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Oranje Nassaidaan 30,1075 AP Amsterdam
Postbus 7493,1007 JL Amsterdam
Tel: 020 - 5 777 555, Fax: 020 - 6 769 770

STATUTENWIJZIGING

Heden, de eerste maart
negentienhonderd zes en negentig, verschenen voor
mij. Mr Elise Geertje Bosse-Visser, notaris ter
standplaats Amsterdam:
mevrouw Paulina Christina Anna de Jong, secretaresse,
wonende te 1562 TG, Krommenie, Gagarinstraat 176,
geboren te Zaandam op elf oktober negentienhonderd
—
negen en zestig, ongehuwd, houder van het Nederlandse
rijbewijs met nummer 0047528482, te dezen handelende in haar hoedanigheid van schriftelijk
gevolmachtigde -blijkens een notariële akte van
volmacht, op negen en twintig februari
negentienhonderd zes en negentig verleden voor
Mr R.M.J. van Gent, notaris ter standplaats Heerlen, waarvan een afschrift is gehecht aan een akte
houdende nadere overeenkomst, op heden voor mij,
notaris, in minuut verleden, en van het bestaan van -welke volmacht, mij, notaris, genoegzaam is geblekenvan :
A. 1. de heer Roger Eduardes Helena Theodorus
Grouwels, vennootschapsdirekteur, wonende te —
6165 CN Geleen, Irenelaan 8, geboren te
Hulsberg op zes en twintig september
negentienhonderd vier en zestig, houder van het
Nederlandse paspoort met het nummer N03217195, gehuwd;
2. de heer Henricus Isabella Johannes Spronck,
vennootschapsdirekteur, wonende te 6301 HP
Valkenburg aan de Geul, Strabeek 47, geboren te
Valkenburg-Houthem op een en dertig juli
negentienhonderd acht en vijftig, houder van —
het Nederlandse paspoort met nummer 676232W, —
gehuwd;

te dezen handelende als gezamenlijk bevoegde
direkteuren van de te 6211 HH Maastricht, Onze
Lieve Vrouwewal 8, gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: GrouweIs
Vastgoed B.V., welke besloten vennootschap onder —
nummer 63263 0 is ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken voor Zuid-Limburg te Maastricht en deze -•
vennootschap als zodanig rechtsgeldig
vertegenwoordigende;
B. de heer Ir Andreas Gerardus Daelmans, vennootschapsdirekteur, wonende te 6417 AC Heerlen,
Heesbergstraat 10, geboren te Geleen op vijf en
twintig mei negentienhonderd zeven en veertig,
houder van het Nederlandse paspoort met nummer:
19111 ^Vi, gehuwd, te dezen handelende als enig
direkteur van de te 6417 AC Heerlen,
Heesbergstraat 10, gevestigde besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:
Holding Daelmans B.V., welke besloten vennootschap onder nummer 49942 is ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken voor Zuid-Limburg te Maastricht en deze -vennootschap als zodanig rechtsgeldig
vertegenwoordigende;
Grouwels Vastgoed B.V. en Holding Daelmans B.V.,
beiden voornoemd, te dezen tezamen handelende als
gezamenlijk bevoegde direkteuren van de te 6211 EZ, —
Maastricht, Het Bat 18 gevestigde besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Grouwels/Daelmans Belegeringen B.V.;

Grouwels Vastgoed B.V. en Grouwels/Daelmans
Beleggingen B.V., beiden voornoemd, te dezen
handelende als het voltallig bestuur van de te
Amsterdam gevestigde en de te Maastricht aan Het Bat -18, 6211 EZ kantoorhoudende coöperatie:
Flatexploitatie-coöperatie "Langswater 535-651 te
Amsterdam" U.A., en alszodanig -deze coöperatie
hierna te noemen: "DE COÖPERATIE"vertegenwoordigende.
