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I'~eden, de der'ti,gste sept.amber negentienho~(j~"!'rl vijfenzev8f1

tig, verscheen voor mij. Mr-.GERARDUS JOHA~~IES nlANcISCUS---

SCHOLTEN~ notaris ·ter sl:arldplaats 's-Grav~rir1(]ge:------------

de Heer JAN PLANTINGA, vl:'rlegenvJoordiner, WCJf',ende te 's-Gr"o

venhage,--------------------·---------------------------------
die verklaarde te handelen in ziJI-} hoedaniglleid van voorzit 

ter van de te 's-Gravenhoge gevestigde en kr'(lchtens artikel

11 van haar statuten door hem vertel~enwoo... di.IJde cotit=".lerotie-

ve vereniging: Co6perotieve Flatexploitatiev~rerligj.ng IIES_ - 

KAMP I" U.A.------------------------------------------------ 

De comporant~ in zijn gemelde hoedonigheij, vel-klaarde hi,~r

bij te Ilandelen ter uitvoering van eerl be31\.Jj·t van eerl op ze-
I 

venentwintig mei negentienhunderd vijfenz?'venLjÇl l,JehülldeTl .1ü·· 

denvergaderi.ng varl voorITielde coHperatieVE! ver'erllging, WQrlf"- 

von blijkt uit een door mij I notori:3, op~]Hnn(d<t p;oces-ver~- .. 

bo(]l.----------------------------------------··--··-----------. 

In gemelde le~anvergodérin9 met ln~c~ltne,nirlg veln ar- ------ 

ti kel 20 der st.oluten vun gerneld(~ v(:-re,niq .n~J. ItJerd be.sl0t\~n·~ 

tot ontbinding en l.iquicjatle vall ~ernelde 'lel~ot'iigingJ spl.it. 

,:~inçJ in appQr"tE'"melltsrechler~ ven de (JO!'; de ~o v(:-I"'E:nlging .1.:-; -_ •• 

e:;gendom behorende cnroeïende zoken I opr"!(~h'l in~J von een \it~r

eniging van eigenaars, Vc::lststsllinq van elH'l lï3qJernûnt ert (;-, 

verdr-acht van de Q(]n gemelde coäpen.ltievf~ ver 0niq in';:j Jn E'.1.gEn-· 

dom behurende oppa!-ternerltsr~ec...:ILen non de I'fj~::,p;:;k·t le"/'~l .lec1en.- .. 

iC"::I" uitvoering van gemeld be~:,luit VCln vool'mnJde Je ..jenver~go

zjol~ing, vGrkl~]arde ele compul'-ant, jn zijn ~IE~fnulde hoedClnig-,

!I~:,jd, mitsdien bij deze oktl~ tf: \,villen ov(r'goon tot d(~ ~)p]il~ 

'- ~:i.ng ir1 ClpPClitementsrechten :in de zir'! van o:'"i.il-<el [)7~jo en .• _ .. 
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volgende Van het Burgerlijk Wetboek van:--------------------· 

"het flatgeLJou ......I, van twoolf woonlagen (in CJlllerijbouw) en---· 

"ollderbouw, in hoofdzaak bevattende zes~nne0entig vier-kamer

"woningen, vierentwintig dr-ie-kamerwonilqerl, - e11< met een--

Uafzonderlijke berging in de onderbouw - irorpen, gangen,---' 

IItw€e ti ftinstulllaties, c(:Jni rale-ver'wonnin'J::'] nstallatie, <Jn
, 

I'dergr'ond en erf en Q]he'tgeerl daartoe v·!rrl2r behoort, 011e5

11 staande en ge legen te 's-Graverdloge, dL~ won i.ngen plaat se- 

"lijk bekencj LEYWEG 84 tut en met 162B ,even nummers), de -_. 

"bergingen plootselijk bekend Ll.'\VEG 16,1 to I en met 172 -,---. 

11 (even nummers) en de Cer, trale-ver"warmiJlgt'uimte L.EYWEG 172A 

"kadastr'ool belçend gemeente LoosdIJi~en, se!(tie N nummer ----. 

112881, groot negenendert.i\J are en zevenl:nclt~I~'t.iD centiat~e.---· 

Van welke onroerende zaken gemelde coö~·(!ral leve vereni..ging--. 

de eigendom heeft verk~cgen als volgt:-,·--------------------· 

de opstallen door st.ictlting voor eigen 1 c\,i..~ning, en de grond· 

door de overschrijvin9 tEH) hypoLheekkan" or-l.' te s-Gravenho·t 

ge (thans Rijswijk) op dr'ieëntwintig fehru(H-i ncgentienh(w-

,derd vijfenzestig, in deel 3585 numrr,er 110, von het afschrift 

Van een akte van transport, houderlde &<w jtlng voor de koop

som en afstonddoening door parti.jen van hel bepaalde voorko

mende ln de artikelen 1302 en 1303 van teL 811rgerJijk Wet- 

boek, op diezelfde dag verleden voor de de5tijds te 's-Gra- 

venhage standplaats hebbende noLCJr'is L.v'./I..DlIynstee.------...:-· 

Deze splitsjng i.n apparternentsl~echten gE sclliedt volgens de-

aan deze ai<te gehechte 1ekening, (lIs becoeJ,rl in artikel 875d 

van heL Burgerlijk Wetboek, goedgekeurd door de ~Ieer Hypo- 

theekbewoorder 'te Rijswijk op veer-tien. ul i rlegentienhonderd 

'
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vijfenzeventig, waarbij de complexaanduidinq van voormeld----

perceel is vastgesteld op: gemeente Loosd~inen, sektie N ---- 

nummer 3518-A.----------------------------------------------- 
In verband met de nauwkeurigheid van de hierna volgende om

schrijving van de appartementsrechten worct voorzoveel nodig 

uitdrukkelijk naar deze tekening verwezen.------------------- 

Op deze tekening is de begrenzing van de onderscheidene ge

deelten van het gebouwen de grond, die bestemd zijn om als--

afzonderlijk geheel te worden gebruikt en waarvan het uitslui

tend gebruik in de appartementsrechten zal zijn begrepen zo

als hierna zal worden omschreven, duidelijk aangegeven.------

Voor elk appartementsrecht zal hierna worcen vermeld, welk--

aandeel van de gemeenschap hierin is begrepen, welke gemeen-
•schap wordt gevormd door vOormeld flatgebouw met alhetgeen---

daartoe behoort.--------------------------------------------- 

Voorschreven perceel zal worden gesplitst in de volgende ap-_ 

partementsrechten, welke doorlopend zijn ~enummerd van 1 tot 

en met 120, welke nummers korresponderen net de nummers op---

de hiervoor ledoelde sp1itsingstekening:--------------------- 

1" het appartementsrecht, omvattende da tevoegdheid tot het_ 

uitsluitend gebruik van de op de eerste verdiepirl~ gele 

gen vier-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging-

in de onder-bou'rI en al hetgeen daa. i <Je verder behoort, plaat;. 

seJijk bekend LEYWEG 84 te 's-Grav.~nhoge, kadastraal be 

kend gemeente Loosduinen, sektie N nunmer 3518-A-1, uitma

kende het zes/zeshonderd zesennegentigste aandeel in de - 

vorenomschreven gemeenschap;-----------------------------
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2.	 het appartementsrecht, omvattende de bnvoegdheid tot het--

ui tslui tend gebruik van de op de eerstn verdieping gelegen 

vier-kamerwoning met balkon en afzondel"lijke berging in de

onderbouwen alhetgeen daartoe verder behoort, plaatselijk 

bekend LEYWEG 84A te 's-Gravenhage, kadaslraal bekend ge- 

meente Loosduinen , sektie N numme r 351 f,-A-2, u i tmakende het 

zes/zeshonderd zesennegentigste aandee: in de vorenomschre

ven gemeenschap;------------------------------------------ 

3.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het - 

uitsluitend gebruik van de op de eerstE verdieping gelegen 

vier-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de

onderbouwen alhetgeen daartoe verder tehoort, plaatselijk

bekend LEYWEG 848 te 's-Gravenhage, ka~astraal bekend ge- 

meente Loosduinen, sekti~ N nummer 3516-A-3, uitmakende het 

zes/zeshonderd zesennegentigste aandeel in de vorenomschre~ 

ven gemeenschap;-----~-------------------------------------

4.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het--

uitsluitend gebruik van de op de eerste verdieping gelegen

vier-kamerwoning met balkon en a'fzonderlijke berging in de

onderbouwen alhetgeen daartoe verder behoort, plaatselijk

bekend LEYWEG 86 te 's-Gravenhage, kadastraal bekend ge- - 

meente Loosduinen, sektie N nummer 3518-A-4, uitmakende het 

zes/zesllonrlerd zesennegentigste aandeel in de vorenomschre

ven gemeenschap;-------------------.-----------------------
5.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het -

uitsluitend gebruik van de op de eerste verdieping gelegen

drie-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de

onderbouwen alhetgeen daartoe verder bihoort, plaatselijk

bekend LEYWEG 86A te 's-Gravenhage, kadJstraal bekend ge- 

meente Loosduinen, sektie N nummer 3518-A-5, ui.tmakende --

het vijf/zeshonderd zesennegentigste ao,deel in de vorenom

schreven gemeenschap;------------------------------------- 
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6.	 het appartementsrecht, omvattende de b"voegdheid tot het - 

uitsluitend gebruik van de op de eerst .. verdieping gelegen

drie-kamerwoning met balkon en afzondel-lijke berging in de 

onderbouwen alhetgeen daartoe verder behoort, plaatselijk

bekend LEYWEG 86B te 's-Gravenhage, k<ldostraal bekend ge

meente Loosduinen, sektie N nummer 3511:-A-6, uitmakende -- 

het vij f /zeshonderd zesennegentigste almdeel in de vorenom

schreven gemeenschap;-------------------------------------- 

7.	 het appartementsrec~lt, omvattende de bEvoegdheid tot het -. 

ui tslui tend gebruik van de op de eerst., verdieping gelegen

vier-kamerwoning met balkon en afzonderlijl,e berging in de 

onderbouwen al hetgeen daartoe verder t,eh, Irt, plaatselijk

bekend LEYWEG 88 te 's-Gr-avenhage, kade str-aol bekend gemeer, 

te Loosduinen, sektie N nummer 3518-A-" uitmokende het -- .. 

zes /zeshonderd zesen~egentigste aandell in de vorenomschr", 

ven gemeenschap;------------------------------------------ 

8.	 het appartementsrecht, omvattende de bEvoegdheid tot h",t - 

uitsluitend gebruik Non de op de eerste verdieping gelegen

vier-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de

onderbouwen alhetgeen daartoe verder tehoort, plaatselijk

bekend LEYWEG 8SA te 's-Gravenhage, kacastraal bekend ge--

meente Loosduinen,sektie N numrrer .351i?-A-e, uitmakende -- 

het zes/zeshonderd zesennegentigste aandeel in de vorenom

schreven gemeenschap;------------------------------------- 

9.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het - 

ui tslui tend gebrui.k van de op de eel-ste verdieping gelegen

vier-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de

onderbouwen alhet'leen daartoe verdl~r behoort, plaatselijk 

bekend LEYWEG 88B te 's-Gravenhage, kadastraal bekend "e- 
meente Loosduinen, sektie N nummer 3518-A-9, uitmakende---

het zes/zeshonderd zesennegentigste aanjeel in de vorenom

schreven gemeenschap;-------------------------------------
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10.	 het appartementsrecht, omvattende de bEvoegdheid tot het--

uitsluitend gebruik van de op de eerste verdieping gelegen

vier-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de

onderbouwen alhetgeen daartoe verder tehoort, plaatselijk 

bekend LEYWEG 90 te 's-Gravenhage, kadostraal bekend gemeen 

te Loosduinen, sektie N nummer 3518-A-10, uitmdkende het - 

zes/zeshonderd zesennegentigste aandeel in de vorenomschre

ven gemeenschapö------------------------------------------ 

11.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het - 

uitsluitend gebruik van de op de tweede verdieping gelegen

vier-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de

onderbouwen alhetgeen daartoe verder tehoort, plaatselijk

bekend LEYWEG 96A te 's-Gravenhage, kadastraal bekend ge- 

meente Loosduinen, sektie N nummer 3518-A-11 , uitmakende - 
i 

het zes/zeshonderd zesennegentigste aandeel in de vorenom

schreven gemeenschapö------------------------------------- 

12.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het--

uitsluitend gebruik van de op de tweede verdieping gelegen

vier-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de

onderbouwen alhetgeen daartoe verder behoort, plaatselijk

be kend LEYWEG 96' te 's-Gravenhage, kadcst raaI beke nd ge

meente Loosduinen, 'sektie N nummer 3518-A-12, uitmakende hel 

zes/zeshonderd zesennegentigste aandeel in de vorenomschr~-

ven gemeenschapi------------------------------------------ 

13.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het--

uitsluitend gebruik van de op de tweede verdieping gelegen

vier-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de

onderbouwen al hetgeen daartoe verder behoort, plaatselijk

bekend LEYWEG 948 te 's-Graven ha ge • kadast raaI bekend ge- 

meente Loosduinen, sektie N nummer 3518-A-13, uitmakende -

het zes/zeshonderd zesennegentigste aandeel in de vorenom

schreven gemeenschapö------------------------------------- 



14. het appartementsrecht, omvattende de be\'oegdheid tot het--

uitsluitend gebruik van de op de tweede verdieping gelegen

vier-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de

onderbouwen alhetgeen daartoe verder bEhoort, plaatselijk

bekend LEYWEG 94A te 's-Gravenhage, kadc'straal bekend ge _. 

meente Loosduinen, sektie N nummer 3518-A-14, uitmakende -

het zes/zeshonderd zesennegentigste aanc'eel in de vorenom . 

schreven gemeenschap;--------------------------------------· 

15. het appartementsrecht , omvattende de bevoegdheid tot het --. 

uitsluitend gebruik van de op de tweede verdieping gelegen-. 

drie-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de . 

onderbouwen alhetgeen daartoe verder bEhoort, plaatselijk-. 
1

bekend LEYWEG 94 te 's-Gravenhage, kadaEtraal bekend ge

meente Loosduinen, sektie N nummer 3518-A-15, uitmakende 

het vijf/zeshonderd zesennegentigste oordeel in de vorenom

schreven gemeenschap;--------------------------------------. 

16. het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het -

uitsluitend gebruik van de op de tweede ver-dieping gelegen

drie-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de . 

onderbouwen alhetgeen daartoe verder behoort, plaatselijk

bekend LEYWEG 928 te • s-Gravenhage, kadcst r-aal bekend ge 

meente Loosduinen, sektie N nummer 3518-A-16, uitmakende --. 

het vijf/zeshonderd zesennegentigste oordeel in de vorenom~ 

schreven gemeenschap;--------------------------------------., 

17. het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het--

uitsluitend gebruik van de op de tweede verdieping gelegen-, 

vier-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de

onderbouwen al hetgeen daartoe verder behoort, plaatselijk
" 

bekend LEYWEG 92A te 's-Gravenhage, kadastraal bekend ge 

meente Loosduinen, sektie N nummer 3~518-tl.-17, uitmakende -

het zes/zeshonderd zesennegentigste aandeel in de vorenom

schreven gemeenschap;--------------------------------------. 



8.
 

