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Datum:

20augustus2018
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Kantoor:
Behandeld

door:

Ondemerp:
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Geachte
Naar aanleidirig

van uw brief d.d. IO augustus

20"18 inzake de verkoop

vari de door u vermelde

appartementsrecht(en)op Salmstreat 24 ber!chtenwiJu als volgt.
Voor de Onderv, Salmstraat6 Um 32 zijn door de vergederíngde maandelijksebíJdragenvoor de
betreffende

appaíementsrechten

als volgt vastgesteld:

:lo;:::

;e,;;:ernent ö::,::

Het totale reserveforids
bedraagt € 27.180,09.
Het aandeel in het reservefands
bedraagt € 2,588,58
Bij het transport

moeten de volgende

Te betalen door de huidlge
VvE bljdrage

bedragen

van de maand september

m.b.t. perlode

worden

2018

venaekend:

eigenaar(s)
2fü8

VvE biJdragevan de mÖföd oktober 2€)18
4chterstand m.b.t. període2(»17
'Áffitersïand
Totaal

per 25 oktober

2018

€ 1 11,82
€ I 11,82
€ 407,44

€ zza,e<

..

€ 854,72

Ïe betalen door de nleuwe elgenaar(s)

Koper(s)

De bijdrage
koper.

plaatsvindt

over de maand waarin

het transport
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kunt u zelf verrekenen
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tussen verkoper

/I
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JVerwey Vastgoed

Wij verzoeken u bovenstaand(e)bedrag(en)als volat over te maken:
't.n.v, Onderv. Salmstraat 6 Um
€ 102,25 op bankrekenin@nummeí
at.n.v, Verwey Vastgoed BV
€ 966,54 op bankrekeníngriummer
De (oríginele)

factuur aan koper/verkoper

Wij verzoeken

u ons kenbaar

32

doen wij u hierbij toe«omen

te maken per welke datum koper(s)

het appartement

zullen gaan

bewonenO.CI.of het appartement voor de verhuur is bestemd en daaraan @ekoppeídhet postadres
van de koper(s).
Let op: Alle tot op heden aangegane
(toekomstige)
betaIingsverpllchtfögen
die voortvloeíen
een besluít van de Algemene
LedenvergaderJng
zfjn voor rekenïng van de verkopende

uit

elgenaar, Indíen er tussen verkopende en kopende partij onderlinge afspraken gemaakt zlJn om
hiervan af te wíjken, verzoeken wij u deze afzpraken ten tljde van transport schrifte1iJkvast te
leggen

en (tezamen

met een kopie

akte van transport)

te ovorleggen

aan de Vereniging

van

Elgenaren, c,q. de betreffendo geJdentussen de partiJen te verrekenen via de notarïsnota,
Voonefgaand

aan het transport

dienen zowel verkoper

als koper nadrukkeíijk

geïnformeerd

te worden

dat de verantwoordelíjkheidvoor aanpassingenaan de stendaard uitvoeríngl van het appartement,van
de gemeenschappelijke

delen, welke door huidige,

aq. vroegere

eígenaar

aangebracht

zijn met

toestemmlng van de Vereniglng van Eigenaars, blJtransportvan het appartementsrechtzal worden
overgedragen
aan de koper. De níeuwe eigenaar dlent explicíet akkoord te gaan met de voorwaarden
díe aan deze aanpassingen
ten grondslag Ik)gen. Dit dient tevens opgenomen te worden in de
transportakte.

Met betrekkíngtot het bovensteandeverwijzen wg u, per verenigíngafhankeílJk,naar de
desbetreffendespíítsingsakte,O,(I, het van toepassing zijnde modelreglement;
«»

regIementvanspIitslngvaneigendomfebruart1973,artikel6;

*

modeIreglementbljspIitslnginappartementsrechtennovembeM983,artlkel13;

*

modeIregIementbIJspIItsingiriappartementsrechtenjsnuari1992artíkel13incombinatiemethet
wetboek

*

Boek 5, títel 9 artlkel '119;

modelregíement

blj splitsing

in apparteïnentsrechten

januari

2C)06, artikel 22.

Indíen er sprake ís van aanpassingen
aan de standaard uitvoering van het appartement zonder
toestemming
van de vergadering, dient de nieuwe eigenaar op de hoogte te worden gesteld dat van
hem/haar verlangd kan worden deze in origínele staat te herstellen.

Ádanknt7angïenwiJvanLIdeníeuweadresgegevensvandeverkoper,wa
uw tegenbericht paan wíj ervan uit dat het transpori plaatsvindt op 25 oktobsr 2018.
Indlen de transportdatumwordt gewiJzigd,verzoeken wii u dringendons hierover te ínformeren,daar
dn mogelljk inhoudtdat het overzicht gewiJzigddíent te worden.

Zonder
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Postbus 2560
3000 CN ROTTEERDAM

Faetuur
Datum:
Kantoor:
.Orlde('wprp:

20 augustus 2fü8
Maastrlüht
...Aankoop 8a1mstraat

Factuurnummer:
BTW-nummer:
24 te Gelean

HierbiJbrengen wij u iri rekeníngin verband met de

84,50

aankoop van bovengerioemde
Intredlngskosten
BTW 21 %

17,75

appartementsrechten

1«ffl,26-

TOtaal

Veflingdatum

25 oktober

2018

Wij verzoeken u laatstgenoemd bedraa binnen één maand na dagtekeníng over te maken op
IBAN bankrekening
ten name van Verwey Vastgoed BV te
Rotterdam onder vermelding van het factuurnummer.
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Van:
Verzonden:

vrijdag 24 augustus 201813:18

Aan:
Onderwerp:

Dossier 17090242 MSC/ESCOndervereniging Salmstraat 6 t/m 32,

BijIagen:

17ü90242.pdf
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Met vriendeiijke

SWG Inrasso

groet,

Advocaten

Disclaimer:De imormatle in deze e-mall (met bijlagen)is uitsluitend bestemdvoor de @eadresseerde.
Verstrekkmgaan anderenis niet tüegestaan.
Indíenu dezee-mall ten onrechte ontvangt,wordt u verzochtdat te melden en dezee-mail te vernietiHen.Op alle wsrkzaamhedenzljn de
alBemenevoorwaardenvan SWGAdvocatenvan toepassíngwaarin een beperkinBvan de aarisprakellikheidis apgenomen.
Dezevoorwaardenen de kantoorsamenstellinBvan SWGvindt u op swBadvocaken.nl.
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