In een buitengewone algemene vergadering van leden
van de coöperatie, gehouden te Amsterdam, op negen en twintig februari negentienhonderd zes en negentig,
werd ondermeer besloten de statuten van de coöperatie te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen.
De notulen van de evenbedoelde vergadering zullen aan deze akte worden gehecht.
De comparante verklaarde de bestaande statuten van de coöperatie zoals deze voor het laatst werden
vastgesteld bij akte op negentien oktober
negentienhonderd drie en negentig voor Mr R.J.M, van -Gent, notaris ter standplaats Heerlen, verleden, en —
het bijbehorende reglement te wijzigen en geheel
opnieuw vast te stellen als volgt:

STATUTEN
DEFINITIES
ARTIKEL 1
In deze statuten en het reglement wordt verstaan
onder:
a. "coöperatie": de hierna onder artikel 2 vermelde —
coöperatie;
b. "de erfpacht":
Het recht van erfpacht van een perceel grond,
gelegen te Amsterdam, eigendom van de gemeente
Amsterdam, kadastraal bekend als gemeente Sloten, -•
sektie G nummer 1299, groot negen are zestien
centiare, met de rechten van de erfpachter op de —
zich op die grond bevindende opstallen, zijnde een •
flatgebouw bestaande uit dertien verdiepingen van -elk negen etage-woningen en afzonderlijk
genummerde bergingen op de begane grond en in het -souterrain met aan en toebehoren.
c. "gebouw": de aan de erfpacht onderworpen opstallen met de daarbij behorende grond alsmede de daarbij -behorende voor de exploitatie van een en ander
bestemde roerende zaken;
d. "privé-gedeelte": elk gedeelte van het gebouw, dat is bestemd om als één afzonderlijk geheel te
worden gebruikt en met dikke omlijning en met één -van de nummers 53 5 tot en met 651
schetsmatig zijn aangegeven op de tekening welke —
aan deze akte is gehecht.
e. "gemeenschappelijke gedeelten": die gedeelten van -het gebouw welke zijn bestemd voor
gemeenschappelijk gebruik en derhalve op voormelde schetsmatige situatietekening niet als privégedeelten zijn aangegeven, alsmede alle roerende —
zaken die bestemd zijn voor gemeenschappelijk
gebruik; "gemeenschappelijke zaken": alle zaken
die bestemd zijn of worden om door alle leden of —
een bepaalde groep van leden gebruikt te worden, —
voorzover niet vallende onder het begrip
"gemeenschappelijke gedeelten". Tot de
gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken worden ondermeer gerekend, voor zover
aanwezig:
a. funderingen, de dragende muren en de kolommen, -het geraamte van het gebouw met de ondergrond, -het ruwe metselwerk, alsmede de vloeren met
uitzondering van de afwerklagen in de
privégedeelten (voor zover inpandig, zodat de —
dekvloeren van de balkons tot de
gemeenschappelijke zaken behoren) de
buitengevels, waaronder begrepen de
raamkozijnen met glas, de deuren welke zich in -de buitengevel bevinden of de scheiding vormen -tussen het gemeenschappelijk en het
privégedeelte, de balkonconstructies, de
borstweringen, de galerijen de terrassen en de -gangen, de daken, de schoorstenen en de

ventilatiekanalen, de trappenhuizen en de
hellingbanen, het hek- en traliewerk alsmede
het (standaard) hang- en sluitwerk aan de
ramen, deuren en kozijnen, welke in de
buitengevel van het gebouw zitten;
b. de technische installaties met de daarbij
behorende leidingen, met name voor de centrale -•
verwarming (met inbegrip van de radatoren en
radiatorkranen in de privégedeelten) en voor
luchtbehandeling, de vuilafvoer, de leidingen —
voor de afvoer van hemelwater en de riolering, -•
de leidingen voor gas en water en verder de
hydrofoor de electriciteits- en telefoonleidin- •
gen, de gemeenschappelijke antenne, de bliksem -•
beveiliging, de liften de alarminstallatie en —
de systemen voor oproep en deuropeners, alles —
voor zover die installatie niet uitsluitend ten •
dienste van een privé gedeelte strekken, het
hang- en sluitwerk aan ramen en deuren welke
zich in de buitengevel bevinden of een
scheiding vormen tussen privé en
gemeenschappelijk gedeelte.