18. het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het---

~itsluitend gebruik van de op de tweede ~erdieping gelegen-

vier-kamerwoning met balkon en afzonderL.jke berging in de 

onderbouwen alhetgeen daartoe verder behoortl, plaatselijk-

bekend LEYWEG 92 te 's-Gravenhage, kadas~raal bekend gemeen

te Loosduinen, sektie N nummer 3518-A-18, uitmakende het -- 

zes/zeshonderd zesennegentigste aandeel ~n de vorenomschre

ven gemeenschap;------------------------·------------------- 

19. het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het - 

uitsluitend gebruik van de op de tweede "erdieping gelegen

vier-kamerwoning met balkon en afzonderl .. jke berging in de

onderbouwen alhetgeen daartoe verder behoort, plaatselijk

bekend LEYWEG 90S te 's-Gravenhage, kadastraal bekend gemeen 

te Loosduinen, sektie ~J. nummer 3518-A-19, uitmakende het---

zes/zeshonderd zesennegentigste aandeel :.n de vorenomschre

ven gemeenschap;------------------.------ .. ------------------

20. het appartementsrecht, omvattende de bevoe,)dheid tot het---

uitsluitend gebr'uik van de op de tv,eede "erdieping gelegen-

vier-kamerwoning met balkon en afzonderl:,jke berging in de 

onderbouwen alhetgeen daartoe verder bel,oort, plaatselijk-

bekend LEYWEG 90A te • s-Gravenhage, kadastraal bel<end ge - 

meente Loosduinen, sektie N nummer 3518-1\-20, uitmakende het 

zes/zeshonderd zesennegentigste aandeel .. n de vorenomschre-' 

ven gerrleenschap;-------------------------.------------------

21. het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het---

uitsluitend gebruik van de op de derde vl'rdieping gelegen---' 

vier-kamerwoning met balkon en afzonderl~jke berging in de-

-. onderbouwen alhetgeen daartoe verder behoort, plaatselijk-

bekend LEYWEG 968 te 's-Graven hage, kadat,trual bekend ge - 

meente Loosduinen, sektie N nummer 3518-1,-2'1, uitmakende -- 

het zes/zeshonderd zesennegentigste aand.el in de Vorenom

schreven gemeenschap;------------------- .. -----------------
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22.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het --. 

uitsluitend gebruik van de op de derde verdieping gelegen--

vier-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de-

onderbouwen alhetgeen daartoe verder behoort, plaatselijk-

bekend LEYWEG 98 te 's-Gravenhage, kadastraa'l bekend gemeen

te Loosduinen, sektie N nummer 3518-A-22, uitmakende het - 

zes/zeshonderd zesennegentigste aandeel in de vorenomschre

ven gemeenschap:------------------------------------------- 

23.	 het appartementsrecht , omvattende de bevoegdheid tot het---

uitsluitend gebruik van de op de derde verdieping gelegen--

vier-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de-

onderbouwen alhetgeen daartoe verder behoort, plaatselijk-

bekend LEYWEG 9EA te' 's-Gr'avenhage, kadastr'oal bekend gemeen

te Loosduinen, sektie N nummer 3518-A-23, uitmakende het -- 

zes/zeshonderd zesennegentigste aandeel in de vorenomschre

ven gemeenschap;------------------------------------------- 

24.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het---· 

uitsluitend gebruik wan de op de derde verdieping gelegen--

vier-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de 

onderbouwen alhetgeen daartoe verder b~hoort, plaatselijk

bekend LEYWEG 98B te 's-Gravenhage, kad:lst raaI bekend ge- -

meente Loosduinen, sektie N nummer 3518-A-24, uitmakende -- 

het zes/zeshonderd zesennegentigste aanjeel in de vorenom--· 

schreven gemeenschap;------------------------------------- 

25.	 het appartementsrecht, omvattende de beJoegdheid tot het--

uitsluitend gebruik van de op de derde verdieping gelegen--

drie-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de . 

onderbouwen alhetgeen daartoe verder b~hoort, plaatselijk

bekend LEYWEG 100 te 's-Gravenhage, kadJst raaI bekend ge- -. 

meente Loosduinen , sektie N nummer 351 8-Ä-25, ui tmakende -- 

het vijf/zeshonderd zesennegentigste aa,'deel in de vorenom

schreven gemeenschap;--------------------------------------· 



26.	 het appartementsrecht , omvattende de bev)",:ulheid tot het--

uitsluitend gebruik van de op de derde v~rdieping gelegen-

drie-kamerwoning met balkon en afzonderliji,'" bergim,g in de 

onderbouwen alhetgeen daartoe verder belDort, plaatselijk-

bekend LEYWEG 100A te 's-G,'avenhage, kadJstraol bekend ge- 

meente Loosduinen, sektie N nummer 3518-\-2G, uitmakende --

het vijf/zeshonderd zesennegentigste aanjeel in de vorenom

schreven gemeenschap;-------------------------------------- 

27.	 het appartementsrecht, omvattende de bev)e,JJheid tot het---

uitluitend gebruik van de op de derde ve-dieping gelegen---

vier-kamerwoning met balkon en afzonderlijko berging in de-

onderbouwen alhetgeen daartoe verder be~oort, plauLselijk-

bekend LEYWEG 100B te 's-G'ravenhage, kad']s "'001 bekend ge- 

meente ·Loosduinen, sektie N nummer 3:,18-.\-21, uitmakende --

het zes/zeshonderd zesennegentigsle aand.~el in de vorenom- 

schreven gemeenschap;-------------------._------------------

28.	 het appartementsrecht, omvattende de bev,)e()cJr,eid tot het --

uitsluitend gebruik van de op de derde vardieping gelegen--

vier-kamerwoning met balkon en afzonderl .jke berging in de-

onderbouwen alhetgeen daartoe ver,Jer behoort, plaatselijk-

bekend LEYWEG 102 te 's-Gr-avenhage. kada,;l rooI bekend ge- - 

meente Loosduinen r sektie N nummer 3518-,~-2FJ, uitmakende---

het zes/zeshonderd zesennegentigste aandtJel in de vorenom--

schreven gemeenschap;-------------------.------------------- 

29.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoeg.-!heid tot het -- 

uitsluitend gebruik van de op de derde vlIrdieping gelegen---, 

vier-kamerwoning met balkon en afzonderl:.jko berging in de-

onderbouwen alhetgeen daartoe verder behoür- L, plaatselij k 

bekend LEYWEG 102A te 's-Grovenhage, kadC1s L,'aal bekend ge- 

meente Loosduinen, sektie ~J nummer- 3518-1.-.29, uitmakende --

het zes/zeshonderd zesennegen tigsi," oand,'el in de vorenom- 

schreven gemeenschap;--------------·-----_.--·.---------------
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30.	 het appartementsrecht, omvattende de be~oegdheid tot het uit· 

sluitend gebruik van de op de derde verciepir,g gelegen vier

kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de onder

bouwen alhetgeen daartoe verder behoort, plaatselijk bekend· 

LEYWEG 1028 te .' s-Gravenhage, kadast raaI bekend gemeente Loos

duinen, sektie N nummer 3518-A-30, uitmekende het zes/zeshon. 

derd zesennegentigste aandeel in de vor€nomschreven gemeen--

schap;------------------------------------------------------. 

31.	 het appartement~recht, omvattende de be\oegdheid tot het uit· 

sluitend gebruik van de op de vierde verdieping gelegen vier. 

kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de onder

bouwen alhetgeen daartoe verder behoort, plaatselijk bekend· 

LEYWEG 110 te 's-Gravenhaille, kadastraal bekend gemeente-----· 

Loosduinen , sektie N numme r 3518-A-31, Li L,nakende het zes/--

zeshonderd zesennegentïgste aandeel in ce vorenomschreven ge· 

meenschup;--------------------------------------------------0 
32.	 het appartementsrecht, omvattende de be\oeydheid tot het uit· 

sluitend gebruik van ~e op de vierde verdieping gelegen vier· 

kamerwoning met balkon en afzonderlijke ber"ging in de onder

bouwen alhetgeen daartoe verder behoort, plaatselijk bekend

LEYWEG 1088 te 's-Gravenhage, kadastraal bekend gemeente---

Loosduinen, sektie N nummer 3518-A-32, Liln,akende het zes/--. 

zeshonderd zesennegentigste aandeel in ce vorenomschreven g&. 

meenschap~-------------------------------------------- ------. 

33.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uit. 

sluitend gebruik van de op de vierde verdieping gelegen vier. 

kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de onder

bouwen alhetgeen daartoe verder behoort, plaotselijk be- -. 

kend LEYWEG 108A te 's-Gravenhage, kadast,-ool bekend gemeen

te Loosduinen, sektie N nummer 3518-A-33, uitmakende het ze~ 

zeshonderd zesennegentigste aandeel in de voren omschreven --. 
gemeenschap; -----
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34.	 het appar·tementsrecht, o"vattende de be\oegdheid tot het uit 

sluitend gebruik van de op de vierde verdieping gelegen vier

kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de onder

bouwen alhetgeen daartoe verder behoort, plaatselijk be- --

kend LEYWEG 108 te 's-Gravenhage, kadas1 rooI bekend gemeente

t_oosduinen, sektie N nummer 3518-A-34, litrHCJkcnde,het zes/ -

zeshonderd zesennegentigste aandeel in ce vorenomschreven --
,

gemeenschapj------------------------------------------------
35.	 het appartementsrecht, omvattende de be\oegdheid tot het uit 

sluitend gebruik van de op de vierde verdieping gelegen drie

kamerwoning met balkon er, afzonderlijke berging in de onder

bouwen alhetgeen daartoe verder behoort, plaatselijk be- --

kend LEYWEG 1068 te 's-Gravenhage, kadae tr'aol bekend gemeen
, 

te Loosduinen, sektie N nummer 3518-A-35, uitmakende het ---

vijf/zeshonderd zesennegentigste aandeel in de vorenomschre

ven	 gemeenschap;--------------------------------------------~ 

36.	 het appartementsrecht, omvattende de be\oegdheid tot het uit 

sluitend gebruik van de op de vierde verdi8ping gelegen drie

kamerwoning met balkon en afzonderlijke ber'Jing in de onder

bouwen alhetgeen daartoe verder behoort, plaatselijk be- --

kend LEYWEG 106A te 's-Grcwenhage, kodast rual bekend gemeen

te Loosduinen, sektie N nummer 3518-A-36, uitmakende het ---

vijf/zesl1onderd zesennegentigste aandeel in de vorenomschre

ven gemeenschap; -------------------------------------------,-

37.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uit 

sluitend gebruik van de op de vierde verdieping gelegen vier. 

kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de onder

bouwen alhetgeen daartoe verder behoort, plaatselij k bekenc1 

LEYWEG 106 te 's-Gravenhage, kadastraal )ekend gemeente Loos

duinen, sektie N nummer 3518-A-37, uitmo<ende het zes/zeshon

derd zesennegeni_igste oor1(jee1 in de vorelomschreven gemeen- 

schap;---------------------.---------------------------------
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38.	 het appartementsrech I', omvattende de bevoe<Jdheid tot het -

uitsluitend gebruik van de op de vierde verdiepir,g gelegen

vier-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de . 

onderbouwen alhetgeen daartoe verder cehoort, plaatselijk

bekend LEYWEG 1048 te 's-Gravenhage, kode", I. raaI bekend ge- . 

meente Loosduinen, sektie N nunmer 351E-A-J8, uitmakende hci 

zes/zeshonderd zesennegentigste aandeel irl de vorenomschre

ven gemeenschap;-------------------------------------------· 

39.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het---· 

uitsluitend gebruik van de op de vierde verdieping gelegen-. 

vier-kamerwoning met balkon en afzonderlijl,e berging in de

onderbouwen alhetgeen daartoe verder behoort, plaatselijk

bekend LEYWEG 104A te 's-Gravenhage, kcduc.l raaI bekend ge- . 
. ,	 

meente Laosduinen , sektIe N nummer 3518-A-39, ultmal<ende---· 

het zes/zeshonderd zesennegentigste aandeel iT) de vorenom- . 

schreven gemeenschap;-------------------------------------

40.	 het appartementsrecht , omvattende de bevoegdheid tot het --. 

uitsluitend gebruik van de op de vierde verdieping gelegen

vier-kamerwoning met" balkon en afzonderlijke berging in de 

onderbouwen al hetgeen daartoe verder behaor-t, plaatselijk

bekend LEYWEG 104 te 's-Gravenhage, kacastraal bekend ge- 

meente Loosduinen, sektie N nummer 351E-A-40, uitmakende --. 

het zes/zeshonderd zec,ennegentj'Jste aandoel in de vorenom- . 

schreven gemeenschap;--------------------------------------· 

41.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoe'Jdheid tot het--

uitsluitend gebruik van de op de vijfde verdieping gelegen

vier-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de

onderbouwen alhetgeen doortoe verder beh"ort, plaatselijk

bekend LEYWEG 110A te 's-Gravenhage, kada"traal bekend ge--

meente Loosduinen, sektie I, nummer 3518-A-41, uitmokende -_. 

het zes/zeshonderd zesennegentigste aandeel in de vorenom- . 

schreven gemeenschap;--------------------------------------· 
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42.	 het appartementsrecht, omvattende de b3voegdheid tot het--

uitsluitend gebruik van de op de vijfd3 verdieping gelegen

vier-kamerwoning met balkon en afzonde-lijke berging in de

onderbouwen al hetgeen daartoe verder öehoort, plaatselijk

bekend LEYWEG 110B te 's-Gravenhage, kJdastraal bekend ge

meente Loosduinen, sektie N nummer 3513-A-42, uitmakende -

het zes/zeshonderd zesennegentigste aaldeel in de vorenom

schreven gemeenschap;-------------------------------------

43.	 het appartementsrecht, omvattende de b"voegdheid tot het--

ui tslui tend gebruik van de op de vij fd" verdieping gelegen

vier-kamerwoning met balkon en afzonde.'lijke berging in de

onderbouwen alhetgeen daartoe verder belloort, plaatselijk

bekend LEYWEG 112 te 's-Gravenhage, kadastraal bekend ge ... 

meente Loosduinen, sektie N nummer 351H-A-43, uitmakende -

het zes/zeshonderd zesennegentigste aandeel in de vorenom

schreven gemeenschap;-------------------------------------

44.	 het appartementsrecht, omvattende de btlvoegdheid tot het -

uitsluitend gebruik van de op de vijfd" verdieping gelegen

vier-kamerwon~ng met balkon en afzonder'lijke berging in de

onderbouwen alhetgeen daartoe verder behoort, plaatselijk 

bekend LEYWEG 112A te 's-Gravenhage, kndastraal bekend ge

meente Loosduinen, .sektie N nummer 351A-A-44, uitmakende--

het zes/zeshonderd zesennegentigste aar,deel in de vorenom

schreven-gemeenschap;------------------·-------------------

45.	 het appartementsrecht, omvattende de bEvoegdheid tot het -

uitsluitend gebruik van de op de vijfdE verdieping gelegen

drie-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de

onderbouwen alhetgeen daartoe verder tehoort, plaatselijk

bekend LEYWEG 112B te's-Gravenhage, kcdClstraal bekend ge

meente Loosduinen, sektie N nummer 351E-A-45, uitmakende -

het vijf/zeshonderd zesennegentigste aondeel in de vorenom

schreven gemeenschap;-------------------------------------
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46.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het - 

uitsluitend gebruik van de op de vijfd,' verdieping gelegen

drie-kamerwoning met balkon en afzonder-lijke berging in de

onderbouwen al hetgeen daartoe verder behoort, plaatselijk. 

bekend LEYWEG 114 te 's-Gravenhage, kadastraal bekend ge- -' 

meente Loosduinen , sektie N nummer 3510-A-46, uitmakende---· 

het vijf/zeshonderd zesennegentigste aandeel in de VOrenom

schreven gemeenschap;-----------------·---------------------· 

47.	 het appartementsrecht, omvattende de b~voegdheid tot het--

uitsluitend gebruik van de op de vijfd,- verdieping gelegen

vier-kamerwaning met balkon en afzonder'l ijke berging in de

onderbouwen alhetgeen daartoe verder hehoort, plaatselijk

bekend LEYWEG 114A te 's'-Gravenhage, kudas traa 1 bekend ge- 

meent,e Loosduinen, sektie N nummer 351ii-A-47, uitmakende -- 

het zes/zeshonderd zesennegentigste aandeel' in de vorenom

schreven gemeenschap; -------------------------------------- 

48.	 het appartementsrecht, omvattende de bEvoegdheid tot het - 

uitsluitend gebruik van de op de vijfdE verdieping gelegen

vier-kamerwoni,ng met balkon en afzonder'lijke berging in de ' 

onderbouwen alhetgeen daartoe verder t,ehoort, plaatselijk-, 

bekend LEYWEG 1148 te 's-Gravenhage, kedastraal bekend ge

meente Loosduinen, _sektie N nummer 351[-A-48, uitmakende --

het zes/zeshonderd zesennegentigste oordeel in de vorenom

schreven'gemeenschap;--------------------------------------, 

49.	 het appartementsrecht, omvattende de bEvoegdheid tot het - 

uitsluitend gebruik van de op de vijfdE verdieping gelegen

vier-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de

onderbouwen alhetgeen daartoe verder tehoort, plaatselijk

bekend LEYWEG 116 te 's-Gravenhage, koe astraal bekend ge- 

meente Loosduinen, sektie N nummer 351[-A-49, uitmakende--

het zes/zeshonderd zesennegentigste oordeel in de vorenom

schreven gemeenschap;-------------------------------------- 
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50.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het - 

uitsluitend gebruik van de op de vijfde verdieping gelegen

vier-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de

onderbouwen alhetgeen daartoe verder behoort, plaatselijk

bekend LEYWEG 116A te 's-G'ravenhage, kadastraal bekend ge

meente Loosduinen, sektie N nummer 351B-A-50, uitmakende - 

het zes/zeshonderd zesennegentigste aandeel in de vorenom

schreven gemeenschap;------------------------------------- 

51.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het - 

uitsluitend·gebruik van de op de zesde verdieping gelegen-

vier-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de 

onderbouwen alhetgeen daartoe verder behoort, plaatselijk

bekend LEYWEG 122B te 's-Gravenhage, kadastraal bekend ge

mee"te Loosdvinen, sekt ie N numme r 351 8-A-51, uitmakende - 

het zes/zeshonderd zesennegentigste aandeel in de vorenom-
I 

schreven gemeenschap;------------------------------------- 

52.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het--

uitsluitend gebruik van de op de zesde verdieping gelegen-

vier-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de 

onderbouwen alhetgeen daartoe verder behoort, plaatselijk

bekend LEYWEG 122A te 's-Gravenhage, kadastraal bekend ge

meente Loosduinen, sektie N nummer 3518-A-52, uitmakende - 

het zes/zeshonderd zesennegentigste aandeel in de vorenom

schreven gemeenschap;------------------------------------- 

03.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het--

uitsluitend gebruik van de op de zesde verdieping gelegen-

vier-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de

onderbouwen alhetgeen daartoe verder behoort, plaatselijk

bekend LEYWEG 122 te 's-Gravenhage, kadastraal bekend ge- 

meente Loosduinen, sektie N nummer 3518-A-53, uitmakende - 

het zes/zeshonderd zesennegentigste aandeel in de vorenom

scllreven gemeenschop;-------------------------------------
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54.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het -

