen.  
 Blijkens zelfde opzoeking, verklaart de minuuthoudende Notaris in 
navolging van artikel 17bis van het Decreet van 18 juli 2003 betreffende het 
integraal waterbeleid, dat het hierboven vermelde goed: 

- niet gelegen is in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied (hieronder 
dient begrepen te worden de gebieden die uitsluitend bij heel extreme 
weersomstandigheden of bij een defect aan de waterkering overstromen); 

- niet gelegen is in een effectief overstromingsgevoelig gebied (hieronder 
dient begrepen te worden de gebieden waar recent nog een overstroming 
plaatsvond of gebieden waarvan de modellen aangeven dat er om de honderd jaar 
(of frequenter) een overstroming plaatsvindt); 

- niet gelegen is in een afgebakend overstromingsgebied; 
- niet gelegen is in een afgebakende oeverzone. 
 
X. Erfdienstbaarheden 

 De verkavelaar verklaart dat bij zijn weten er geen erfdienstbaarheden het 
verkochte goed bezwaren en dat hij er persoonlijk geen heeft toegestaan. 

 
XI. Voorwaarden vervat in het lastenkohier zoals bepaald in de 

ondergrondse verkoop van stadsgronden gelegen binnen de grenzen van de 
verkaveling “Goed te Bouvekerke”  

De verkavelaar verzoekt ondergetekende notaris het hierna volgende 
lastenboek zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad van de Stad Kortrijk in 
zitting van 14 oktober 2013, integraal op te nemen in onderhavige 
verkavelingsakte teneinde deze tegenstelbaar te maken aan elke koper van 
voormelde gronden. 

 “C. ALGEMEENHEDEN  
1. De verkopen zullen plaatshebben na de beslissing van de gemeenteraad 

en het verstrijken van de schorsings- en vernietigingstermijn van de 
toezichthoudende overheid 

2. Enkel natuurlijke meerderjarige personen, en dit uiterlijk op het 
moment van het aangetekend schijven vergezeld van het volledig ingevuld 
inschrijvingsformulier, worden als koper in aanmerking genomen. 

3. Twee (of meerdere) niet-samenwonende of (niet-) gehuwde natuurlijke 
personen kunnen gezamenlijk hun kandidatuur stellen voor de aankoop van één 
bouwgrond. 

4. De goederen worden verkocht in volle eigendom, in de toestand waarin 
zij zich bevinden, met de voor- en nadelige, zichtbare en onzichtbare, 
voortdurende en niet voortdurende erfdienstbaarheden, maar zonder dat deze 
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bepaling meer rechten kan verlenen dan diegene voortspruitende uit regelmatige 
titels of uit de wet. 

5. Er kan slechts één bouwgrond per kandidaat-koper(s) worden 
toegekend. Een toewijzing en verkoop kan slechts geschieden op naam van de 
ingeschreven kandidaat-koper(s). Een gedeelde aankoop met een andere 
(kandidaat-) koper indien men zich afzonderlijk kandidaat heeft gesteld of een 
afzonderlijke aankoop indien men zich gezamenlijk kandidaat heeft gesteld, is 
dus niet mogelijk. Samenvoeging van percelen is niet toegelaten. 

6. De goederen worden verkocht overeenkomstig het verkavelingsplan 
opgemaakt door de directie Stadsplanning en -Ontwikkeling van de stad Kortrjk 
op 28 april 2009 en het opmetingsplan opgemaakt door studiebureau Arcadis op 
19 februari 2014. 

7. De kopers verkrijgen de eigendom en het genot van de verkochte 
goederen op de dag van de verkoping door betaling van de prijs en de kosten die 
aan de verkoop verbonden zijn. 

8. Alle lasten en belastingen op de aangekochte goederen zijn vanaf de 
datum van het verlijden van de aankoopakte ten laste van de kopers. 