"lid": ieder die in een verhouding van
lidmaatschap tot de coöperatie staat;
"Lid-oprichter" van de coöperatie is ieder van
de oprichters van de coöperatie tot het tijdstip, -•
waarop hij in verband met het hierna in dit
artikel bepaalde lid-belegger van de coöperatie is •
geworden.
" Lid-belegger" van de coöperatie is ieder van de -•
leden-oprichters van de coöperatie door wie de
(onverdeeld aandeel van een) deelnamesom
(mede) is voldaan en geïnstalleerd als lidbelegger, iedere rechtsopvolger van een lidbelegger, aan wie in verband met de overdracht of -de overgang van een (onverdeeld aandeel van een) —
lidmaatschap, door de coöperatie de hoedanigheid —
van lid-belegger is toegekend, alsmede ieder die —
na de ontzetting van een lid uit zijn lidmaatschap •
door de coöperatie als lid-belegger is aangenomen. •
" Lid-gebruiker" van- de coöperatie is ieder lid
die geen lid-oprichter is en aan wie niet de
hoedanigheid van lid-belegger door de coöperatie —
is toegekend.
"lidmaatschap": de rechtsverhouding tussen een lid •
als zodanig en de coöperatie;
"gebruiker": degene, die anders dan als lid
krachtens een overeenkomst met een lid het recht —
heeft op het uitsluitend gebruik van een privégedeelte, op het mede-gebruik van de
gemeenschappelijke gedeelten en het genot van de —
door de coöperatie te verlenen diensten als
omschreven in het reglement;
"algemene vergadering": de algemene vergadering
van de leden;

j. "bestuur": het bestuur van de coöperatie;
k. "reglement": het in artikel 23 van deze statuten —
bedoelde reglement;
1. "echtgenoot": de echtgenoot van een lid of die
persoon waarmede een lid een gemeenschappelijke
huishouding voert.
NAAM EN ZETEL
ARTIKEL 2
De coöperatie draagt de naam: Coöperatieve Flatexploitatievereniging "Parkflat Langswater V" U.A. en —
is gevestigd te Amsterdam.
DOEL
ARTIKEL 3
1. Het doel van de coöperatie is, in het daartoe ten -behoeve van haar leden uit te oefenen bedrijf, te -voorzien in de stoffelijke behoeften van haar
leden door:
a. het verkrijgen en op naam houden van de
erfpacht, al dan niet middels verkrijgingen van onverdeelde aandelen in de erfpacht.
b. het beheren en exploiteren van de erfpacht en —
het gebouw;
c. het sluiten van overeenkomsten met haar leden, -waarbij de coöperatie zich tegen betaling van —
een vergoeding, gebaseerd op de desbetreffende -kostprijzen, verplicht tot het verrichten ten —
behoeve van die leden van de in het reglement —
omschreven diensten;
d. het met inachtneming van het in artikel 31 van -deze statuten bepaalde sluiten met haar leden —
van de in dat artikel bedoelde overeenkomsten —
van geldlening;
e. het verrichten en bevorderen in de meest
uitgebreide zin van al hetgeen met het
vorenstaande in direct of indirect verband
staat of in het belang van haar leden
noodzakelijk of gewenst is.
2. Ter bereiking van haar doel kan de coöperatie
onder meer:
a. gelden, al dan niet onder hypothecair verband —
van de erfpacht, ter leen opnemen:
b. een huismeester en ander huispersoneel in
dienst nemen;
c. alleen of tezamen met (een) ander(en) een
rechtspersoon in het leven roepen en met die
rechtspersoon een overeenkomst aangaan, waarbij die rechtspersoon zich verbindt om geheel voor -rekening en risico van de coöperatie een
lidmaatschap in de coöperatie te verwerven en —
het privé-gedeelte tot het uitsluitend gebruik -waarvan dat lidmaatschap recht geeft, aan de
coöperatie ter beschikking te stellen.