uitsluitend gebruik van de op de zesde verdieping gelegen-

vier-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de

onderbouwen alhetgeen daartoe verder behoort, plaatselijk

bekend LEYWEG 1208 te 's-~ravenhage, kadastraal bekend ge

meente Loosduinen, sektie N nummer 351_8-A-54, uitmakende - 

het zes/zeshc'ilderd zesennegentigste aandeel in de vorenom

schreven gemeenschap;-------------------------------------

55.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het -

ui tsluitend gebruik van 'de op de zesde verdieping gelegen-

drie-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de

onderbouwen alhetgeen daartoe verder behoort, plaatselijk

bekend LEYWEG 120A te 's-Gravenhage, kadastraal bekend ge

meente Loosduinen, sektie N nummer 3518-A-55, uitmakende--

het vijf/zeshonderd zesennegentigste aandeel in de vorenom

schreven gemeenschap;-------------------------------------

56.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het -

uitsluitend gebruik van de op de zesde verdieping gelegen-

drie-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de

onderbouwen alhetgeen daartoe verder behoort, plaatselijk

bekend LEYWEG 120 te 's-Gravenhage, kadastraal bekend ge- 

meente Loosduinen, sektie N nummer 3518-A-56, uitmakende--

het vijf/zeshonderd zesennegentigste aandeel in de vorenom

schreven gemeenschap;-------------------------------------

57.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het--

uitsluitend gebruik van de op de zesde verdieping gelegen-

vier-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de

onderbouw en a~hetgeen daartoe verder behoort, plaatselijk

bekend LEYWEG 1188 te 's-Gravenhage, kadastraal bekend ge

meente Loosduinen, sektie N nummer 3518-A-57,u~tmakende--

het zes/zeshonderd zesennegentigste aandeel in de vorenom

schreven gemeenschap;---------------------------------·----
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58.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het - 

uitsluitend gebruik van de op de zesde verdieping gelegen-

vier-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de 

onderbouwen alhetgeen daartoe verder behoort, plaatselijk

bekend LEYWEG 118A te 's-Gravenhage, kadastraal bekend ge

meente Loosduinen , sektie N nummer 351 ?-A-58, ui tmakende---, 

het zes/zeshonderd zesennegentigste aandeel in de vorenom

schreven gemeenschap;--------------------------------------, 

59.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het---, 

uitsluitend gebruik van de op de zesde verdieping gelegen-

vier-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de 

onderbouwen alhetgeen daartoe verder behoort, plaatselijk

bekend LEYWEG 118 te 's-Gravenhage, kadastraal bekend ge- 

meente Loosduinen, sektie N nummer 3518-A-59, uitmakende - 

het zes/zeshonderd zesennegentigste aandeel in de vorenom

schreven g~meenschap;--------------------------------------

50.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het --, 

uitsluitend gebruik van de op de zesde verdieping gelegen-

vier-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de

onderbouwen alhetgeen daartoe verder behoort, plaatselijk

bekend LEYVJEG 1168 te 's-Gravenhage, kadastraal bekend ge

meente Loosduinen, sektie N nummer 3518-A-60, uitmakende - 

het zes/zeshorlderd zesennegentigste aandeel in de vorenom

schreven gemeenschap;--------------------------------------' 

61.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het--

uitsluitend gebruik van de op de zevende verdieping gelegen, 

vier-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de-, 

onderbouwen alhetgeen daartoe verder behoort, plaatselijk

bekend LEYWEG 124 te 's-Gravenhage, kadastr-aal bekend ge- 

meents Loosduinen , sekt ie N nummer 3518-A-61, ui,tmakende--

het zes/zeshonderd zesennegentigste aandeel in de vorenom

sc h I"e\/en gerneûfl sc hap; -------------------------------------
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62.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het--

uitsluitend gebruik van de op de zevende verdieping gelegen 

vier-kamerwoni~g met balkon en afzonderlijke berging in de

onderbouwen alhetgeen daartoe verder behoort, plaatselijk

bekend LEYWEG 124A te "s-Gravenhage, kadastraal bekend ge

meente Loosduinen, sektie N nummer 3518-A-62, uitmakende--

hel zes/zeshonderd zesennegentigste aandeel in de vorenom

schreven gemeenschap;------------------------------------- 

63.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het--

uitsluitend gebruik van de op de zevende verdiep~ng gelegen 

vier-kamerwoniog met balkon en afzonderlijke berging in de

onderbouwen olhetgeen daartoe verder behoort, plaatselijk

bekend LEYWEG 1248 te 's-Gravenhage, kadastraal bekend ge

meente Loosduinen, sektie N nummer 3518-A-63, uitmakende--

het zes/zesh;nderd zesennegentigste aandeel in de vorenom

schreven gemeenschap;------------------------------------- , 
64.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het--

uitsluitend gebruik van de op de zevende verdieping gelegen 

vier-kamerwoning met ba~kon en afzonderlijke berging in de

onderbouwen alhetgeen baartoe verder behoort, plaatseliJk

bekend LEvv,'EG 126 te 's-Gravenhage, kadastraal bekend ge- 

meenle Loosduinen. sektie N nummer 3518-A-64, uitmakende - 

het zes/zeshonderd zesennegentigste aandeel in de vorenom

schreven gemeenschap;------------------------------------- 

65.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot hel---' 

uitsl~itend gebruik van de op de zevende verdieping gelegen 

drie-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de

onderbouwen alhetgeen daartoe verder behoort, plaatselijk

bekend LEYWEG 126A te 's-Gravenhage, kadastraal bekend ge- . 

meente Loosduinen , sek t ie N nummer 351 8-A-6 5, .ui.tmakende---' 
, 

het vijf/zeshonderd zesennegentigste aandeel in de vorenom

schreven gemeenschop;·--------------------------------------· 
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66.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het--

uitsluitend gebruik van de op de zevende verdieping gelegen 

drie-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de

onderbouwen alhetgeen daartoe verder behoort, plaatseliJk

bekend LEYWEG 1268 te 's-Gravenhage, kadastraal bekend ge

meente Loosduinen, sektie~ nummer 3518-A-66, uitmakende - 

het vijf/zeshonderd zesennegentigstè ~andeel in de voren

omschreven gemeenschap;----------------------------------- 

67.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het--

uitsluitend gebruik fan de op de zevende verdieping gelegen 

vier-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de

onderbouwen alhetgeen daartoe verde( behoort, plcalselijk

bekend LEYWEG 128 te 's-Gravenhage, kadastraal bekend ge- 

meente Loosduinen, sektie N nummer 3518-A-67, uitmakende -. 

het zes/zeshOnderd zesennegentigste aandeel in de vorenom

schreven gemeenschap;--------------------------------------· 

68.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het--

uitsluitend gebruik van de op de zevende verdieping gelegen 

vier-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de

onderbouwen alhetgeen daartoe verder behoort, plaatselijk

bekend LEYWEG 128A te 's-Gravenhage, kadastraal bekend ge

meente Loosduinen, sektie N nummer 3518-A-68, uitm akende 

het zes/zeshonderd zesennegentigste aandeel in de vorenom

schreven gemeenschap;------------------------------------- 

69.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het--

uitsluitend gebruik van de op de zevende verdieping gelegen 

vier-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de

onderbouwen alhetgeen daartoe verder behoort, plaatselijk

bekend LEYWEG 1288 te 's-Gravenhage, kadastraal bekend ge

meente Loosduinen, sektie N nummer 3518-A-69, uitmakende--

het zes/zeshonderd zesennegentigste aandeel in 6e vorenom

schreven gemeenschap;------------------------------------- 
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70.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het--

uitsluitend gebruik van de op de zevende verdieping gelegen 

vier-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de

onderbouwen alhetgeen daartoe verder behoort, plaatselijk

bekend LEYWEG 130 te 's-G~avenhage, kadastraal beke~d ge- 

meente Loosduinen, sektie N nummer 3518-A-70, uitmakende--

het zes/zeshonderd zesennegentigste aandeel in de Vorenom

schreven gemeenschap;-------------------------------------

71.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het--

uitsluitend gebruik Van de op de achtste verdieping gelegen 

vier-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de

onderbouwen alhetgeen daartoe verder behoort, plaatselijk

bekend LEYWEG 136A te 's-Gravenhage, kadastraal bekend ge

meente Loosduinen, sektie N nummer 3518-A-71, uitmakende---' 

het zes/zeshonderd zesennegentigste aandeel in de vorenom

schreven gemeenschap;-------------------------------------

72.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het--

uitsluitend gebruik van de op de achtste verdieping gelegen 

vier-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de

onderbouwen alhetgeen daartoe verder behoort, plaatselijk

bekend LEYWEG 136 te 's-Gravenhage, kadastraal bekend ge--

meente Loosduinen, sektie N nummer 3518-A-72, uitmakende--

het zes/zeshonderd zesennegentigste aandeel in de vorenom

schreven gemeenschap;--------------------------------------· 

73.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het--

uitsluitend gebruik van de op de achtste verdieping gelegen 

vier-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de

onderbouwen alhetgeen daartoe verder behoort, plaatselijk

bekend LEYWEG 1348 te 's·-Gravenhage, kadastraal bekend ge

meente Loosduinen, sektie N nummer 3518-A-73, uitmakende--.	 , 
het zes/zeshonderd zesennegentigste aandeel in de vorenom- : 

schreven gemeenschap;-------------------------------------
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74.	 het appartementsrecht, omvattende de b,voegdheid tot het--

uitsluitend gebruik van de op de achts:e verdieping gelege" 

vier-kamerwoning met balkon en afzonde'lijke berging in de

onderbouwen alhetgeen daartoe verder behoort, plaatselijk 

bekend LEYWEG 134A te 's-Gravenhage, k'ldastraal bekend ge

meente Loosduinen, sektie N nummer 351,I-A-74, uitmakende--

het zes/zeshonderd zesennegentigste aandeel in de Vorenom

schreven gemeenschap;-----------------·-------------------- 

75.	 het appartementsrecht, omvattende de bflvoegdheid tot het -

uitsluitend gebruik van de op de achts:e verdieping gelegen 

drie-kamerwoning met balkon en afzondel'lijke berging in de

onderbouwen al hetgeen daartoe verder tIeiloort, plaatselijk

bekend LEYWEG 134 te 's-\'ravenhage, kadastraal bekend ge- 

meente Loosduinen, sektie N numm"r 35111-A-75, uitmakende-

het v'ij f /zeshonderd zesennegentigste allndeel in de vorenom

schreven gemeenschap;-----------------··------------------- 

76.	 het appartementsrecht, omvattende de b,·voegdheid tot het--

uitsluitend gebruik van de op de achtsie verdieping gelegen 

drie-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de

onderbouwen alhetgeen daartoe verder t ehoort, plaatselijk

bekend LEYWEG 1328 te 's-Gravenhage, kcdastraal bekend ge

meente Loosduinen, sektie N nummer 351f-A-76, uitmakende--

h~t vijf/zeshonderd zesennegentigste acndeel in de vorenom

schreven.gemeenschap;------------------------------------~-

77.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het- 

uitsluitend gebruik van de op de achtste verdieping gelegen 

vier-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de

onderbouwen alhetgeen daartoe verder tehoort, plaatselijk

bekend LEYWEG 132A te 's-Gravenhage, kcdastraal bekend ge

meente Loosduinen, sektie N nummer 351E-A-77, uitmakende---· 

het zes/zeshonderd zesennegentigste aandeel in de VOrenom

sch reven gemeenschap; --------------.-----------.-------------. 
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78. het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het--

uitsluitend gebruik van de op de achtste verdieping geleger 

vier-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de

onderbouwen alhetgeen daartoe verder behoort, plaatselijk

bekend LEYWEG 132 te 's-Gravenhage, kadastraal bekend ge 

meente Loosduinen, sektie N nummer 3518-A-78, uitmakende--

het zes/zeshonderd zesennegentigste aandeel in de vorenom

schreven gemeenschap;------------------------------------

79. het appartementsrech~, omvattende de bevoegdheid tot het-

uitsluitend gebruik van de op de achtste verdieping geleger 

vier-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de· 

onderbouwen al hetgeen daartoe verder behoort, plaatselijk

bekend LEYWEG 130B te 's-Gravenhage, kadastraal bekend ge

meente Loosduinen, sektie N n.ummer 3518-A-79, uitmakende--

het zes/zeshonderd zesennegentigste aandeel in de vorenom-
I 

schreven gemeenschap;------------------------------------

80. het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het--

uitsluitend gebruik van de op de achtste verdieping geleger 

vier-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de· 

onderbouwen alhetgeen daartoe verder behoort, plaatselijk 

bekend LEYWEG 130A te 's-Gravenhage, kadastraal bekend ge

meente Loosduinen, sektie N nummer 3518-A-80, uitmakende - 

het zes/zeshonderd zesennegentigste aandeel in de vorenom-

schreven gemeenschap;-------------------------------------

81. het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het--

uitsluitend gebruik van de op de negende verdieping geleger, 

vier-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de

onderbouwen al hetgeen daartoe verder behoort, plaatselijk

bekend LEYWEG 136B te 's-Gravenhage, kadastraal bekend ge

meente Loosduinen, sektie N nummer 3518-A-81, uitmakende--

het zes/zeshonderd zesennegentigste aandeel in de vorenom

schreven gemeenschap;-------------------------------------
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82.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het--

uitsluitend gebruik van de op de negende verdieping gelegen 

vier-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de

onderbouwen a1hetgeen daartoe verder :lel,aort, plaatselijk 

bekend LEYWEG 138 te 's-Gravenhage, kadastraal bekend ge- 

meente Loosduinen, sektie N nummer 3513-A-82, uitmakende--

het zes/zesh9nderd zesennegentigste aaldeel in de vorenom

schreven gemeenschap;-------------------------------------

83.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het--

uitsluitend gebruik van de op de negende verdieping geleger 

vier-kamerwoning met balkon en afzonde-lijke berging in de

onderbouwen a1hetgeell daartoe verder oel·,oort, plaatselijk

bekend LEYWEG 138 A te 's-Gravenhage, (odastraa1 bekend ge

meente Loosduinen, se~tie N nummer 3513-A-83, uitmakende--

het zes/zeshonderd zesennegentigste aaldeel in de vorenom

schreven gemeenschap;--------------------------------------

84.	 het appartementsrecht, omvattende de b8voegdheid tot het--

uitsluitend gebruik van de op de negende verdieping ge1e- 

gen vier-kame~woning met balkon en afzonderlijke berging -

in de onderbouwen alhetgeen daartoe v"rder behoort, plaat

selijk bekend LEYWEG 1388 te 's-Gravenhag.;" kadastraal be

kend gemeente Loosduinen, sektie N numner· 3518-A-84, uitma

kende het les/zeshonderd zesennegentig"te oondeel in de '10

renomschreven gemeenschap;------------··-------------------

85.	 het oppartementsrecht, omvottende de bEvoegdheid tot het--

uitsluitend gebruik van de op de negence verdieping gele--

gen drie-kamerwoning met balkon en afzcnderlijke berging in 

de onderbouwen alhetgeen daartoe verdEr behoort, plaatse

1 ij k bekend LEYWEG 140 te 's-GrovenhagE, kadastraaal be- -

kend gemeente Loosduinen, sektie N num.er 3518-A-85, uitma

kende het vijf/zeshonderd zesennegentiçst0 aandeel in de -

vorenomschreven gemeenschap;------------------------------



25.
 