D. VERKOOP VOORWAARDEN 
1. De verkoop geschiedt onderhands. 
2. De kandidaat-kopers worden gerangschikt in chronologische volgorde 

van de oorspronkelijke inschrijving, volgens de datum van de ter post 
aangetekende brief, waarbij de kandidatuur op de ‘lijst voor stadsverkavelingen’ 
werd gesteld. In geval twee of meerdere kandidaturen dezelfde datum dragen, 
dan worden de betreffende kandidaten gerangschikt op basis van de kinderlast, 
dwz de kandidaat met de grootste kinderlast eerst, enz... (zie attest van 
gezinssamenstelling, op datum van aangetekend schrijven vergezeld van het 
volledig ingevuld inschrijvingsformulier) 

3. De kandidaat-koper(s) mag op het ogenblik van het verlijden van de 
aankoopakte, niet in volle eigendom over een ander bewoonbaar of bebouwbaar 
onroerend goed beschikken in binnen- en buitenland, noch hierover een zakelijk 
recht beschikken. Uitzondering wordt gemaakt voor eigendom in onverdeeldheid 
verkregen bij erfenis en voor landbouw- en bosgrond. Indien de kandidaat-
koper(s) wel over een bewoonbaar of bebouwbaar onroerend goed beschikt, 
dient de kandidaat-koper(s) er zich onherroepelijk toe te verbinden dit of deze 
goederen te verkopen binnen de drie (3) jaar na het verwerven van een perceel 
stadsgrond uit huidige verkaveling. 

E. VERPLICHTINGEN VAN DE KOPERS 
1. De kopers zijn ertoe gehouden binnen een termijn van drie (3) jaar, te 

rekenen van de dag van de verkoop, op de aangekochte grond, de werken voor 
de bouw van een woning aan te vangen en de woning binnen de vier en half 
(4,5) jaar, eveneens te rekenen van de dag van de verkoop, te bewonen. Dit 
laatste zal blijken uit de inschrijving in het bevolkingsregister van de stad 
Kortrijk. 

2. De kopers verbinden zich voor henzelf als voor hun rechtverkrijgenden 
en erfgenamen, om: 

a) niet over te gaan tot de vervreemding van de alhier aangekochte grond 
in onbebouwde staat; 
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b) het gebouw opgericht op de bedoelde stadsgrond niet te vervreemden 
binnen de vijf jaar na de eerste bewoning ervan; 

c) gedurende een termijn van vijf (5) jaar na de eerste bewoning, de 
opgerichte woning noch geheel noch gedeeltelijk te verhuren. 

3. De vrijstaande bebouwing is bestemd voor ééngezinswoningen. 
Het bouwen of inrichten van meergezinswoningen of studentenkamers is 

verboden. 
Hoofdbestemming is wonen. Kantoorfuncties als nevenbestemming 

kunnen toegelaten worden. Handels functies zijn niet toegelaten. 
4. De koper(s) verbindt er zich toe de Stad Kortrijk / 

Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk onmiddellijk en vooraf schriftelijk op de 
hoogte te brengen van elk voornemen tot vervreemding, overdracht van een 
zakelijk recht of niet persoonlijke bewoning van het goed en dit gedurende 
voormelde termijn van negen en half (9,5) jaar te rekenen vanaf de datum van de 
eerste notariële aankoopakte. 

F. AFWIJKINGEN 
1. Afwijkingen van de hierboven vermelde voorwaarden en 

verplichtingen kunnen enkel door de gemeenteraad worden beslist na 
voorlegging van een gemotiveerde aanvraag daartoe door de kopers. 

2. De gemeenteraad kan beslissen om: 
a) uitstel te verlenen met betrekking tot de hierboven vermelde termijnen; 
b) binnen de vijf (5) jaar na het verlijden van de akte, over te gaan tot 

wederinkoop conform artikel 1659 en volgende van het Burgerlijk Wetboek; 
c) na vijf (5) jaar na het verlijden van de akte, over te gaan tot minnelijke 

wederinkoop; 
d) toelating te verlenen tot doorverkoop 
-de nieuwe koper(s) mag enkel een natuurlijk persoon zijn 
-de nieuwe koper(s) moet meerderjarig zijn op het moment van het 

verlijden van de akte 
-de nieuwe koper(s) mag noch afzonderlijk, noch samen eigenaar zijn, 

van een bewoonbaar of een bebouwbaar onroerend goed op datum van het 
verlijden van de akte 

-de nieuwe koper(s) engageert zich alle verplichtingen over te nemen die 
waren opgelegd aan de oorspronkelijke koper(s) zonder dat hieruit een 
vernieuwing van de termijnen kan voortspruiten 

e) het goed onder te brengen in een bvba of een 
patrimoniumvennootschap waarin uitsluitend de kopers vennoot zijn. 

3. Bij toelating van de gemeenteraad om het goed onder te brengen in een 
bvba of een patrimoniumvennootschap waarin uitsluitend de kopers vennoot 
zijn, is een vergoeding van 5% op de oorspronkelijke aankoopprijs verschuldigd. 