DUUR
ARTIKEL 4
De coöperatie is aangegaan voor onbepaalde tijd.

LEDEN
ARTIKEL 5
1. Lid-oprichter van de coöperatie is ieder van de
oprichters van de coöperatie tot het tijdstip,
waarop hij in verband met het hierna in dit
artikel bepaalde lid-belegger van de coöperatie is •
geworden.
Aan de leden-oprichters komen tezamen als zodanig -•
toe alle lidmaatschappen van de coöperatie en op —
de leden-oprichters rust tezamen als zodanig de
verplichting tot voldoening aan de coöperatie van -een deelnamesom - hierna ook te noemen "de
deelnamesom" - gelijk aan de kostprijs voor de
coöperatie van de erfpacht. Een lid-oprichter van -•
de coöperatie is met ingang van de dag van de
betaling van de deelnamesom lid-belegger van de
coöperatie en houdt van dat tijdstip af op lidoprichter van de coöperatie te zijn. De betaling —
van de deelnamesom moet geschieden op de dag van —
de verkrijging door de coöperatie van de erfpacht -•
en wel, indien een privé-gedeelte is verhuurd,
onder gelijktijdige overdracht door de coöperatie -aan degene(n) door wie de deelnamesom werd
voldaan, van alle rechten en de voor
rekeningneming door laatstgenoemde(n) van alle
verplichtingen welke de coöperatie als verhuurster kan ontlenen aan - respectievelijk voor de
coöperatie als verhuurster voortvloeien uit - de —
desbetreffende overeenkomst van huur en verhuur. —
Tegelijk met de in de vorige zin bedoelde
overdracht van rechten en voor rekeningneming van - verplichtingen dient de coöperatie aan de aldaar —
bedoelde verkrijger(s) van die rechten een
onherroepelijke volmacht te verlenen, met de macht •
van substitutie, om voor en namens de coöperatie —
uit te oefenen alle rechten, welke de coöperatie —
uit een aldaar bedoelde overeenkomst van huur en —
verhuur jegens de huurder kan geldend maken,
waaronder met name begrepen het opzeggen of laten -ontbinden van zodanige overeenkomst van huur en
verhuur, zonodig met gerechtelijke ontruiming.
2. Lid-belegger van de coöperatie is ieder van de
leden-oprichters van de coöperatie door wie (en
onverdeeld aandeel in) de deelnamesom (mede) is
voldaan, terwijl tevens installatie als lidbelegger heeft plaatsgevonden, iedere rechtsopvolger van een lid-belegger, aan wie in verband
met de overdracht of de overgang van een lidmaatschap, door de coöperatie de hoedanigheid van -•
lid-belegger is toegekend, alsmede ieder die na de ontzetting van een lid uit zijn lidmaatschap door -de coöperatie als lid-belegger is aangenomen. Aan -het lid-belegger dat - casu quo de leden-beleggers •
die - voor de voldoening van de deelnamesom lid- —
oprichter van de coöperatie was/waren, komt/komen -(tezamen) als

zodanig toe alle lidmaatschappen van de
coöperatie, voorzover die niet door hem/hen zijn —
overgedragen.
3. Lid-gebruiker van de coöperatie is ieder lid die —
geen lid-oprichter is en aan wie niet de
hoedanigheid van lid-belegger door de coöperatie —
is toegekend.