86.	 het appartementsrecht • om'vattende de b ,v00gdheid tot het--

uitsluitend gebruik var' de op de negenJe verdieping gelegen 

drie-kamerwoning met balkon en afzonde-lijke berging in de

onderbouwen alhetgeen daartoe verder IlellGOrt, plaatselijk

bekend LEYWEG 140A te 's-Gravenhage, i<adostraal bekend ge

meente Loosduinen, sektie N nummer 3513-/,-86, uitmakende--

het vijf/zeshonderd zesennegentiyste a~ndeel in de vorenom

schreven gemeenschap;-----------------·--------------------

87.	 i,et appartementsrecht, omvattende de b"vo0gdheid tot het -

uitsluitend gebruik van de op de negen,je verdieping gelegen 

vier-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de

onderbouwen alhetgeen daartoe verder behoart, plaatselijk

bekend LEYWEG 140B te 's-Gravenhage, kodastraal bekend ge

meente L.oosduinen, sektie N nummer 351 B-A-87, uitmakende--

het zes/zeshonderd zesennegentigste aandeel in de vorenom

schreven gemeenschop;~----------------·.--------------------

88.	 het appartemenlsrecht, omvattende de b.'voegdheid tot het--

uitsluitend gebruik van de op de negende verdieping gelegen 

vier-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de

onderbouwen alhetgeen daortoe verder tehoort, plaatselijk

bekend LEYWEG 142 te 's-Gravenhage, kacostraal bekend ge- 

meente L.oosduinen, sektie N nummer 351E-A-88, uitmakende--

h~t zes/zeshonderd zesennegentigste oordeel in de vorenom

schreven gemeenschap;-------------------------------------

89.	 het appartementsrecht, omvottende de bevoegdheid tot het--

uitsluitend gebruik van de op d8 negence verdieping gelegen 

vier-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de 

onderbouwen alhetgeen daartoe verder tehoort, plaatselijk

bekend LEYWEG 142A te 's-Gravenhage, kcdastr-aal bekend ge

meente Loosduinen , sektie N nummer 351 E-A.-89, ui tmakende--

het zes/zeshonderd zesennegentigste aard8e~ in de vorenom

schreven gemeenschap;-------------------------------------
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90.	 het appartementsrecht, omvattende de b!voegdheid tot het--

uitsluitend gebruik van de op de negenje verdieping gelegen 

vier-kamerwoning met balkon en afzonde-lijke berging in de

onderbouwen alhetgeen daartoe verder Jehoort, plaatselijk

bekend LEYWEG 1428 te 's-Gravenhage, k ~dast raaI bekend ge

meente Loosduinen, sektie N nummer 3513-A-90, uitmakende--

het zes/zeshonderd zesennegentigste aaldeel in de vorenom

schreven gemeenschap;------------------------------------

91.	 het appartementsrecht, omvattende de blvoegdheid tot het--

uitsluitend gebruik van de op de tiend! verdieping gelegen

vier-kamerwoning met balkon en afzonde-lijke berging in de 

onderbouwen alhetgeen daartoe verder Jehoort, plaatselijk

bekend LEYWEG 150 te 's-Gravenhage, kaiastraal bekend ge- , 
meente Loosduinen. sektie N nummer 351 3-A-91, uitmakende--

het ies/zeshonderd zesennegentigste aaldael in de vorenom

schreven gemeenschap;-------------------------------------

92.	 het appartementsrecht. omvattende de blvoegdheid tot het--

uitsluitend gebruik van de op de tiend! ver-dieping gelegen· 

vier-kamerwoning met balkon en afzonde-lijke berging in de 

onderbouwen alhetgeen daartoe verder hehcJOrt. plaatselijk

bekend LEYWEG 1488 te 's-Gravenhage, kJdastraal bekend ge

meente Loosduinen, sektie N nummer 3513--A-92, uitmakende--

het zes/zeshonderd zesennegentigste aa"cleel in de vorenom

schreven, gemeenschap;-------------------------------------

93.	 het appartementsrecht , omvattende de b',voegdheid tot het--

uitsluitend gebruik van de op de tiend" verdieping gelegen

vier-kamerwoning met balkon en afzonde:-lijke berging in de

onderbouwen alhetgeen daartoe verder hehoort, plaatselijk. 

bekend LEYWEG 148A te 's-Gravenhage, kodastr-aal bekend ge

meente Loosduinen , sektie N nummer 351 Il-A-93 , ui tmakende--

het zes;'zeshonderd zesennegentigste aalldeel in de vorenom

schreven gemeenschap;----------------- .. -------------------· 
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94.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het--

uitsluitend gebruik van de op de tiende verdieping gelegen

vier-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de

onderbouwen al hetgeen daartoe verder behoort, plaatselijk

bekend LEY'uJEG 148 te • s-Gravenhage, kad:ls [Taal bekend ge- 

meente Loosduinen, sektie N nummer 351fl-A-94i , uitmakende -

het zes/zeshonderd zesennegentigste aanjeol in de vorenom

schreven gemeenschap;-------------------------------------

95.	 het appar'temen tsrech t, omvattende de be loegdheid tot het--

uitsluitend gebruik van de op de tiende verdieping gelegen 

drie-kamer'woning met balkon en ofzonder'lijke berging in de

onderbouwen alhetgeen daartoe verder b'lhoort, plaatselijk

bekend LEYWEG 146B te 's-Gravenhage, kJclastraal bekend ge

meente Loosduinen , sek tie' N numme,- 351 E\ -A-95, ui tmokenrje--

het vijf/zeshonderd zesennegentlgs"te aa.ldu81 irl de vorellom

schreven gemeenschap;--------------------------------------

96.	 het appartemer,tsrecht, omvattende de be 108(Jdheid tot het---, 

uitsluiterld gebruik van de op de tiende vardieping g81egen

drie-kamerwoning met balkon en afzonder ,ijke berging in de

onderbouwen alhetgeen daartoe vel'der t~I~Lz)01~t, ploCJtselijk

bekend LEYWEG 146A t.e 's-Gravenhoge, ka<1(E;tr'aol bekend ge

meente Loosduinen, sektie N nummer' 3518,·,/l,-96, uitmakende--

het v ij f / zeshonde rd zesennegen t ig,~} te OOt I cJ!?..: 8 1 in de vorenom·· 

sch reven gemeenschap; -------------.-----..-.--.-------------.--

97 ..	 het appol'~ernerltsrechtr omvattende de be\'oegdht,?id tot hel:--

uitsluitend gebruik Van de op de tiende verdieping gelegen

vier-kamerwoning met balkon en afzonder:ijke berging in de

onderbouwen alhetgeen daartoe verder bEhoort, plaatselijk 

bekend I~EYWEG 146 te 's-GI-ovenhoge, kade s1.I'ool bekend ge- 

rneente Loosduinen , sektif;) N numrner-' 3518-,l!.,··-~)'7, ui lmakende -'. 

het zes!zesllonderd zesenrlügentigste aanceel in de vorenom

schreven gemeenschap;-------------------------------------
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98.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het--

uitsluitend gebruik van de op de tiende verdieping gelegen

vier-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de 

onderbouwen alhetgeen daartoe verder tehoort, plaatselijk

bekend LEYWEG 1448 te 's-Gravenhage, kcdastraal bekend ge

meente Loosduinen, sektie N nummer 351f-A-98, uitmakende --, 

het zes/zeshonderd zesennegentigste aardeel in de vorenom

schreven gemeenschap;------------------·--------------------' 

99.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het---· 

uitsluitend gebruik van eË op de tiende verdieping gelegen

vier-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de 

onderbouwen al hetgeen daartoe verder tehoort, plaatselijk

bekend LEYWEG 144A te 's~Gravenhage, kcdastraal bekend ge

meente Loosduinen, sektie N nummer 351E-A-99, uitmakende--

het zes/zeshonderd zesennegentigste aardeel in de vorenom

schreven gemeenschap;------------------------------------- 

100.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het - 

uitsluitend gebruik van de op de tiende verdieping gelegen

vier-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de

onderbouwen alhetgeen daartoe verder behoort, plaatselijk

bekend LEYWEG 144 te 's-Gravenhage, kacastraal bekend ge- 

meente Loosduinen, sektie N nummer 351E-A-100, uitmakende-

het zes/zeshonderd zesennegentigste aandeel in de vorenom

schreven "gemeenschap;--------------.-----------------------

101.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het--

uitsluitend gebruik van de op de elfde verdieping gelegen

vier-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de 

onderbouwen alhetgeen daartoe verder behoort, plaatselijk

bekend LEYWEG 150A te 's-Gravenhage, kadastraal bekend ge

meente Loosduinen, sektie N nummer 3518-A-101. uitmakende-

het zes/zeshonderd zesennegentigste aandeel in de vorenom

schreven gemeenschap;---------------------~----------------



102.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het--

uitsluitend gebruik van de op de elfde verdieping geJege •• - 

vier-kamerwoning met balkon en afzonderlijke be,ging in de· 

onderbouwen alhetgeen daartoe verder behoort, plaatseJijk

bekend LEYWEG 1508 te 's-'3ravenhag€', kadastraai bekend ge

meente Loosduinen, sektie N nummer 35't8-A-102, uitmakende-

het zes/zeshonderd zesennegentigste aandeel in de vorenom

schreven gemeRnschap;--------------·-----------------------· 

103.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het--

uitsluitend gebruik ~an de op de elfde verdieping gelegen

vier-kamerwoning met balkor1 en afzonderlijke ber-ging in dey 

onderbouwen alhetgeen dcar tr)f:> verder' behoort r plaatse lij )..> 

bekend LEYWEG 152 te 's-Gravenloage, kadastraal bekend ge

meente Loosdu,inen, sektie N nummer 3518-A-103, uitmakende-· 

het zes/zeshonderd zesennegentigste aandeel in de vorenom

schreven gemeenschap;-------------------------------------· 

'04.	 het appartementsrec~t, omvattende de bevoegdheid tot het-

uitsluitend gebruik van de op de elfde verdieping gelegen

vier-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de· 

onderbouwen alhetgeen daartoe verder behoort, plaatselijk. 

bekend LEYWEG 152A te 's-C'rovenhage. kadas traal bekend g8

meente Loosduinen , sek Lie i~ nummer 3518-A-1 04, uitmakende· 

het zes/zeshonderd zesennegenligste aandeel irl de vorenom

scl'reven gemeenschap;-------·-----------------------------

cOS.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het--, 

uitsluiter,d gebruik van de op de elfde verdieping gelegen

drje-kamel~woning met balkon en afzonderlijke berging in de· 

onderbouwen alhetgeen daartoe ver'der benoort, plaatselijk. 

bekend LEYWEG 1528 te 's-,Gra'lenhage. kedostraaJ bekend ge

meente Loosduil"len, sektie N nummer 351B-A-10S, .llitmakende

het vijf/zeshonder"d zesel,negentigste aandeel in de vorenom 

schreven gemeenschap;--------------·-------------···-·-------
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'06.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het--

uitsluitend gebruik van de op de elfde verdieping gelegen-

drie-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de

onderbouwen alhetgeen daartoe verder behoort, plaatselijk

bekend LEYWEG 154 te 's-Gravenhage, kadastraal bekend ge- 

meente Loosduinen, sektie·N nummer 3518-A-106, uitmakende-

het vijf/zeshonderd zesennegentigste aandeel in de vorenûm

schreven gemeenschap;-------------------------------------

~07.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het--

uitsluitend gebruik van de op de elfde verdieping gelegen-

vier-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de

onderbouwen al hetgeen daartoe verder behoort, plaatseliJk

bekend LEYWEG 154A te 's-Gravenhage, kadastraal bekend ge

meente Loosduinen, sektie ~I nummer 3518-A-107, uitmakend·"'" 

het zes/zeshonderd zesennegentigste aandeel in de vorenum

schreven gemeenschap;-------------------------------------

108.	 het appar~ementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het-- .. 

uitsluitend gebruik van de op de elfde verdieping gelegen- .. 

vier-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de .. 

onderbouwen alhetgeen daartoe verder behoort, plaatselijk

bekend LEYWEG 1548 te 's-Gravenhage, kadastraal bekend ge~ 

IT",ente Loosduinen, sektie N nummer 3518-A-108, uitmakende-

het zes/zeshonderd zesennegentigste aandeel in de vorenom

schreven gemeenschap;-------------------------------------

109.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het--

uitsluitend gebruik van de op dp elfde verdieping gelegen-

vier-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de

onderbouwen al hetgeen daartoe verder behoort, plaatselijk

bekend LEYWEG 156 te • s-G ravenhage, kadast raaI bekend ge- 

meente Loosduinen, sektie N nummer 3518-A-109, uitmakendo-

het zes/zeshonderd zBsennegentigste aandeel in ~e Vorenom

schreverl gemeenschap;-------------------------------------
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110.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het -

uitsluitend gebruik van de op de elfde verdieping gelegen-

vier-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in de

onderbouwen al hetgeen daartoe verder behoort, plaatselijk

bekend LEYWEG 156A te 's-Gravenhage, kadastraal bekend ge

meente Loosduinen, sektie N nummer 3518-A-110, uitmakende 

het zes/zeshonderd zesennegentigste aandeel in de vorenom

schreven gemeenschap;------------------------------------- 

111.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het--

uitsluitend gebruik van de op de twaalfde verdieping gele-, 

gen vier-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging - 

in de onderbouwen al hetgeen daartoe verder behoort, plaat

selijk bekend LEYWEG 1628 te 's-Gravenhage, kadastraal be-
I 

kend	 gemeente Loosduinen, sektie N nummer 3518-A-111, uit 

makende het zes/zeshongerd zesennegentirJste aandeel in de

vorenomschreven gemeenschap;------------------------------ 

112.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het--

uitsluitend gebruik van de op de twaalfde verdieping gele

gen vier-kamerwoning met balkon en afzor,derlijke berging-

in de anderbou~ en al hetgeen daartoe verder behoort, plaat

selijk bekend LEYWEG 162A te 's-Gravenhage, kadastraal be

kend gemeente Loosduinen, sektie N nummEr 3518-A-112, uit~ 

makende het zes/zeshonderd zesennegentiçste aandeel in de 

vorenomsc~reven gemeenschap;------------,------------------~ 

113.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het---, 

uitsluitend gebruik van de op de twaalfce verdieping gele

gen vier-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging--

in de onderbouwen alhetgeen daartoe verder behoart, plaat

selijk bekend LEYWEG 162 te 's-Gravenhaçe, kadastraal be

kend gemeente Loosduinen, sektie N nummEr 3518-A-113, uit 

makende het zes/zeshonderd zesennegentiçste aandeel in de-

vorenomschreven gemeenschap;------------------------------ 
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1'4.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het---· 

uitsluitend gebruik van de op de twaalfde verdieping gele

gen vier-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in 

de onderbouwen alhetgeen ~aartoe verder behoort, plaatse

lijk bekend LEYWEG 160B te 's-Gravenhage, kadastraal bekend 

gemeente Loosduinen, sektie N nummer 3518-A-114, uitmakende 

het zes/zeshonderd zesennegentigste aan-deel in de vorenom

schreven gemeenschap;-------------------------------------

115.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het--

uitsluitend gebruik Van de op de twaalfde verdieping gele

gen drie-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in 

de onderbouwen alhetgeen daartoe verder behool-t, plaatse

lijk bekend LEYWEG 160A te 's-Gravenhage, kadastraal bekend 

gemeente Loosduinen, sektie N nummer 3518-A-115, uitmakenje 

het vijf/zeshonderd zesennegentigste aandeel in de vorenom·· 

schreven gemeenschap;------------------------------------- 

116.	 het apparte~entsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het - 

uitsluitend gebruik van de op de twaalfde verdieping gele

gen drie-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging in 

de onderbouwen alhetgeen daartoe verder behoort, plaatse

I ijk bekend LEYWEG 160 te 's-Gravenhage, kadcJst raaI bekend

,jemeente Loosduinen, sektie ~J nummer 3518-A-116, uitmakende 

het vijf/zeshonderd zesennegentigste aandeel in de vorenom

schroeven gemeerlschap;-------------------------------------

117.	 tlet appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het--

uitsluitend gebruik van de op de twaalfde verdieping gele

gen vier-kamerwoning met balkon en afzonderlijke berging--

in de onderbouwen allletgeen daartoe verder behoort, plaat
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selijk bekend LEYWEG 1588 te 's-Gravenhage, kadastr'aal bc," 

kend	 gemeen'te Loosduirlen, sektie N nummer 3518~A-117, uit

makende het zes/zeshonder~ zesennegen·tigste aandeel in d8 

vorenomschreven gemeenschap;---------~--------------------

118.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het--

uitsluitend gebruik Van de op de twaalfde verdieping gele

gen vier-kamerwoning met balkon en afzondcrlijl<e ber-girlg.-- 

in de onder~bouw en dlhetgeen daartoe verder behool-' L, riJ.nni· 

selij k bekend LEYWEG 158A te 's-Gravenhage, kadas trcwl b(è

kend gemeente Loosduinen, sektie N nummer 3518-A-1'B, ui! 

makende I,et zes/zeshonderd zesennegentigste aandeel in .,"-

vor"enonlschreven gemeenschap;---------------------------·· 

119.	 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdhp'~ tnt het-

uitsllJiteQd gebruik van de op de twaalfde verdiepirl9 gele-

gen vier-kamerwoning met balkon en afzonderli.jke bergll,g-

in de onderbouw en al~letgeen daartoe verder behoort, rlo0t 

se 1 i:i k bekend LEYWEG 158 te 's-Gravenhage, kao<Jst. rou I rce

k(3nd gemeente Loosduinen, sektie N nummer' 3518 ..·A-119, ui:-~ 

mGlI<ende flet zes/zeshondt~rd zesennegentigste QOlldt-H;>l in c1G

VQ]-erlomscf',reven gemeenschap;-----------------·N------------. 

"1:::0.	 hElt OPPCJi.. tE:lTlentsrecht, omvattende de be\lot~gdheid tot hei.-«M_.

uitsluitend gebruik van de op de twaalfde verdieping gelo

9f3!1 vi~r-kamerworling nl~t balkon erl afzonderlijke berging--

il1 de orlclerbouw en alhf;tgeen daal-tof:;-) vorder behoor 1:, plaat

selijk bekend LEYI'IEG 1.568 te 's-Gr'ovenh'JgB, kadaslrocl be

kend gHmeellte Loosduinen, ~"eklie r~ nUiTl'llat~ 3518-A--12C, ui1

makende 11et zes/zeshoflder-d zqsennegentig~te aandeel irl de·· 

VO f'enomsc h reven gemeen sc hap; -~-------------_... --:.---.--"'-----' 
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Van al welke appartementsrechten de voorm·,lde vereniging e1ge

nares 15.--------------------------------,·-------------------
De comparant, in zijn gemelde hoedanigheid, verklaarde voorts

over te willen gaan tot het vaststellen von een reglement van 

splitsing van eigendom, luidende als volg::------------------

-----------A. DEFINITIE5.----------------·--------------------

Artikel 1 .-------------------------------..-------------------

In het reglement wordt verstaan onder:---··-------------------

o.	 'Ide akte": de akte van splitsing;-----··-------------------

b.	 "gebouw": het gebouw dat in de splitsillg is betrokken;----

c.	 lI e igenaar": de gerechtigde tot een app,)rtementsrechtl daar

onder begrepen hij, die een beperkt za~.elijk genotsrecht op 

een appartementsrprht he~ft;----------.. ------------------- 

d.	 "gemeenschappelijke gedeelten": die gedeelten van het ge- 

bouw alsmede de daarbij behorende grond die blijkens de ak

te niet bestemd zijn of worden om als llfzonderlijk geheel-

te worden gebruikt;-------------------··-------------------

e.	 "gemeenschappelijke zaken": alle zaken die bestemd zijn of 

worden om door alle eigenaars of een bEpaalde groep van e1

genaars gebruikt te worden voorzover niet vallende onder d; 

f.	 "priv~ gedeelte": het gedeelte of de gEdeelten van het ge

bouwen de daarbij behorende grond dat/die blijkens de akte 

bestemd is/zijn of wordt/worden om als afzonderlijk geheel-

te worden gebruikt;---------------------------------------

g.	 "gebruiker " : degene die anders dan als eigenaar of als heb

bende een zakelijk genotsrecht op een cppartementsrecht het 

recht van uitsluitend gebruik heeft va~ een priv4gedeelte. 

en het medegebruik heeft van gemeenschcppelijke gedeelten-

en/a f gemeen schQPpel ij ke zaken; -.------- -------------------
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h.	 "vereniging'l: de verenlglng van eigenaars als bedoeld ln 

artikel 876 van het Burgerlijk Wetboek;------------------- 

1.	 "vergadering": de vergadering van eigenaars ols bedoeJ.d in· 

ar·t ikel 876b van het Bur'ge"r 1 ij k We tboek; ------------.-------. 