G. SANCTIES BIJ NIET-NA LEVING VAN DE 
VERPLICHTINGEN 

1. Indien de koper binnen de 3 jaar na het verlijden van de akte aankoop 
van de aangekochte grond, niet is overgegaan tot het vervreemden van zijn 
andere volle eigendommen, bestemd voor woningbouw, dan zal deze aan de stad 
een vergoeding dienen te betalen van 20.000 € per volle eigendom. 

2. In geval van niet-naleving van de verplichting van de verkoper om de 
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binnen een termijn van drie jaar, te rekenen van de dag van de verkoping, op de 
aangekochte grond, de werken voor de bouw van een woning aan te vangen en 
de woning binnen de vijf jaar, eveneens te rekenen van de dag van de verkoping, 
te bewonen, zal aan de stad een vergoeding verschuldigd zijn van: 

-vijf procent (5%) van de verkoopprijs indien de bouw niet werd 
aangevangen of het opgerichte gebouw niet bewoond is binnen de gestelde 
termijn 

-tien procent (10%) van de verkoopprijs zal bovendien eisbaar worden 
voor elk jaar vertraging. 

3. In geval van overtreding van het verbod om de grond in onbebouwde 
staat te vervreemden en om het opgerichte gebouw te vervreemden binnen de 
eerste vijf jaar na de eerste bewoning, zal aan de stad een vergoeding 
verschuldigd zijn van 50% op de aankoopprijs. 

In geval van verhuur kan de Stad Kortrijk een schadevergoeding opeisen 
van alle huurinkomsten gedurende de periode van miskenning gebaseerd op een 
actuele huurwaarde van de bouwgrond met het erop gerichte gebouw bepaald op 
basis van het verslag opgemaakt door de Diensten van Registratie en Domeinen. 

4. Bij niet-naleving van de bestemming van de gronden door de kopers, 
zal een vergoeding van 5% op de aankoopprijs verschuldigd zijn. De stad kan 
ook de gehele of gedeeltelijke afbraak van de onrechtmatige bouwwerken eisen 
na advies en beslissing van AROHM. 

5. Alle vergoedingen zijn cumulatief. 
6. Ingeval van uitvoerend beslag of gerechtelijke verkoop vervallen de 

voorwaarden en sancties tegenover de beslagene. 
H. RECHT VAN WEDERINKOOP 
Wanneer de koper, om welke reden dan ook, één van de verbintenissen 

uiteengezet in vorige punten niet volledig naleeft of niet volledig heeft 
nageleefd, geheel of gedeeltelijk, kan de 

Stad Kortrijk / Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk tevens het recht van 
wederinkoop inroepen. 

Dit recht heeft een maximale duurtijd van 5 jaar na het verlijden van de 
akte. De verkoop kan ontbonden worden door de Stad Kortrijk / 
Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk na ingebrekestelling bij 
deurwaardersexploot. 

Indien de bouwgrond nog niet werd bebouwd: 
De in de akte bepaalde verkoopprijs van de grond zal terug betaald 

worden mits afhouding van alle door de Stad Kortrijk / 
Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk gedane kosten: 

- een forfaitair bedrag van 2.500 € als vergoeding voor de gemaakte 
administratieve kosten 

- de aktekosten die de Stad Kortrijk / Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk 
dient te betalen verbonden aan de terugname van het onroerend goed. 

De oorspronkelijke aktekosten, leningskosten en registratierechten 
betaald door de kopers, worden door de Stad Kortrijk / 
Stadsontwikkelingsbedrijf niet terug betaald.  Noch enige andere gemaakte 
kosten door de koper worden door de Stad Kortrijk / Stadsontwikkelingsbedrijf 
Kortrijk terug betaald. 
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Indien de bouwgrond reeds werd bebouwd: 
De Stad Kortrijk / Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk zal terug betalen: 
a) De in de akte bepaalde verkoopprijs van de grond zal terug betaald 

worden mits afhouding van alle door de Stad Kortrijk / 
Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk gedane kosten: 

- een forfaitair bedrag van 2.500 € als vergoeding voor de gemaakte 
administratieve kosten 

- de aktekosten die de Stad Kortrijk / Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk 
dient te betalen verbonden aan de terugname van het onroerend goed. 

De oorspronkelijke aktekosten, leningskosten en registratierechten 
betaald door de kopers, worden door de Stad Kortrijk / 
Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk niet terug betaald. Noch enige andere 
gemaakte kosten door de koper worden door de Stad Kortrijk / 
Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk terug betaald. 

b) De waarde van de opstallen die bepaald wordt door een schatting van 
de Diensten van Registratie en Domeinen, waarvan de kost voor de opmaak van 
deze schatting tevens ten laste van de in gebreke blijvende koper. 