4. De coöperatie is verplicht:
a. een rechtsopvolger van een lid-belegger
desgevraagd de hoedanigheid van lid-belegger
toe te kennen voor elk aan die rechtsopvolger —
over te dragen lidmaatschap, waarvan het privé- •
gedeelte op het uitsluitend gebruik waarvan dat •
lidmaatschap recht geeft ten tijde van die
overdracht is verhuurd;
b. een lid-belegger desgevraagd, indien de
coöperatie met hem na de ontzetting van een lid uit zijn lidmaatschap een overeenkomst wenst
aan te gaan, als bedoeld in artikel 34 lid 7
van deze statuten, aan te nemen als lidbelegger.
LIDMAATSCHAP
ARTIKEL 6
1. De coöperatie heeft maximaal zoveel
lidmaatschappen, als het gebouw privé-gedeelten
telt.
2. Elk lidmaatschap geeft in ieder geval het recht op het uitsluitend gebruik van het op het
desbetreffende lidmaatschap betrekking hebbende
privé-gedeelte en op het mede-gebruik van de
gemeenschappelijke gedeelten - overeenkomstig de —
in het reglement aan dat privé-gedeelte en die
gemeenschappelijke gedeelten gegeven bestemming, —
alsmede - na het sluiten met de coöperatie van een overeenkomst als bedoeld in artikel 7 lid 2 van
deze statuten - op het genot van de in het
reglement omschreven door de coöperatie te
verlenen diensten, een en ander mits met
inachtneming van het daaromtrent bepaalde in deze -statuten en het reglement.
3. Een lidmaatschap met de daaruit voortvloeiende
rechten is ondeelbaar, zodat al die rechten
slechts tezamen kunnen worden geleverd dan wel
kunnen overgaan.
4. Aan één persoon kan meer dan een lidmaatschap - en één lidmaatschap kan aan meer dan één persoon
tezamen in gemeenschap - of aan de een in
vruchtgebruik en aan de ander belast met dat
vruchtgebruik - toekomen.
Indien een lidmaatschap ingevolge het bepaalde in -de vorige zin aan meer dan een persoon toekomt,
worden in deze statuten en het reglement die
personen tezamen ook lid - en ieder van die
personen afzonderlijk "deellid" - genoemd.

5. Voor het geval een lidmaatschap aan meer dan één
persoon tezamen in gemeenschap toekomt, is ieder
van die personen hoofdelijk aansprakelijk voor
alle uit dat lidmaatschap jegens de coöperatie
voortvloeiende verplichtingen en dient ieder van
die personen zich hoofdelijk jegens de coöperatie -te verbinden tot nakoming van alle door die
personen met de coöperatie aan te gane
verbintenissen.
Die personen kunnen voorts hun uit dat
lidmaatschap voortvloeiende rechten om een
algemene vergadering bij te wonen en daarin stem
uit te brengen slechts uitoefenen door een door
hen schriftelijk aangewezen gevolmachtigde, mits
de personalia van die gevolmachtigde, alsmede de
aan hem verstrekte volmacht schriftelijk aan het
bestuur zijn medegedeeld.
De vorige zin is niet van toepassing ingeval van
vruchtgebruik, indien bij die vestiging van het
vruchtgebruik is bepaald aan welk deellid de in de vorige zin vermelde rechten toekomen, welk deellid in dat geval voor de uitoefening van die rechten
alleen als lid wordt aangemerkt.
GEBRUIK VAN GEMEENSCHAPPELIJKE GEDEELTEN EN GENOT VAN DIENSTEN
ARTIKEL 7
1. In de uitoefening van de rechten in lid 2 van
artikel 6 van deze statuten omschreven moet een
lid of gebruiker het recht van mede-gebruik
respectievelijk mede-genot van andere leden of
gebruikers dulden.
2. Een lid is gehouden gebruik te (doen) maken van de in het reglement omschreven door de coöperatie te -verlenen diensten en in verband daarmede verplicht bij de verkrijging van zijn lidmaatschap een
daartoe strekkende overeenkomst als omschreven in -het reglement met de coöperatie aan te gaan door
het zich verbinden in de in artikel 26 lid 5 van
deze statuten bedoelde notariële akte tot naleving van de bepalingen van het reglement.