J • "bestuur": het in artikel 40 lid 1 bed~oelde b(~stuur van de

ver"eniging;----------------------------------------·------- 
k. "adrninistr'oteur": de door de vergaderinÇ/ aongest.elde admi

nistrateur ven de veçenigirl~.-----------------------------

--.---------B. REGELING OMTRENT HET GEBRUIK, HET BEHEJt::R --.--.-- 

--.------------EN HET ONDERHOUD VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE--··-- 

__ . GEDEELTEN EN DE GEMEENSCHAPPELIJf<E Z,lIKEN. - .... --- 

Artikel 2.--------------------------------------------------- 

Tot de gemeenscHappelijke gedeelten worden onder meer gerekend 

o.	 funderingen, dragende muren en kolommen f ~let geraamte van 
, 

het gebouw met de ondergr'ond, het rU'/II € metseiwer'k! alsmede-

de	 vloeren, de buitengevel_s, waaronder begreperl raamkozij-

Ilen, deuren, balkon-cof1structies, borstwer-ingen , galerijen, 

gangen. de daken, schoorsterlen en ventilatielçancllel', de---

tr-apl'luizen, ol~.mede toet /lE'k- en tr~aliewer'k, por'keerterr'ein, 

tuirl el' pad;---------------------------------·-------------
b.	 techniscl"ll=) insta.lloties meI. de daar-'bij b(:horende leidinqen, 

met. nome vooi centralH ver'wonTling (met ui l:zonu8tinq vrJn de

cOrIVeC"tcr"en in de privJ-gedeelten), voor afvoer var, hemel

\o"Jotef- Inet de riolering, gos, v/(jl~er- en verder- de \-lydrn-Foor, 

de el.ectriciteit- er, telefoonleidingen, de gemee'1schappe- 

Jijh-:: ontellfle, de blil<sembeveiliging, de Liften (bestaande

uit twee persol1en-liften en twee br"ancord-liften), de --- 

olarnlinstclJatie en (je systemell voor oproep erl deur-ooeners. 

Artikel 3.--------------------------------,--------~~----------

Indierl er" twijfel bestaat of 88n zaak tC)t de gemeenschappelij 

ke gedeelten of de gemeenscheppelij'<e zo\("er~ bel1ool-t. ~:ordt--·

hier~ovel~ bec;,li c:, t door- he t bestl:ur, ----.~._-------"--- ... -- ... -.~~-----



Artikel 4.----------------------------------------------------·
 

Een eigenaar of gebruiker heeft het genot Van de gemeenschap- 


pelijke gedeelten en/of gemeenschappelijke zaken, volgens de - 

be stemming daa rvan. ------------------------_.... _ 

Hij moet daarbij inachtnemen ~et reglement en het huishoudelij~ 

reglement en hij mag geen inbreuk maken o~ het recht van mede

genot van de andere eigenaars of gebrui.kers.------------------ 

Artikel 5.----------------------------------------------------· 

1.	 De eigenaars en gebruikers zijn verplicht zich te onthouden 

van luidruchtigheid, het onnodig verblijf in de gemeenschap. 

pelijke gedeelten, voorzover deze niet voor verblijf voor -. 

korte of lange tijd bestemd zijn, en het daarin plaa~sen --. 

van fietsen, bromfietsen of crldere voorwerpen op plaotserl.""' 

die hiervoor niet zijn bestemd.----------------------------· 

2.	 De wanden en/of plafonds van de hallen en von de trcppen- 

huizen mogén niet worder- gebruikt voor het ophangen VOIl ----. 

Scllilderijpn of andere voorwerpen, en het aanbrengen vatl--- 

decoraties en dergelijke.----------------------------------· 

3.	 Het bestuur kon tot de in het perste en tweede lid genoemrle 

honde.tingen toesterrmlng verlenen, en een rE.'eds verleende --, 

toestemnling intrekken.-------------------------------------" 

Artikel 6.----------------------------------------------------· 

1.	 Iedere or-, aon- of onderbouw zonder toestelnmirlg van de ver· 

godering is verboden.--------------------------------------· 

2.	 Het aanbrengen Van rlcarr1bordenl r"eclame-canduidingen, LJi"t

11a rlqborderl, zonnescher-merl, vlaggen, b]oe~bakken en o11de r e - 

uilstekeflde voorwerpen, nlag slechts gesct1ieden met toestem

millQ Va~ de vergadering of volgens regels te bepalen in hel 

huishoudelijk reglement.-----------------------------------· 

3.	 Een duor- de ver-gader-ing ver'leende toestemming kGfn .- tenzij 
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anders bepaald is - worden ingetrokken.------------------- 

4.	 Iedere eigenaar of gebruiker is te allen tijde bevoegd tot· 

het nemen van maatregelen. die strekken tot het afwenden - 

van een Voor de gemeenschappelijke gedeelten of gemeenschar 

pelijke zaken onmiddellij~ dreigend gevaar. Hij is alsdan-

verplicht de administrateur of een der bestuursleden, on- 

middellijk te waarschuwen.-------------------------------- 

Artikel 7.---------------------------------------------------
De eigenaars of gebruikers mogen zonder toestemming van de va' 

gadering geen verandering in het gebouw aanbrençjen, "'Iaal~door--' 

de hechtheid ervan in gevaar zou worden gebracht of waar·door··-· 

he't architectonisch uiterlijk of de constructie ervan gGwi,j 

zigd zou worden.---------------------------------------------· 

Artikel 8.---------------------------------------------------· 
De vereniging voert het beheer over de gemeenschappelijks ge

deelten en d~ gemeenschappelijke zaken niet inachtneming van - 

het in artikel 37 bepaalde.---------------------------------- 

-----------C. REGELING OMTRENT HET GEBRUIK, liET BE~IEER EN----

--------------HET ONDERHOUD VAN PRIVI-GEDEELTEN.------------- 

~t ike 1 2. -.-.------------------------------.---------- .. ---_.---- 
1.	 Ieder-s eigelloar of gebr"uiker heeft het rec~lt op Llitsluiten~ 

gebr-uik van zijn privé-gedeelte, mits h-i.j bij de ui toe fe- 

nlng van dat recht het reglement en het /luishoudelijk regIe 

ment in aC~lt rleemt er) mits hij aan de alldere eigenaars en-

gebl~uikers geen onl-edelijl<e hinder toebrerlgtft------------- 

2.	 De eIgenaars on gebruikers zijn verplicht het priv'-gedeel

-te te gebr'uik8n als wo~ingR---------------------·----------

Eerl gc~ruik dot afwij~tt van deze bestemmirlg is slechts ge

oor' .L] 0 f d Ine t t oe ~:;t €rnrni ng van de ve r~Jade ri nÇ!. ---------------

De '1er'gclder'in(.j kan bij het ver-Jonen van d'S! toestemrning be·~ 
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palen dat deze weer kan worden ingetrokken.--------------- 

De in dit lid bedoelde toestemming kan de vergadering von 

eigenaars slechts verlenen indien tenminste vier/vijfde -- 

van alle eigenaars v66r een dergelijk voorstel stemmen.---

3.	 In geval van wijziging va~ de bestemming vcn een priv'-ge- . 

deelte is artikel 875 1 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek - 

van toepassing.----------------------------------------·--- 

Artikel 10.-------------------------------------------------- 

1.	 Iedere eigenaar of gebruiker is verplicht zijn priv'-gedesl. 
te behoorlijk te onderhouden.-------------------------·_---

Tot dat onderhoud behoort onder meer het schilder-, behang

en tegelwerk, de plafonds. de afwerklagen van vloeren cn--

balkons, het stucwerk, het schoonhouden en ontstoppen ven .. 

alle sanitair· en leidingerl, de reporati~ er, vervanging vorl

hang- en sluitwerk aan deuren en ramen, ook aan die, welk.

zich in de'buitengevel bevinden, de reparatie en vervanging 

van de priv' brievenbus, de reparatie van convoctoren.----

2.	 Iedere eigenaar of gebruiker is verplictt de nodige zorg- 

vuldigheid in acht te nemen met betrokking tot de gemeen- 

schappelijke gedeelten en/of,gemeenschappelijke zaken, ook

Wanneer laatstgenoemde zak~n zich in zijn priv'-gGdeeltB---' 

bevinden.--------------------------------------------------. 

3.	 Indien voor het verrichten van een h~deling met betrekking 

tot dB gemeenschappelijke gedeelten of zaken de toegang tot 

of I,et gebruik van een priv'-gedeelte ncodzakalijk is, is- 

de betreffende eigenaar of gebruike,- verplicht hiertoe zijn. 

toestemming 'te verlel1en. Eventuele schade di~ hieruit V001"t· 

vloeit wordt door de vereniging vergoed.----------·--------. 

4.	 Indien voor het verrichten van een handeling met ~etrek- - 

killg tol een priv'-gedeelte de toegang of het gebruik von -. 
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een ander privé-gedeelte noodzakelijk is, kan de toestemmin,. 

van de betreffende eigenaar met toepassing van artikel 875-

o van het Burgerlijk Wetboek vervangen worden door een mach

tiging van de kantonrechter.------------------------------- 

5.	 In het geval dat in een privé-gedeelte belangrijke schade--

lS ontstaan of drei~t te ontstaan of gevaar dreigt voor ern

stige hinder van de andere eigenaars of gebl"uikers, die:ü--, 

de eigenaar of de gebruiker de administrateur hiervan onver

wijld in kennis te stellen.----------------------------,--- 

6.	 Glasschade in of aan .een privé-gedeelte komt voor rekening

van de betrokken eigenaar of gebruiker. tenzij hiervoor een 

collectieve verzekering geldt.---------------------------- 

~rtikel 11 .-------------------------------------------------- 
1.	 De eigenaars of gebruikers van de privé.gedeelten ge1eg0n-

direct onder het dak, zijn verplicht de installaties voor 

I~adio , televisie en dergelijke. welke met toesterrming cf - , 
krachtens besluit Van de vergadering op het dak worden aan

gebracht, te gedogen.------------------------------------- 

2.	 De eigenaars of gebruikers van de privé-gedeelten moeten de 

hoofdaansluitingen Van gas, water, elektriciteit. radio er\ 

televisie met bijbehorende meters en installaties gedogen,

alles voorzover deze niet in de gemeenschappelijke gedeel

ten zijn/worden geplaatst.-------------------------------- 

Artikel 12.-------------------------------------------------- 

Iedere eiger1aar of gebruiker is "tegetlOver de andere eigenoGrs

of georuikel-s aarls~)rckelijk voor de scllade toegebracht aan het 

gebouw of de gemeen'.'choppelijke zaken en voor onredelijke hin

der veroorzaakt door de schuld V(Jfl hemzelf of van zijn huisqe

no"ten en '",ij lS verplicht voorzover dit redelijk is maatrege

len te "I\,lnfll', of te dulden die de st;-ekl<ing hebben bedoelde 
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schade te vaarkan~n.-----------------------------------------

Artikel 13.----------------------------------·-----------------. 
Het voortbrengen van muziek en andere storende geluiden is aan· 

regels gebonden, welke nader in het huishaJdelijk reglement --. 

zijn vermeld.-------------------------------------------------. 
Artikel 14.---------------------------------------------------'. 
1.	 Alle priv'-gedeelten met uitzondering van de zich daarin --. 

bevindende gemeenschappelijke gedeeltel' en/of gemeenschappe· 

lijke zaken. zijn voor rekening en risi:o van de betrokken

eigenaors.-------------------------------------------------. 
2.	 Het in lid 1 bepaalde geldt niet vaar schade die veroor- -

zaakt is door een evenement dat bui~en de betrokken priv' 

gedeelten heeft plaats gehad. In dat geval komt de schade-

voor de eigenaars gezamenlijk, onverminder'J hun verhaal op

degene die voor de sch~de aansprakelijk is.~---------------· 

3.	 Alle zich in hèt priv'7gedeelte bevindende gemeenschappe- 

lijke gedeelten en/of gemeenschappelijke zaken zijn vaar re· 

kening en risico van de eigenaars geza~enlijk. onverminderd 

hun verhaal op. degene die voor de schade aansprakelijk is.-· 

Artikel 15.---------------------------------------------------. 
Iedere eigenaar of gebruiker is verplicht alle tlondelingen na-· 

te laten, waardoor schade kan worden toegebracht aan de belan

gen van hypotheekhouders en andere zakelijke gerechtigden en -. 

hij IS verpiicht alles te doen wat dier'stig kan zijn ter voor

koming van die schade.---------------------------------------
-----------D. SCIHJI-DE'~N EN KOSTEN VOOr? J~EKEN ING VAN DE GE- ----. 

--.• -----------ZAMENL I JKE EIGeNAARS. ---.•-- .• --------------------. 

Art i I<el......!.f:. -~.- ------------------------.•--- - .. ------------------. 
Tot de schulden en kosten als bedoeld in artikel 875f, eerste

lid onder a. van het Burgerlijk Wetboeic warrlen gerekend:------· 



a. die welke gemaakt zijn in verband met het normale 0ndertl(;tJri·
I 

of het normale gebruik van de gemeensctloppelijke gedeeiten

of van de gemeenschappelijke zaken of tot het behoud daar-

van;-----------------------------------------·----u.---------. 
b. die welke verband houden met noodzakelijke hBrstelling~werk 

zoomheden en vernieuwingen van de gemeenschappel ijke ~:H.~dc!?] 

ten en de gemeenschappelijke zaken, voorzove~ die inge'~o]00 

het reglement of een rechterlijke beslissing ols bedoeJd jrl 

artikel 875 0 van het Burgerlijk Wetboel, rd.cc ten lo,;ti: ""'" 

men van bepaalde eig&naars;--------------------·--'---R"-.--_--

c. de schulden en kosten van de verenigin';------------------

d. het bedrag van de sctladevergoeding door de gezamenlijke el 

genaars als zodanig ver-schuldigd aan een van 11en of earl del" 

de:----------------------------------------.. -,~ .._--.. -,------,.,. 
e. de kosten van een rechtsgeding, waarin de gezamenlijke 8i

genaar5 ols eisers of als verweerders optrederl;-----------
I 

f. de ossurontiepremi~n verschuldigd naor aanleiding van dE! -

verzeker~ingen, die door het I~eglement zijn voorgeschr-evl?'1 

of wo(]rtoe ingevolge artikel 26 door c" ver'gGde"il1g is be-

slote rl;---------------------------------------------------
g. de VBI'sctlllldigde publiekrechtelijke las'ten voorzOVer geen-

aO'lsl,ag is opgelegd aarl ~ afzond~r!ijke eigenaars;-------,

h. de "~üs-t_en van brandstDf, de eJectricitej.i: en h~t 'vJOi:etA 

, t::E'-

flodigd voe'i-' de controle ve)-wc!·ndng;,- ..... -----------.... ·-----,·,·-~,---, 

i .. alle oVür~ige schuld~Hl en kosten r gemofJkt in :'l€"~ bel('.mg \"Jl)·~, 

-·------·--·--E •.JAAf~LlJK5E EXF'LOITAi IEREKErJING E.N BEGHOl ING-···--·

--- ---------····EN 1" ESTORTEN BI .lDRAGEN • -.--- •. ----.-- .•---.---..•---- ,. 