I. OVERMACHT 
Indien de koper(s) en/of diens rechtopvolgers, ingevolge overmacht, niet 

meer aan de opgelegde bijzondere voorwaarden zal kunnen voldoen, zal de Stad 
Kortrijk / 

Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk bevoegd zijn om de voorziene sancties 
in billijkheid te herbekijken. Zij zullen geval per geval oordelen zonder tot enige 
motivatie aan wie ook verplicht te kunnen worden. 

J. RECHTBANKEN 
Voor al de niet geregelde punten zal de koper de gewoonten van de plaats 

in acht nemen. 
Alle betwistingen nopende de interpretatie en de toepassing van de 

bepalingen van het huidig lastenkohier worden onherroepelijk beslecht door het 
college van burgemeester en schepenen van de stad Kortrijk. 

 
XII. Afschrift  
De verkavelaar verklaart bij de eerste vervreemding van een lot van de 

verkaveling aan iedere eigenaar van een lot uit deze verkaveling een vrije kopie 
van deze verkavelingsakte te zullen bezorgen. 

Daarvoor zal een vaste som van vierhonderd euro (€ 400,00), exclusief 
BTW, bij de verwerving van een lot en per lot aan de nieuwe eigenaar worden 
aangerekend. 

XIII. Wijziging  
De hoger vermelde door de verkavelaar ingevoerde erfdienstbaarheden 

kunnen worden gewijzigd met het akkoord van de eigenaar of eigenaars van 
meer dan drie vierde van de loten van de verkaveling 

XIV. Ontslag van ambtshalve inschrijving 
De hypotheekbewaarder wordt er uitdrukkelijk van ontslagen enige 

ambtshalve inschrijving te nemen uit hoofde van deze akte. 
XV. Bevestiging van identiteit 

 a. De notaris bevestigt dat de naam, voornamen, geboorteplaats en –
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datum en woonplaats van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand 
van hoger vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen. 
 b. Om te voldoen aan de bepalingen van de hypotheekwet waarmerkt de 
notaris dat de naam, voornamen, geboorteplaats en –datum en de woonplaats van 
de partijen-natuurlijke personen overeenstemmen met de gegevens opgenomen 
in het rijksregister. 
 - De partijen bevestigen de juistheid van deze gegevens. 
 - De partijen-natuurlijke personen waarvan het rijksregisternummer werd 
vermeld in onderhavige akte verklaren uitdrukkelijk in te stemmen met de 
vermelding van dit nummer in deze akte en in alle afschriften en uittreksels die 
van deze akte zullen opgemaakt worden. 
 c. Overeenkomstig de Hypotheekwet waarmerkt de optredende notaris 
betreffende de bij deze akte betrokken partijen, voor de rechtspersonen: de 
naam, de rechtsvorm, de zetel en het gerechtelijk arrondissement waar de zetel 
gevestigd is, de datum van oprichting, het RPR-nummer en het BTW-nummer of 
nationaal nummer. 

XVI. Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen 
De comparante erkent dat haar 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. 
           XVII. Toelichting – aanvaarding 
           De comparante bevestigt dat de instrumenterende notaris haar naar 
behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten, die 
voortvloeien uit onderhavige akte en haar op een onpartijdige wijze raad heeft 
verstrekt. 
          Zij verklaart dus de overeenkomst, voorwerp van deze akte, en de eraan 
verbonden rechten en verplichtingen, voor evenwichtig te houden en 
uitdrukkelijk te aanvaarden zowel voor zichzelf als voor haar rechtsopvolgers. 
          XVIII. Woonplaats  
          Voor de uitvoering van onderhavige akte kiest comparante woonst in haar 
maatschappelijke zetel. 

XIX. Recht op geschrift 
 Het recht bedraagt vijftig euro. 
 WAARVAN AKTE. 
 Gedaan en verleden te Kortrijk. 
 Waarbij de comparante verklaart een ontwerp van onderhavige akte te 
hebben ontvangen méér dan vijf werkdagen vóór het verlijden van deze akte. 
 De akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen 
bevat in artikel 12, alinea’s één en twee van de Organieke Wet Notariaat evenals 
de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp 
van de akte. 
 De gehele akte werd door de notaris ten behoeve van de comparante 
toegelicht. 
 Na vervulling van al wat voorafgaat, heeft de comparante getekend met 
ons Notaris. 
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