3. De leden en gebruikers zijn verplicht zich te
onthouden van luidruchtigheid, het onnodig
verblijf in de gemeenschappelijke gedeelten die in verbinding staan met privé-gedeelten en het daarin plaatsen van al dan niet verpakt huisvuil,
fietsen, bromfietsen of andere voorwerpen op
plaatsen die hiervoor niet zijn bestemd.
De gemeenschappelijke gedeelten mogen niet worden -gebruikt voor het ophangen van schilderijen of
het aanbrengen van andere voorwerpen; daarin mogen geen kinderen spelen of huisdieren los lopen.
De algemene vergadering kan tot de in dit lid
vermelde handelingen toestemming verlenen en een
reeds verleende toestemming intrekken.

4. ledere op-, aan- of onderbouw zonder toestemming —
van de algemene vergadering is verboden. Het
aanbrengen van naamborden, reclame-aanduidingen, —
uithangborden, zonneschermen, bloembakken,
schijnwerpers en uitstekende voorwerpen mag
slechts geschieden met toestemming van de algemene •
vergadering of volgens regels te bepalen in het
reglement. Een door de algemene vergadering
verleende toestemming kan - tenzij anders is
bepaald - worden ingetrokken.
5. Elk lid en iedere gebruiker is te allen tijde
bevoegd tot het nemen van maatregelen, die
strekken tot het afwenden van een voor de
gemeenschappelijke gedeelten of het gebouw
onmiddellijk dreigend gevaar; hij is verplicht het •
bestuur van zodanig dreigend gevaar terstond op de •
hoogte te stellen en in te lichten omtrent de
reeds door hem genomen maatregelen.
6. De leden of gebruikers mogen zonder toestemming
van de algemene vergadering geen verandering in
het gebouw aanbrengen, waardoor de hechtheid ervan in gevaar wordt gebracht, waardoor het
architectonisch uiterlijk of de constructie ervan -•
gewijzigd wordt of waardoor de geluidshinder wordt •
vergroot.
GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN PRIVÉ-GEDEELTEN
ARTIKEL 8
1. In de uitoefening van het recht op het uitsluitend •
gebruik van een privé-gedeelte mag een lid of
gebruiker geen onredelijke hinder toebrengen aan —
andere leden en gebruikers.
Een gebruik van een privé-gedeelte, dat afwijkt
van de in het reglement aan dat privé-gedeelte
afgegeven bestemming is alleen dan geoorloofd,
indien de algemene vergadering daartoe toestemming heeft verleend. De algemene vergadering kan aan
die toestemming voorwaarden verbinden en bij het —
verlenen van die toestemming bepalen, dat deze
weer kan worden ingetrokken.
Indien een wijziging in het gebruik van een privé- •
gedeelte, dan wel een verandering door een lid of -•
gebruiker aangebracht in zijn privé-gedeelte leidt •
tot verhoging van het verzekeringstarief en/of tot verhoging van de verzekerde bedragen, dan komen de daaruit voortvloeiende verhogingen van de
premiebedragen voor rekening van het lid, wiens
lidmaatschap recht geeft op het uitsluitend
gebruik van dat privé-gedeelte.
2. Elk lid is verplicht zijn privé-gedeelte voor
zijn rekening behoorlijk te onderhouden. Tot dat —
onderhoud behoort met name het schilder-, behang- -•
en tegelwerk, de afwerklagen van vloeren,
plafonds, het stucwerk, het schoonhouden en
ontstoppen van alle sanitair en leidingen, met
uitzondering van de leidingen als bedoeld in
artikel 1 lid e onder a. en het schilderwerk van —
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radiatoren, alsmede het schoonhouden van ramen en -•
deuren, zowel aan de binnenzijde als aan de
buitenzijde, welke de scheiding vormen tussen de —
gemeenschappelijke gedeelten en zijn privégedeelte.