Artikel 17.--------------------------------------------------

1. VO(l de gezoll1el1Lijke SChiJlden en kosten genoemd i.r1 het var"ju 

http:BI.lDRAGEN�-.---�.----.--.�---.---..�
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ge	 artikel alsmede van een naar tijdsduur evenredig gedeel

te	 van de kosten verbonden aan het periodiek schilderwerk--

en	 noodzakelijke vernieuwingen wordt jaarlijks door de ad- . 

ministrateur een begroting ontworpen en ter vaststelling --. 

aan de jaarlijkse vergadering voorgelegd.------------------· 

2.	 Met ingang Van een oktober negentienhonderd vijfenzeventig-

zal door de eigenaars ten behoeve van de vereniging bij wij

ze van voorschotbijdragen per kwartaal aan de administra~ - 

teur worden overgemaakt een/vierde Ctl gedeelte van hun na-

te vermelden aanslag dn het onder 1 bedoelde bedrog, bij --. 

welk bedrag gevoegd wordt een/vierde Ctl gedeelte van het 

bedrag dat de eigenaars uit hoofde van de in artikel 37 lid 

7 bedoelde omslag verschuldigd zijn, alsmede een door de - 

vergadering te bepalen bedrag, zulks tot het vormen van het 

reservefonds, hierna in artikel 31 omschreven.------------ 

3.	 Na afloop yan elk boekjaar wordt ter berekening van de na-

te vermelden definitieve bijdrage door iedere eigenaar ver

sclluldigd, door de administrateur een exploitatierekening-

opgesteld over dat boekjaar en ter vaststelling aan de jaa~ 

lijkse vergadering voorgelegd.----------------------------- 

In deze rekening zullen de schulden en kosten van dat boek

jaar worden opgenomen.------------------------------------ 

Het boekjaar valt somen met het kalenderjaar. Het eerste - 

boekjoar van~ aan op heden en eindigt eenendertig december

negentienhonderd vijfenzeventig.-------------------------- 

4.	 Tenzij de vergadering anders beslist, zullen overschotten-

betrekking Ilebbende op de exploitatierekening van het afge

lopen boekjaar aan de eigenaars worden gerestitueerd.-----

5.	 Mocht de exploitatierekening een tekort opleveren, dan moe

t.el' de e:igenonrs di t tekort binnen een maar.d na daartoe 
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door de administrateur te zijn aangema~nd, aanzuiveren.---

6. Indien een eigenaar niet binnen acht d~gen na verloop van 

de in het vorige lid genoemde termijn 'let door hem verschul 

digde aan de administrateur heeft voldJan, is hij daarover

rente verschuldigd, waarvan het percentage steeds gelijk - 

is aan dot van de wettelijke interesse),------------------ 

Artikel 27 is niet van toepassing.---------_-------------- 

Artikel 18.--------------------------------------------------
Indien een eigenaar het bedrog van zijn d~finitieve bijdrage-

niet binnen zes maanden na verloop van de termijn, bedoeld in

lid 5 van het vorige artikel heeft voldaa), wordt zijn schuld

omgeslagen over de andere eigenaars in de verhouding als is, . 

omschreven in artikel 23 lid 3, ongeacht Je maatregelen die j. 

gerls de nalatige eigenaar kunnen wardE!n gl~nomerl en behoudens-

recht van verhaal van de andere eigenaars op eerstgenoemde.--

-----------F. HET IN GEBRUIK GEVEN DOOR D: EIGENAAR VAN -----. 

--------------ZIJN PRIVé-GEDEELTE AAN EEN GEBRUIKER. --------- 

~rtikel 19.------------------------------·-------------------
1.	 Indien een eigenaar zijn privé-gedE·elt., me t inbegrip van _. 

het medegebruik van de gemeenschappeli ike gedeelten en/of-

gemeenschappelijke zaken aan een ander- in gebruik wil gever 

zal die ander het gebruik slechts kunn"n ver'krijgen na ---. 

voorofgaonde toestemming van het bestuIJr, alsmede na onder.· 

teken.ing van een in dur;>lo opgemaakte ell uedagtekende v(~r

klar-ing dat hij het reglement en het hl,ishoudelijl< regle

Inent, alsmede een besluit els bedoeld .n a'-tikel 876 c Bur· 

gerlij k VVetboek, voorzover' die op hem be1Tekking hebben, -_. 

zal naleven.----------------.. --- ..----- ..-------------------~ 

2.	 Von de in lid 1 bedoelde verklaring behoudt zowel de geb,'u 
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ker als de administrateur een ex.mplaa~.------------------

3.	 Onverminderd het bepaalde in artikel 8"5 m lid 3 van het -. 

Burgerlijk Wetboek zal de in lid 1 be~)elde verklaring ge

acht worden ook betrekking te hebben Ol) bes1uiten en bepa

lingen die eerst na die verklaring worden vastgesteld, ten

zij een beroep op die bepalingen jegen,; de gebruiker in --

strijd zou zijn met de goede trouw.---··-------------------

4.	 De administrateur zal de gebruiker van iedere aanvulling of 

verander ing van het reg lement of huishoude 1 ijk reglement,-

alsmede van een besluit als bedoeld in artikel 876 c van h~ 

Burgerlijk Wetboek, op de hoogte ste11on.-----------------

5.	 Het besluit omtrent het verlenen van dE! in lid 1 bedoelde-

toestemming wordt door het bestuur op '·en zo kort mogelijke 

termijn genomen met een volstrekte meer'derheid van stemmen, 

gehoord het ad~ies va~ de ballotage-co~missie.------------

Ingeval deze toestemming door het bestllur niet wordt ver- 

leend, kan deze toestemming worden gevraagd aan de vergode·· 

ring, zowel door Het adspirant-lid, de adspirant-gebruiker

als de leden.~----------_•.------------.------------------- 

.Art i ke l:......SQ. ------------------------------•. -------------------

1.	 Teneinde de toestemming van de vergadering te verkrijgen - 

zal de gega,Jigde zich schriftelijk wen,'en tot de administro 

teur, ,,,,der verstrekking van alle verlengde gegevens, welke 

dienstig"zijn Ler beoordeling van de gegadigde en zijn ge

zin.------------------------------.~---.-------------

2.	 Weigering van de gegadigde zal slechts mogen plaats vinden, 

indien nacll" r"eclelijkheid en billijkheie van cJe overige be

woners niet mag worden verlangd dat zij de gegadigde in hlJn 

midden opnemen en wanneer niet voldaan is aan het bepaalde• 
in	 artikel 19 en 21.--------------------------------------
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Artikel 21 .--------------------------------------------------- 
1.	 Het bestuur kan te allen tijde verlangen dat de gebruiker - 

zich jegens de vereniging als borg verbindt voor de eigenaar 

en wel voor de richtige voldoening van hetgeen laatstgenoem

de ingevolge het reglement aan de vereniging schuldig is of-

zal worden.------------------------------------------------ 

2.	 Voormelde borgtocht zal zich slechts uitstrekken tot ver- -

plichtingen van de betrokken eigenaar die opeisbaar worden-

na het tijdstip, waarop per aangetekende brief door de ad- 

ministrateur aan de gebruiker is medegedeeld dat de vereni

ging van de in het vorige lid bedoelde bevoegdheid gebruik

wenst te maken. Bovendien zal de gebruiker uit hoafde Van--" 

de hier bedoelde borgtocht per maand nimmer meer verschul- 

digd zijn dan een bedrag, overeenkomende met de geschatte -. 

,maandelijkse huurwaarde van het desbetreffende priv~-gedeel-

te.-------7------------------------------------------------
Verlangd zal kunnen worden dat de borg afstand doet van het· 

voorrecht van uitwinning en van alle andere voorrechten en 

excepties door de wet aan borgen toegekend of nog toe te -- 

kennen.---------------------------------------------------- 

Artikel 22.--------------------------------------------------- 

(
 1. De gebruiker die zonder de in artikel 19 bedoelde verkla- -


ring getekend te I,ebben of zonder de in artikel 21 bedoelde

verplichting te zijn nagekomen dan wel zonder de ingevolge-

de in artikel 19 vereiste toestemming het priv~-gedeelte be

trokken heeft, kan door ~ administrateur hieruit worden ver 

wijderd en hem kan de toegang tot de gemeenschappelijke ge

deelten worden ontzegd.------------------------------------ 

2.	 Indien iemand zonder enige titel een priv'-gedeelte betrok



ken heeft, kan hij hieruit door de admiristrateur worden --. 

verwijderd als onherroepelijk hiertoe deor de eigenaars ge

machtigd.--------------------------------------------------. 

De administrateur gaat niet tot ontruiming over dan nadat--· 

hij de betrokkene tot ontruiming heeft cangemaand.---------· 

Van het bevel tot ontruiming staat binnen veertien dagen --. 

beroep open op de vergadering.-----------------------------. 

-----------G. AANDELEN, DIE DOOR DE SPLITSI~G ONTSTAAN, EN---

--------------AANDELEN IN DE VERPLICHTING TJT HET 13IJDRAGEN---

---------··----IN DE SCHULDEN Er, KOSTEN, DIE VOOR GEMEEN- -----. 

--------------SCHAPPELIJKE REKENING ZIJN.---------------------· 

Artikel 23.-------------------------------------------------- 

1.	 De eigenaars zijn in de gemeenschap gere:htigd als volgt:--. 

eL,e drie-kamerwoning voor vijf/zeshonde-d zesennegentigste 

oandeel;---------------------------------------------------
elke vier-kamerwoning voo~ zes/zeshonderj zesennegentigster. 

aandeel.---------------------------------------------------. 

2.	 De gemeenschappelijke baten worden irl eelzelfde verhouding-

tussen de eigenaars verdeeld.------------------------------· 

3.	 In geli.jke vedlOuding zijn de eigenaars "erplicht bij te -- 

drage!l in de schulden en kosten. rli.e voo,' gellleenschappeli j- 

ke rekeni.ng zij~.~ - -----_- ..-----..--------_--------- 

De administrateurskosten zullen gelijkel jk onder de leden 

worden verdeeld.--------------··----------·------------------

In	 de jaarlijkse vergader:ing wo,-den de aclministrateurskos--· 
1en vastgesteldr , ,	 _ 

,-,·,,-·_-------H.· ONTZEGGING VAN HET GEBRUIK VAr I F'FIIV&-GEDEELTEN.-. 

/\r:-t i ke 1 24. - ... ------------- .... ---- .. . , . 

1.	 Aan de eig.na~r die zelf het recht van gEbruik uitoefent en· 

die:------------------------- .	 . 
':J.	 de bepalirlgen van het regleme"t of hei huishoudelijk - _ 

reglement of de bepalirlgen bedoeld in artikel 876c van -. 

het Burgerlijk Wetboek niet nakomt of overtreedt;-------. 

b.	 zich schuldig maakt aan onbehoorlijk çedrag jegens de -_. 
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andere eigenaar en/of gebruikers,-----------------------
kan door het bestuur een waarschuwing werden gegeven dat, -

indien hij ondanks deze waarsc~uwing birnen een jaar nadat 

hij deze heeft ontvangen andermaal een ,of meer der genoemde

gedragingen verricht of voortzet, aan d, vergadering zal --

worden voorgesteld over te gaan tot de :n het volgende lid-

bedoelde maatregel.----------------------------------------
2.	 Wordt een of meer der in het vorige lid bedoelde gedragin- 

gen binnen genoemde termijn andermaal gepleegd of wordt de

ze voortgezet, dan kan de vergadering besluiten tot ontzeg

ging Van het gebruik van het priv6-gedeelte dat aan de ei 

genaar toekomt.--------------------------------------------
3.	 De vergadering besluit niet tot ontzegging van het gebruik, 

dan na verhoor of behoorlijke oproeping van de eigenaar.-- 

De	 oproeping geschiedt _tenminste veert ien da"Qen ve56r de dag· 

van de vergadering, en wel bij aangetekende brief met ver

melding van de gerezen bezwaren.---------------------------· 
De	 eigenaar kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen 

of	 doen bijstaan door een raadsman.------------------------

4.	 Oe in dit artik~l bedoelde besluiten moeten worden genomen

mot een meer-derheid van tenmi.nste twee/d?rue van de uitge

brachte sternmelÎ ~ in een vergadering waarin tenminste twee/

derde van het totaal aantal stemmen vert!genwoordigd is.-- 

Artikel 3~ lid 5 is van overeenkomstige toepassing.-------- 

5. De in dil al~tikel bedoelde besluiten worjen doc.r de admini

stratelJr bij aOl1getekend sChrijven tE~r k~nni5 van de belang· 

hebber-,,:'''' en van de op zijn appart,,,,-,ent il.qeschreven hypo- --" 

theekhouders g.brccht.-------------------------------------- 

De bijsluiten zullen di gr'Clnden vermElIden di.e tot de maat,-e- • 

gel hebben geJeid.------------------------------------------ 
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6.	 Een besluit tot ontzegging van het gebruik zal niet eerder

ten uitvoer mogen worden gelegd dan na "erloop van een ter

mijn van een maand na verzending van de kennisgeving als - 

in lid 5 bedoeld. Beroep op de' rechter ingevolge artikel--

876 d van het Burgerlijk Wetboek schorsi de tenuitvoerleg

ging van het genomen besluit met dien vE'rstande, dat de -- 

schorsing wordt opgeheven, wanneer de rE.chter zich met het

besluit verenigt, zelfs wanneer de betre,kkene tegen deze - 

uitspraak de rechtsmiddelen van hoger bfroep of cassatie--

zou kunnen aanwenden.------------------------------------- 

7.	 Indien een eigenaar zijn priv~-gedeelte in gebruik heeft-- 

gegeven is het in de vorige leden bepaalde op de gebruiker

van toepassing, wanneer deze een gedraging verricht als -- 

vermeld in lid 1, of indién hij niet voldoet aan de finan

ci~le verplichtingen voortvloeiende uit de door hem gestel

de borgtocht.--------------------------------------------- 

-----------1. VERVREIoMD1NG EN SEZWAR1NG VAN HET APPARTEMENTS- 

-------------------------------RECHT.------------------------ 

Artikel 25.-------------------------------------------------- 

1,	 Een apparternent-srecht kan worden vervreemd en met r1Ypo- -- 

theek en andere zakelijke rechten worden bezwaard.-------- 

Onder vervreemding valt ook toedeling.-------------------- 

2.	 Voor de terzake van het verkregen appartementsrecht ver- - 

schuldigde voorschot-bijdragen en definitieve bijdragen die, 

in het lopende of in het voorafgaande boekjaar opeisbaar--

zijn geworden of nog zullen worden, zijn de verkrijger en-

de vroegere eigenaar hoofdelijk aansprakelijk.-------------. 

3,	 Alleen de vroegere eigenaar is aansprakelijk voor de extra

vDorschot-bijdrayen bedoeld in artikel 3/ en de definitie
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ve bijdragen die verschuldigd zijn als gevolg van beslui- 

ten van de vergadering die tot stand gEkomen zijn in het--

tijdvak, gedurende hetwelk hij eigenaar was.-------------- 

Hetzelfde geldt voor bijzondere bijdroçen verschuldigd----

terzake van andere rechtsfeiten, die ir voormeld tijdvak--

hebben plaats gehad.-------------------------------------- 

4.	 In afwijking van het vorige lid is uitsluitend de nieuwe - 

eigenaar aansprakelijk voor assurantiepremi~n en het ver

schuldigde loon aan de administrateur, voorzover deze pre

mie of dit loon opeisbaar is geworden na de vervreemding.--' 

5.	 De administrateur draagt zorg dat alle daarvoor in aanmer- . 

king komende overeenkomsten op naam van de nieuwe eigenaar

gesteld worden.---------,--------------------------------- 

Artikel 25A.------------------------------------------------- 

1.	 De nieuwe eigenaar is verplicht de toestemming van het----· 

•	 bestuur te vragen alvorens het privé-gedeelte zelf in ge

bruik te nemen dan wel een ander als georuiker daarvan toe-

te laten.--------------------------------------------------. 
Artikel 19 lid 5, artikel 20 en artikel 22 zijn van toepas

sing.------------------------------'------------------------
2.	 In geval van openbare verkoping zal in ~fwijking van het--

eerste lid de toestemming moeten worden gevraagd aan ------ 

het bestuur , die haar kan verlenen nad~t het de voorzit- 

ter van de vereniging geraadpleegd heeft. Te dien einde -~. 

zal iedere gegadigde zich kunnen wenden tot de administra- . 

leur met het verzoek af te geven de verKlaring dat geen be

zwaar zal worden gemaakt tegen gebruik, door de gegadigde 

met zijn gezin, van het privé-gedeelte ~aarop het te ver

I,open appartementsrecht betrekking ',eeft, indien dit bij de· 

openbare verkoop aan hem mocht wordt~n toegewezen.--------~·-· 
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Teneinde de toestemming van het bestuur te verkrijgen. zal-· 

de gegadigde deze onder betaling van e"n in het huishnu- -

delijk reglement te bepalen bedrag ter bestrijding van de 

te maken onkosten, de gegevens verstre~ken bedoeld in arti 

keI 20 lid 1.---------------------------------------------
3.	 Indien het bestuur de toestemming weigert kan de geqadigde. 

in beroe p komen bi j de ve rgade ri ng. --- ..--------------------

Deze wordt in dat geval terstond bijeer geroepen en kan be

slissen ongeacht het aanwezige quorum, terwijl de termijn-

van oproeping ten hoogste drie dagen b~draagt.-------------

4.	 Het bepaalde in lid 2 en 3 is mede van toepassing bij ver

koop door de eerste hypothecaire schulceiser ingevolge een 

beding als bedoeld in artikel 1223 lid 2 Burgerlijk Wetboek, 
tenzij bedoelde schuldeiser tenminste certig dagen vóór de-

veiling aan de administrateur bij aangetekende brief heeft 

medegedeeld dat hij in de veilingsvoor~aarden de bepaling-

wenst op te nemen, dat de koper een verklaring zal kunnen 

afleggen krachtens welke hij en zijn rechtsopvolgers be- -

voegd zullen zijn het priv'-gedeelte zelf in gebruik te ne

men en - in afwijking van artikel 19 - aan derden in gebrui 

af te staan zonder dat hiervoor enige toestemming vereist 

is. De hier bedoelde verklaring dient te worden opgenomen-

in een daartoe bestemde notariMIe akte, waarvan een a1- -- 

schrift of "ittreksel van het proces-verbaal van gunning.-

De administrateur is verplicht de verklaring ter kennis te

brengen van de andere eigenaars.--------------------------

5.	 Indien de koper een verklaring als bedoeld in lid 4 heeft- 

afgelegd, zal binnen "n maand na de overschrijving in de 

openbare registers door de administrateJr een vergadering-

bijeen geroepen worden, waarin beraadsl~agd zal worden over 

de wijziging var, het in artikel 19 en i1 dit artikel bepaal 



i de In dier voege dat ook de andere eigenaars en hun rBchts
j 

opvolgers bevoegd zullen zijn het priv'-gedeelte waarop hun., 
, 

appartementsrecht betrekking heeft in gebruik te nel~r c 

aan anderen in gebruik af te staan. zonder dot hiervoo;~ -::.'-; '.~i 

ge	 toestemming nodig is.-----------------------------------· 

----------J. REGELING OMTRENT VERZEKERING.------------------- 

Artikel 26.---------------------------------------------------· 

1.	 Het gebouw zal door de administrateur worden verzekerd bij- 

een of meer door de vergadering aan te wijzen verzeke,-aar?· 

tegen brand en andere gevaren.-------------------------- 

2.	 Het bedrog der verzekeringen wordt vastgesteld door dê '''''''.,,, 

gadering; het zal wat de brandverzekering betreft moeten 

overeenstemmen met de herbouwkosten van het gebouw; ~e -. 

vraag, of deze overeenstemming bestaat, zal jaarlijks 90 

controleerd moeten worden door een deskundige.-----------···· 

3.	 Verzekeringsovereenkomsten worden door de administrcteLlr cr. 

geslotel' ten name van de gezamenlijke eigenaars. Hij is -. 

daartoe slechts bevoegd indien het bepaalde in lid 5 wc e d1, 

nageleefd.-------------------------------------------·,-----. 

4.	 De eigenaars verbinden zich de uit hoofde van de varzeke·~ 

rillgsolJel-eenkomsten uit te keren schadepenninge:-'l t indi.0r~ tL:>· 

ze ",er, bedrag van vijfduizend gulden (j.5.000.--) te bove'i 

gaan, te doen plaatsen op een voor de financiering van hel-· 

herstel van de schade krachtens besluit van de vergadering-, 

door de administrateur te openen afzonderlij'ke bank.reke,:inu 

te" name van de vereniging, die de op deze rekening pesto'.... 

te gelden zal houden voor de eigenaars; ten aanzien vor~ Je 

op deze l-ekenll'19 te storten gelden is ar'tikel 31 leder "I 

tot en met 5 van over'eenkomstige toepassIng, met dier. ",c·r'-

stonde dat de gelden steeds bestemd moeten blijven ',"hO' :",[ 



herstel of de wederopbouw, onverminderd artikel 876 j lid 4

Burgerlijk Wetboek.----------------------------------------
In het geval bedoeld in artikel 876 j lid 4 van het Burger . 

lijk Wetboek zal, indien een eigenaar zich heeft schuldig -

gemaakt aan een daad af verzuim, welke krachtens de wet of 

de verzekeringsvoorwaarden gehele of gedeeltelijke ongehcu

denheid van de verzekeraar tot uitkering van de schadepennin. 

gen tot gevolg zou hebben, de uitkering van het aandeel van

de betreffende eigenaar dienen te geschieden aan de verzeke

raar.------------------------------ -- . 
'. De administrateur dient erv60r te zorgen, dat de verzeke --. 

• ringsovereenkomst de volgende clausule bevat:--------------

"Zolang de eigendom van het hierbij verzekerde gebouw ge -_. 

"splitst is in appartementsrechten, gelden de volgende aan, 
"vullende voorwaarden. Een daad of verzuim van een eigeno0r, 

"welke krachtens de wet of de verzekeringsvoorwaarden gehele 

"of gedeeltelijke ongehoudenheid van ondergetekenden tot uil 

"ker'ing Van de schadepenningen tot gevolg zou hebben, laai 

"de uit deze polis voortvloeiende rechten onverlet. Niette

"mi" zullen de ondergetekenden in zodanig geval gerechtigd-

"zijn, mits zij voor de uitkering de wens daartoe te kennen-· 

I'~lebben gegeven, een aandeel in de schadepennil1gerl overeen . 

11komende met het aandeel wnnrin de betreffende eigenaar in 

"de gemeenschap gerechtigd is, van deze terug te vorderen.-

"Ingeval van toepass~ng van artikel 876 J lid 4 van het Bur

"ge,'lijk Wetboek zal de uitkering van het aandeel in bedoeld 

• 
"geval in plaats van aan de eigenaar ge5c~)ieden ocn de on -

't,jer'getekenden.--------------------------------------------

"(;Oelt de verschuldigde ui tkering een bed'-og van t'weeduizend

"vijfhonderd gulden (!.2.500.--) te boven, dan geschiedt zij 



------

IIOp de wijze te bepalell door de vergadering van eigenaars,_

"zulks blijkende uit een door de voorzit'er gewaarmerkt of

"schrift van de notulen der vergadering.------------------- 

"Door uitkering overeenkomstig de voorwaarden dezer polis--

"zullen ondergetekenden teóenover alle belanghebbenden vol

"ledig zijn gekweten".----------------~---------------------

6.	 In geval door de eigenaars besloten wordt tot herstel of -- 

herbouw is het bepaalde in artikel 876 j van het Burgerlijk

Wetboek leden 2 tot en met 4 en artikel 876 k van het Bur- 

gerlijk Wetboek van toepassing met dien verstonde dat ult- 

ker-ing van het aan iedere eigenaar toekomende aandeel in de 

d~surantiepenningen aan deze slechts zal kunnen geschieden-

rnet toestemming \On degenen die op het desbetre ffendo ·:JiC'P'Jf··

tementsrecht éen recht van hypotheek hebben.--------------- 

7.	 Indien de schadepenningen niet toereikend blijken te zijll 
, 

voor I,erstel of herbouw, draagt iedere eigenaar bij i" het-

~ekor·t, in de verhouding vermeld in artikel 23, onvermin- -

derd liet verhaal op degene-die voor de schade aansprakelijk. 

is~---------------------------------------------------

8.	 Iedere eigenaar is bevoegd een suppletoire verzekering te-

sluiten.----------------------------·---------------------~--

In lIet geval bedoeld in het tweede lid van artikel 875 1 -- 

van het Burgerlijk Wetboek is de administrateur tot het --- 

sluiten van een suppletoire verzekering verplicht.--------- 

··--··----·--1<. O\lERTF!EDHJGCN. ----------------------.-.----.--------- 

Artikel 27.--------------------------------------------------- 
------~--,---

·1.	 Flij overtreding van een der bepcllingen van de wet, von het-· 

Reglement of von het huishoudelijk reglement, i'etzij door - 

eer) eigenooI"' hetzij door eet' gebr'uiker~ ~(an tle·t bestuLIr, d(!

betl-()kke!lt~ pehoorcJ hebbend, een schriftelijke ",;o(Jrsctluwjng
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eiGen toekomen per aangetekende brief en hem wijzen op de -- 

overtreding~----._---------------·_-----·.--------------------

2.	 Indien de betrokl<ene geen gevoly geeft (Ion de waarschuwing 

kan de vergadering hem een boete oplegg.,n van ten hoogste--

eenouiz-.nd gulden (f.1.000.--) voor ellw over-treding, onver

mÎnderd de getl0udenheid van de overtredur~ tot schade-vel~goe-

ding, zo daoîtoe termen oonvvezig zijn, ,~n onverminderd de - 

andere moot rege len, welke de vergoderi nq l,an nemen krachtens 

de wet of het reglement.---------------_·------------------- 

De eigenaar kan zich ter vergadering do.n vertegenwoordigen 

of doen bijstaan door een raadsman.------------------------ 

3~	 I~et vorenstaande geldt niet, indien een ei.gerloar zijn fi 

nanciële verplichtingen jegens de vereniging of jegens de 

gezamenlijke eigenaars n:ibt of nil3t ti.j jig nokomt.--------- 

4.	 De te ver"belJren boeten komen ten bate v]n het reservefonds.

---------,--L. HUISHOUDELIJK REGL01ENT. ----- .-------------------

Artikel 28.--------------------------------------------------- 

1.	 Bel'Dudens tiet bepaalde in da voorofgaonJa artikelen kal' het 

gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten b0rden geregeerd 

door e,,,, huishoudelijk reglemeroi, dot d"or de vergadering - 

ber10err:de comrnissie is vastgesteld er de: I~on worden aonge~ 

vuld of gewijzigd door de ver~J(jdGI~ing ml~t een meerderheid-

van terlITlinste drie/vierJ8 van het aani.a _ uitgebrachte stem

men I '.rJoCJrin een aantal ei.gena1Jrs tegenw1lûrdig of ver tegen- 

woordigd iS t dat tenminste twee/derde Vl]n t,et totaal. aantal 

stemrne n kan ui tb renge n • -------------,-.~-,.~----------- ---.----- 

Arti!(el 37 J.Îcj 5 is van overeerlko~lstige ·luep(JSSlng~---------

2.	 [Jee regels 01s bedoeld in artil<el 1376 c "on h€:t Burgerlijk __ 

'lJetboek moe tE::n in h8t huishoude lijk reg.8li1ent worden opgeno

men erl zullen nIet het reglement niet in stri.jd mogen zijn.- 

OOf< op deze reçlels is het ·in het \/oOr9,Junde lid bepaalde -- 

van toepo5sing.------------------------ .. _ 
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3.	 Bij vervreemding van een appartementsrecht is de nleuwe ni

genoor die het priv~-gedeelte zelf in gebruik wil nemen, -- 

verplicht een verklaring te tekenen dot hij de bepalingen --. 

van het huishoudelijk reglement zal naleven. Voor de toepas

sing van deze bepaling wordt het vestigen van een zakelijk 

genotsrecht op een appartemêntsrecht met vervreemding g8- - 

lijkgesteld.---------------------------:--------------------. 

-----------M. OPRICHTING VAN EEN VERENIGING VAN EIGENAARS EN--

--------------VASTSTELLING VAN STATUTEN VAN DEZE VEREr,1 IGING. -- .. 

I. A.LGEMEI~E BEPALINGEN. -------------------------------------.-- 

~rtikel 29.--------------------------------------------------- 

1.	 Bij deze wordt opgericht de vereniging van eigenaars als be

doeld in artikel 875 f eerste lid onder e van het Burgerlijk 

Wetboek.--------------------------------------------------- 

De vereniging ~raagt de naam: "Vereniging van Eigenaars Ley

weg 84 tot en met 172A te I s-Gravenhage", gevestigd te 's- 

G,ravenhage en i s geheten: "ESCAMP". -------------•. ------.---- 

2.	 De vereniging heeft ten doel het behartigen van de gemeen- 

sch,~ppelijke belangen van de elgenaars.-------------------- 

~rtikel 30.---------------------------------------------------._------

.,et vermoger, van de vereniging wor'dt ç3evol~md door de bi jdrag~"3'n--

Ion hE: t regJernent r al:;:,rnede door toevoJ lige b'Jten. -----------.~----

.\rtikel._-----_.-31 .--------------------------------------------------- 

I.	 Er' wordt een reservefonds gevormd l woorui-t de ~:osLen VClll 

l:id 5, don wel no opheffinrJ '.Ion de sp,_ltsitlg.-----------,-.-,-- 

~, De ~Jclden van het. resei'vefonc/s worden krachtens besluit von

dp. verr:ludpr-inJ gedepone<.::-rd cp een ofzol'1der'lij ke L~onkr'ek:er,in9 
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ten name van de vereniging.---------------------------------· 

3.	 Over de in het vorige lid bedoelde gelden kan slechts door - 

de administrateur worden beschikt, tenzij de gelden dje~erl'R 

te worden gebruikt in overeenstemming met een tevoren vast

gestelde begrotingspost.----------------------------------- 

~. De vergadering zal kunnen bêsluiten tot belegging Vl)n de -- 

geldmiddelen van het reservefonds, welke beleggirlg eC~lter -- 

niet anders zal mogen geschieden dan OD de wj.jze ols oor198'

geven in de Beleggingswet.----------------------------------· 

J.	 De waardepapieren zullen moeten wor'der' be""oGr'd :)p dg ~oI'Jij ze _. 

als door de vergadering bepaald.---------------------------- 

I I. VERGADERING VAN EIGENAARS. ----------------------.----.----"...... -. 

. ~rtikel 32.----------------------------------------------------
1.	 De vergaderingen van eigenaars worden gehouden op een door-

het bestuur - hetwelk wordt benoemd conform het bepaelde in

artikel 40 leden 1 elI 2 - te bepalen plaats, billnen de ge- 

meente 's-Gravenhage. -----------------------.---.-------------. 

;!. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar zol· 

een vergadering worden gehouden, waarin, In overeenstemming

met artikel 17 lid 3, door de administrateur de exploitatie

rekening over het afgelopen boekjaar wordt verstrekt die -- 

dOOI· de vergadering moet worden goedgekeurd voor de vaststel· 

ling van de definitiave bijdrage door iedere eigenaar. In - 

deze vergoderlrlQ wordt tevens een nieuwe begrotirlQ opgesteld· 

voor- ~le1: oarlgevangen of hel I<amende jaar.------------------- 

.3. Vergaderirlgen worden voorts getlouden zo dikwijls de odmini

str"teur' of de voorzitter zulks nodig achten, alsmede indit~n· 

tenrnin'..~te twintig eigenolJr's onder- tl(]uvJ!..::euri'Je schriftelijkG

opgave varl de te behandelerl pUll"ten zlJ].ks verzoeken Gan de ?--, 

admirlisl:rateIJr.----------------------------------------------; 

d.	 Indien Hen door eigeno(Jt.. s verlongde vt:)r~ç}ader'ing niet doe'l" de·', 



------

r· ..,.
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administrateur wordt bijeengeroepen op een zodanige termijn, 

dat de verlar,gde vergadering binnen "n maand na binnenko- 

men van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers be- 

voegd zelf een vergadering bijeen te roepen, met inachtne- 

ming van di t reg lement. ----'-------------------------------- 

5.	 De voorzitter, casu quo de plaatsvervan~ende voorzitter', i5

belast met de leiding van de vergaderingen; bij hun afwBzi]

heid voorziet de vergadering zelf in haur leiding.--------- 

De oproeping ter vergadering vindt plaats met een lermijn--

van tenminste acht vrije dagen en wordt verzo;lden Ilaar de - 

werkelijke of, in overeenstemming met artikel 15 Boek I vun

het Burgerlijk Wetboek, gekozen woonplaats van de eigenn8rs; 

ZIJ bevat de opgave van de punten der agenda alsmede de --- 

plaats van de ~ergadering.----------------------------------

5.	 De plaatsvervangende vool-zitter treedt op ingeval van ont- ,. 
• 

stentenis af belet van de voorzitter.---------------------- 

7.	 De aanwezigheid ter vergadering blijkt uit de v66r de 00"- 

vang van de vergadering ondertekende pre~~ntielijst.--------· 

~rtikel 33.----------------------------------------------------·

I.	 Stemgerechtigd zijn de eigenaars, onverminderd het bepaalde-· 

in artikel 875 q lid 3 van het Burgerlijk Wetboek,--------- 

2.	 Zolang een opvolgend eigenaar niet heeft valdaan aan het be

paalde in artikel 875 p Van het Burgerlijk Wetboek, heeft __ 

hij niet het rec~lt zijn stemr·echt uit te oefenen, noch het-

recht vergaderingen bij "te wonen.---------------	 _ 

3.	 Het maXimlJln aantal 5te~nen in de vergadering en de verdeling 

van de stemmen bedraagt eenhonderd twintlg.---------------- 

Voor alle appcr'tements'·echt be'tre'frende de vooromschreven wo

ningen wordt ~'n stem uitgebracht.----------- _I • 

.\r t i ~(e.l. ],1. ------------------.-----------_ •. i. .... __ ._ 

I I	 Indien een a~partement5reci·)t ~an meer persnnerl toekalnt, zul
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lerl deze hun rechten in de vergadering slechts kurlnen uitoe

fer!en door middel van een hunner of varl eerl derde, daar-toe

sC~lri'ftelijk aangewezen.------------------------------------

2.	 Indien zij over hun vertegenwoor-diging ter vergodering nie+.

tot over-eenstemming kunnen komen, is de meest gel-ede hunnei"

l)evoegd de karltonrechter t~ verzoeken een derde aan te w;j 

zen als vertegenwoordjger.--------------------------,·------- 

Artikel 35.---------------------------------------------------- 
Ied(~r der eigenaars is bevoegd, hetzij In persoon, tletzij bij-- 

een schrif-telijk gevolrnachtigde, de vergcderirlg bij te WOI'le!~, 

daar"ir! het woord te voeren erl het stemrecht uit te oefener" be

houdens hel bepaalde in artikel 875 q van I,el Burgerlijk Wet- 

boek.----------------------------------------------------------

Ärtikel 36.--------------------------------------------------- 
1. Alle besluileri, waarvoor irl ~it reglemerlt of kracllLens de---, 

\0'/81. geen afwijkende regeling is voorgesd.reven, worden ~_l~,~r'~o·· 
, 

men met volstrekte meerderheid der uitgebrachte slemmen.---

2~ Bij staking van stemmen over zeJken wordt h~t voor'~,lel ge

acht tl3 zijn ver~\_"J'orpen. Indien bij sternrnirlÇ] over ppr~onE'n 

geen fll,il'lner de volstrekte meerderheid del- lJitgebr-ocl-lte stem

~en verkrijgt, wor-dt hers'lemd 'tussen de twee per~onen, die-

de !TIees~'e '::;-Lcrnmen op zich verenigd hebben.----------,-·-------· 

gelijk a':lf'lt:J! '.:)lomrnerl tlehben verkregen, wordt UOi,)[- lol.inq---" 

ui t(JGmuukt, welke twee van hen voor hel~",;temn;ing in CHlnrner-" "

king k()ITI811.------------------------------··-------------------" 
Inri.len Ilet 9!'-outst-e oaflt.o.l sternmen ~~,l(.!chts door" pen per:::':.oon

dichl:::::;: hel. groot~;t.e (Juntal stemmen nabiJkomt, 8n indi,;:>rl 

meel" per':;onen in diL lO'.Jis!e ']evcll vcr-kGt'(C'i'l9 zal du-::::r' het 

lat \JJCrdCli be~,.l.i'?,l ~ l,'llie \IOn 11en VOOI- hpr-stemming lil aannwr 

king komt.--------------------------------------------------· 



Bij deze tweede stemming 1S alsdan gekozen hij. die de-

ITleeste stemmen op ziel, v~renigd 'leeft, terwijl ingeval-

bij deze tweede stemming de stemmen staker" het lot be

slist.---------------------------------------------·---- 

Blanco s-Lemmen zijn van" onwaarde.--------------------·--- 

!.	 Met een besluit van de vergader-ing staal gelijk ee'-"':)"" 

sLeI, woormede 01.1e eigenaars schriftelijk hun insl.e1Yi~ -

n,i',g flebben betuigd.----------------------------- _ 
Artikel 17.--------------	 _ 

1.	 De vergaderirg beslist over het beheer van de qerneetl

Sclloppelijke gedeelten en gemeenSC~l(lrpelijke zaken, \/('(l~

zover de beslissing hierover niet OCH' het L'es i"uur .i.-:'", ()p.,. 

gedrugen.------------------------	 _ 

2.	 De beslissirlg over ~10t onder~lO\Jd VO'l de gemeenschappeli./ 

ke gedeelten en de gemeenschappelijke z(~ken bel-ust bjj __ 

het bestuur. Dit kan echter çJeen !)nc;c'l-houdswer·k:zC'cmiH:~- _ 

dGll opdragen die een bedrag van vijfduizend glliden .. 