3. Elk lid en iedere gebruiker is verplicht de nodige •
zorgvuldigheid in acht te nemen met betrekking tot •
de gemeenschappelijke gedeelten, ook wanneer deze -•
zich in zijn privé-gedeelte bevinden.
Indien voor het verrichten van een handeling met —
betrekking tot enig gedeelte van het gebouw de
toegang tot of het tijdelijk gebruik van een
privé-gedeelte noodzakelijk is, is het desbetreffende lid en/of de gebruiker verplicht hiertoe zijn toestemming te verlenen.
Eventuele schade die hieruit voor het lid en/of de gebruiker voortvloeit wordt aan hem/hen door de
coöperatie vergoed.
4. In het geval dat in een privé-gedeelte belangrijke schade is ontstaan of dreigt te ontstaan of gevaar dreigt voor ernstige hinder van andere leden en
gebruikers, dient het lid of de gebruiker het
bestuur hiervan onverwijld in kennis te stellen. —
Glasschade in een privé-gedeelte, voorzover niet —
door de coöperatie verzekerd, komt voor rekening —
van het betrokken lid.
5. Elk lid en iedere gebruiker heeft in zijn privé- —
gedeelte al die gemeenschappelijke gedeelten te
gedogen, die niet of bezwaarlijk buiten dat
privé-gedeelte kunnen worden geplaatst.
6. Elk lid en iedere gebruiker is voorts verplicht
zich te onthouden van al die handelingen, waardoor schade kan worden toegebracht aan de belangen van -hypotheekhouders en andere zakelijk gerechtigden —
op de erfpacht, terwijl alles moet worden
nagelaten, dat tot vervallenverklaring van die
erfpacht aanleiding zou kunnen geven.
7. Het voortbrengen van muziek en storende geluiden —
op nader bij het reglement vast te stellen
tijdstippen is verboden.
8. Elk lid en iedere gebruiker is tegenover de andere leden en gebruikers aansprakelijk voor de schade —
toegebracht aan het gebouw en voor onredelijke
hinder veroorzaakt door de schuld van hemzelf,
zijn huisgenoten, zijn personeel of een andere
persoon die een opdracht uitvoert en hij is
verplicht, voorzover dit redelijk is, maatregelen -te nemen of te dulden die de strekking hebben
bedoelde schade te voorkomen.
KOSTEN, BEGROTING EN TE STORTEN BIJDRAGEN
ARTIKEL 9
1. De in het reglement als exploitatiekosten
omschreven kosten van de coöperatie komen voor
rekening van de leden, voor ieder lid voor het
totaal vermenigvuldigd met een breuk, waarvan de —
teller gevormd wordt door het aantal stemmen tot —
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het uitbrengen waarvan zijn lidmaatschap ingevolge
het bepaalde in artikel 20 lid 1 van deze statuten •
in een algemene vergadering recht geeft en de
noemer door het aldaar vermelde maximaal aantal
uit te brengen stemmen in een algemene
vergadering.
Jaarlijks wordt door het bestuur een begroting
ontworpen en ter vaststelling aan de algemene
vergadering als bedoeld in artikel 18 lid 1 van
deze statuten voorgelegd van de exploitatiekosten -•
van de coöperatie, waaronder begrepen de kosten
verbonden aan het verlenen door de coöperatie van -•
de in het reglement omschreven diensten.
Met ingang van een door het bestuur te bepalen
datum moet ieder lid ten behoeve van de coöperatie •
bij wijze van voorschotbijdrage maandelijks aan
het bestuur overmaken:
a. een/twaalfde gedeelte van het voor zijn
rekening komende aandeel in het in lid 2 van
dit artikel bedoelde bedrag;
b. het voor zijn rekening komende aandeel in de
extra voorschotbijdrage als bedoeld in artikel -•
35 lid 2 van deze statuten;
c. indien hiertoe door de algemene vergadering
wordt besloten, een/twaalfde gedeelte van het —
voor zijn rekening komende aandeel in een nader •
te bepalen percentage van het totale bedrag van de begroting zulks tot het vormen van een
reservefonds in artikel 22 van deze statuten
omschreven.