(1.5.000.--) te boven gaan, indien het b8stllur daorlo~--

ni~t vooraf door dG vergadering is qemachtiqd.-.------ _ 

3.	 De vergadering beslist. over de kleur van het builerlver'f 

wer 1"< C.l~-;ir,ede over de kleur' van dat geriee.! te \/,lrl het bin-

nE!nv8r"fwerk helwell< moet gesc',iederl aar) cle gemeensctloPPP&
 

lijl<:e qedet"'Jtefi er! de gernGBnschap~:'elijke zukel"l en ol.;n die 

zijrle varl de partikuliere voordeur die is ge\<eerd r'O("lr d0 

l-lal1zij~)e.------------------------------------------.----

ll.	 leder" rler eigennul-S of gebruikers is vcrplicll"t zijr) nlede

wel killg -te ver lenen (JOl' dp ui tvoer" ing van de be~~,lui ter1 

cJ('r- vet'(;Jcldel~ing, \/O(~r7oVer dit r'eJelij~<erwijze VIJn hem 

verlcJtlqd kan WOI'-(Jen. LjjdL llij ols gevolg t,iervan sctlO(je

don v,!QI-.c1t deze heil] docl" de \/preniqinq ver"goed~-.---_.---,-····
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5. Besluiten door de vergadering tot het c!oerl \,'O~-1 uit~Jovcn-

die een bedrag van vijfdulzerld gulden (1.5.000.--) te bo

ven gaan, kunnen slechls woruen genomen met een rneer'cier~-· 

heid van tenminste drie/vierde van het aantel ui tgebrucÎl

te sternmen in een vergadering, waarin een aantal eige- --

naars tegenwoordig of vertegenwoordigd is, dot tenmin~l0 

twee/derde van het totaal aantal stemrnen kon uI Lbr-en~Jr..=.~r--:.

[rl een vergadering, wearir, mirluer dan twee/derde van !1eL

in de vorige zin bedoelde maximum oontol si-emrTlen kon \"'()r~

(Jen uitgebracht, kan geer) geldig besllJiL Worde!l gen0~er~.

Ir-) doL geval zal een nleuwe vergadelo'ing wor-den uitgeschl"Q 

ven, te houden niet vroeger dan twee en rliet lol.er don ._.

zes weken na de eersie.---------------------------------

.lr) de oproepirlg tot deze vergadel~ing 701 mededeling wo r '

den g:?daan dat de komende vergadel"ing een t\'''i8E~rle vergo-· 

der-i_Cl9 :is ols bedoeld in dil artikel.----------------------· 

In	 de7e vergadering zal over de aanharlgig'~ ot1derwerpen -, 

~~ler;lnlellt drJi ter~ vers,Judering kan w')rdeil uitgebl"ocht.----·_

6.	 Het .in hel. \/rJ:-i.~le lid bepo(jlde geldt niet vo(,r' u itgoven·--· 

meL betl'8kkin~J tot posten die door de ver'gadel-lllg t}Vei- 

0erll\0i~stig (JI··til<ol 32 lid 2 op de jaar'lij!~se begr'()i_irlg--

~~j.in qepl(10l~t voorZ0ver deze poster1 meI r,jet meel' dun -

li.ürl pr-occn1 (10%) over-'':":-chrec!en \,>,Jordf)n, of" V()or uitgOVCl1

vJOUI voor een ~,pec i ale r'e :.:.;e-rve i r~ gevo rJ1;d. --.-- ... ---------~~-

7.	 lnd-i..Gn do...:·; de vei"s10der~ing over·eenvotTI-::.lig het l.n I-,ei. 

\'ijfc]0 li(J bepaal\je tot tlet daerl vor] eerl uit~Jave WOl-dl 

be~](lle0, worcJt tev9~ls de extra voorschotbijdr-age bepaald 

we]ke cloo!" C!0 u,jrTIirlistr'oLcur- je dier zake VGri (!e eige- -~~ 

na~I"S ~on w()l~den gevurder'J.---·--------------------------- 

De uitvoering van zo('Janige beslu,ite0 karl eerst qesch:i e

'~(':-'n \"',:Hlne(:;r' dl:? VOOr~ de ui tvoer ing benod 19je gel den in de

ko::-, von de ver"enjginrJ qel'8c,erveer~c1 :::jjnD-·--·--·-----------·~ 
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8. Hel irl lid 5 bepaalde gel,dt eveneens voor besluiteil to-l- 

verbollwing of voor besluiten tot ~let aanbren9pn var) n]CiJ

we installaties of tot het wegbreken van bec;LooI,ae in - 

stalloties, voorzover deze niet als uitvloeisol van !'"ist- 

nor-male beheer zijn te beschouwen~-----------------------

Artikel 3B.---------------------------~---------------------

1.	 To-t ~let aangaall varl overeerlkomsten, waaruit regelmaljg--

terugket'ende verplichtingen, die zich over E.'en langer-e r-B' 

riode clan een jaar ui tst rekken, voort.vloeien , met ui tzon·

derir,q van de contracten die betrel,king hebben op ~'el nop 

male beheer, kan slechls door de vergadering worden be- 

sloten, voorzover de mogelijkheid hiertoe uil 11et reqle

ment blijkt.-------------------------------------------- 

:2.	 \jon deze bepaling kan z~~J. fs niet met >Jlgernene slemnK';I: ... _ .., 

worden a1·geweken.---------------------------------------·, 

Artikel 39.~------------------------------------------------

1.	 VClrl het beharldelde in de verga<jeringen wordt, tenzij 

hipr'vcH1 een notol- ieel r'r'ocesvel~boal wor-dL 0l'gernook1., nn

der'hondse nc)tulen gehouden, welke moeten wor-cJGti ondert!.;>

l<el1d Jaar de voor'zitter' en de admit'istrate~Jr-.---------,--··-

2.	 /\r-l·.ikel ·~6 Wetboek VGn l<oophondel j;..> ten de7.e van OVE'r-- 

nellk0lnsti~e toepassing.--------------------------------- 

:.::~	 ]edere eigenaor ontvGngt de notulen van de vel"'gad8r·in~.J·-·--· 

binn8 neen te rrni j n van twee maanden. -.---------.------.---,-.~ 

111. 'lU EiCé3TUUR VAN ()r= VE.r<FrJ lG HlG. ---- •. --.-----.-.------------- 
---~------_.~.. .	 ----_._--
Artikel 40.------------------------------------------------ 

14	 I-Iel lJestulJr van de vereniging wordt gev01-md door' de vor)r-

z.iLler r (Je plaoLsvervonger':d voorzitter-, drie bestuul-sle

dr-;!n en dE::' odnlinistroteul~1 WOl1rvurl de J_ooLsle alleen een-

(](j\/isprende stem hoeft.-----------------------~--------"--· 

Ue du~JsJijkse l.eldi.r<J von rie zaken (I,.:r v(~reni.giil::-J (:(;.'1"'\1°_,1-. 

t,ij c:e administroteLlr.----- .. --------.·.--.--------------.--- 
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2. De voorzitter, de plaatsvervoTlgend voorzitter, alsmede de

overige leden van het bestuur, worden door- de ver-gadcJ-inq

benoemd, telkens voor een periode van drie jaar; tenminste 

drie van de bestuursleden zijn eigenaars-bewon8r·~ en/of--

fllJn echtgenoten/ec~ltgenotes.--------------------_·_---------, 

Zij treden af volgens een door flen (Jp.te maken roosler".-- 

De administrateur It-Jor'dt voor onbepaalde tijd betl(oemd .. --·'~-

Zij kunnen te ollen tijde door de vergadering ",,'ol-den Oiit-

hever) van tllJn functie~-------------------------_·-------_··_

3. De administraleur beheert de middelen VOll de vereJligir",g--"

en draagt zorg Voor' (je terluitvoer'leggi~q van de ~e51(_i; lerl 

• 
van de vergadering, onvermjrlderd het bepaalde in art.jk01--· 

31 .--------------------------------------------.------

4. Hij behoeft de ITlachtigin~J van de ver'gadering voer h(~ t :."'

:::>tellen van en bel-u~)1.E'n in rechtsvorderingen en hel '::'::;1' 

ç;oan van dadingen alsmede voor het aanqaan van recht~;lt(JJI

delinger. en tIet geven van kwijtingen een belallg vun vijf 

duizend gulden (f.5.000.--) te bovengaande.-------------- 

~Iij behoeft qeen rnacht.ig.-ing om verweer tE? voeren in k,q"·t----· 

geding.-------------------------------------.------------- 

S. Voorzover in verband roet de omstandigheden het nemen von-

spoedeisende maatTegelell r vJelke ui I: {~on nor'maal behecr'----~ 

kunnen voor-t.vloeien, noodzakelijk is, is de cdrnini:::.trCl - 

l'3ur zonder opdracht vun de vergadering hier' L-oe bevoegd,-

met dien ver'::,tande dat hij v·:Jor het aungoon van vel-binLo-

flissen eerl belang varl vijfdlJizend gulden (f.5.000.--) te--

bovengac1lde de ITloctll,jging nOdig ~leert var, <ie voorz~tte~---

van de vf-;r~er:iqil'\C' en voor' het aangrJan van ver-bintenis -, 
• 

sEn e'on belrlilg van tienduizend gulden (f.10.000.--) Le -- 

boverlgoarlde 00 mocl'ltiging var, de ver'gadering.-~---------
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6.	 De administrateur IS vOl-plicht aan iedere eiger\aar 0118 

inlichtingen te verstl-ekken betr-effende de ndrfliilisLr'cd~i(,

van het gebouwen het beheer van de fondsen, wellte die 

eigenaar mocht verlarlgerl en hem op zijn verzoel< lnznge 

te verstrekken van alle op die admi~is·tratie er1 dat be- 

h, ·r betrekking hebbende boeken, regi.c;:,ters en be::'.,chei.c.~e~). 

hij houdt de eigenaars op de hoogt.e v':Jn zijn woünplC1(11 ~"'.

erl	 telefoonnummer~' --------------------------------------

Artikal 41.------------------------------------------------ - .• 
De administrateur legt een r'egistel- aar! vor1 eigerloars erl g8

bruikers.------------------------·----··-----------·-·---------.. 

Na kel1nisgeving als IJedoeld in de artii<elen 875 IJ Jij 2 er·, 

875 q lid 4 varl het BIJrgerlijk Welboek wordt hei: resistcr 

door Ilem bijgewerkt.-----------------------------------··--- 
Artikel 42.------------------------------------------,---·--· 

• I 

[)a odministr"ateur is verplicllt de kasmiddelen van de \Ieretli· 

ç]ing le pla,atsen op een giro- of bankrekeni.ng ten na"~le VOI·1 

de vereniging.--------------------------------------------- 

Artikel 43.------------------------------------------------ 

C'oar"' de JOOl-lij kse vergcider-ing \N'or'dt een k.oscont.r·ole-cG'iIrp:i :-,_. 

sie berl(;lemd, bestaande uit drie leden, die ge~ll deel moger'- 

uitmakell V'1fi llet bestuur. De kascontrole-cOnlfJlissie contro- 

leert de administratie ven de ~dminisLrateur zo vaal< zij dit· 

WE::: 1"1 '?,G 1 ijk 0,.-111:, doch I enrn.Li")~:)te eenrnaal per JOCIr' na I,,,~ l: of-R 
_. 

slui ten vCJn de boeken en het opstellen der joar~~tu!'ken ell - 

br€119l. i.n de joor-lijl.. se ver~g(ldering schriftelijk verslag u·i.t 

vCJn Ilaar bevirldir·lgen.------------------------------------·-- 

De I< 0 ,::"c on lr~ole-cornmis~:.ic kon zich door een r-egir;"ter-acGourl

tont latel1 bi.jstoan.--------------------·-----------------·-- 

Artikel 44.-------------------------------------------------· 
Ooor- de jo(]r-l.ijkse verrJcl(~orin~ wordt e::~n ballotaG.l~-.'.:ornmi';sie 

bcnoülllc1, be:::.lcJOr1cJe uil dr~·i-.~ JecJen f]n\bewoners.----··-------- 



De ballotage-commissie onderzoekt op zo kort mogelij!<e ter'

mijn en adviseert het bestuur over vervreemding van het ap

partementsrecht, volgens artikel 25, lid 1 en over het in -

gebruik afstaan van een appartement, volgens artikel 1,' lid 

1 .---------------------------------..---------------------

De hierboven in artikel 26 lid 4, artik~l 27 lid 2, artikel

37 leden 2 en 5, artikel 40 leden 4 en 5, genoelTlde bedrci'Jsn. 

alsmede de artikelen 24 lid 4 en 36 lid 1 von het Reglement-

kunnen slechts worden gewijzigd met eel1 meerderheid van "ten

minste drie/vierde van het aantal uitgebr-ochte stemmen :r·~ ~~_. 

een vergadering, waarin een aantal eigerloars teger'woordig of· 

vertegenwoordigd is, dat tenminste twee/derde (2/3) van het 

totaal aantal stemmen kan uitbrengen. In een vergadering ,--,,-

waarin minder tJan twee/derde (2/3) van het in de vorige ZHi 

bedoelde maximum aantal stemmen kan worden uitgebr-(Jcht, ko"--' 

geen geldig'besluit worden genomen.-------------------------

In dat geval zeI een nieuwe vergadering worden uitgeschreven. 

te tlouden niet vroeger dan twee en niet later don zes we!~en

na de eerste. In de oproeping tot deze vergader'illg zal mede

deling worden gedaan dat de komende vergadering een tweede -

vergadering is als bedoeld in dit artikel. In deze vergade- 

ring zal over de aanhangige onderwerpen een besluit worden -

genomen ongeacht het aanta 1 stemmen, dat ter vergodel-ing kon

worden uitgebracht.---------------------------------- _ 

Zodanige wijzigingen zullen eerst van krocht zijn nadat vc' _ 

hot besluit tot wijziging schriftelijk (Jan alle appartements

eigenaars mededeling is gedaan en zullen nimmer terugwerken

de kracht hebben behoudens cle bevoegdheid van de vergGdering

tot bekrachtiging van Iletgeen voor en namens de vererliging--

werd verricht in strijd met een bevoegdheid.-----:----------

j 
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De comparant is mij,notaris, bekend.------------------------
WAARVAN AKTE------------------------------------------------
-----------------------------IN MINUUT----------------------
opgemaakt is verleden te 's-Gravenhage, op de datum in het -

hoofd dezer akte vermeld.-----------------------------------
Na de zakelijke opgave van de inhoud dezer akte aan de compa

rant, heeft deze verklaard van de inhoud dezer akte te heb

ben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen --

prijs te stellen.-------------------------------------------
Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, ondertekend

door de comparant en mij, notaris.--------------------------
(was getekend): J.Plantinga: G.J.F.Scholten.----------------

Overgeschre~n ten hypotheekkantore te Rijswijk op een okto

ber negentienhonderd vijfenzeventig ln deel 4502 nummer 15.-