Met het door een lid verschuldigde aandeel in de —
blijkens de vastgestelde jaarrekening over enig
boekjaar ten laste van dat boekjaar gebrachte
totaalbedragen wordt, tenzij de vergadering anders •
beslist verrekend waarbij in mindering daarop
reeds door hem aan voorschotbij dragen werd voldaan.
Het na verrekening als vorenbedoeld door een lid —
nog verschuldigde, moet door hem worden betaald
binnen een maand nadat zulks door het bestuur is —
verzocht, terwijl het teveel door hem voldane tenzij de algemene vergadering anders beslist aan hem wordt gerestitueerd.
Indien een lid niet stipt het door hem
verschuldigde heeft voldaan, is hij daarover rente verschuldigd waarvan het percentage nader in het —
reglement zal worden bepaald, terwijl tevens alle -•
door de coöperatie te maken kosten verband
houdende met de inning ten laste van het betrokken •
lid komen, de door de coöperatie te maken kosten —
van juridische bijstand en proceskosten daaronder -•
begrepen.
Indien een lid het door hem verschuldigde als
bedoeld in lid 4 van dit artikel niet binnen zes —
maanden na opeisbaar wording heeft voldaan, wordt -•
zijn schuld omgeslagen over de andere leden, voor -•

12
ieder lid voor hetzelfde aandeel als waartoe hij —
gehouden is in de exploitatiekosten van de
coöperatie bij te dragen, ongeacht de maatregelen -die jegens het nalatige lid kunnen worden genomen -•
en behoudens het recht van verhaal van de andere —
leden op eerstgenoemde.
LEDENREGISTER
ARTIKEL 10
1. Het bestuur houdt een register, waarin voor elk
lidmaatschap zijn vermeld het privé-gedeelte tot —
het uitsluitend gebruik waarvan dat lidmaatschap —
recht geeft, de naam en het adres van het tot dat -lidmaatschap gerechtigd lid, zijn hoedanigheid van hetzij lid-oprichter, hetzij lid-belegger, hetzij -lid-gebruiker, alsmede het aantal stemmen tot het -uitbrengen waartoe dat lidmaatschap ingevolge het -bepaalde in artikel 20 lid 1 van deze statuten
recht geeft.
2. In het register worden tevens opgenomen de namen —
en adressen van hen, die vruchtgebruik of recht
van pand op een lidmaatschap hebben.
3. Elk lid en iedere vruchtgebruiker en pandhouder is verplicht er voor te zorgen, dat zijn adres bij de coöperatie bekend is.
4. In het register wordt tenslotte voor elk privégedeelte afzonderlijk opgenomen de naam en het
adres van de gebruiker.
BESTUUR
ARTIKEL 11
1. De coöperatie wordt bestuurd door een bestuur,
bestaande uit een door de algemene vergadering te -bepalen aantal van een of meer bestuurders.
Behoudens het bepaalde in lid 4 van dit artikel
kunnen alleen leden bestuurder zijn.
2. De algemene vergadering benoemt een bestuurder
voor onbepaalde tijd en is te allen tijde bevoegd -hem te schorsen of te ontslaan. Een besluit tot
schorsing van een bestuurder vervalt indien de
algemene vergadering niet binnen twee maanden na —
dat besluit tot schorsing heeft besloten tot
eenmalige verlenging van de schorsing voor een in -het verlengingsbesluit te bepalen termijn van ten -hoogste twee maanden of tot ontslag.
3. In het bestuur worden in ieder geval vervuld de
functies van voorzitter, secretaris en
penningmeester; de voormelde bestuursfuncties of
twee daarvan kunnen, in één persoon verenigd zijn. Tenzij de algemene vergadering een persoon in een -desbetreffende bestuursfunctie benoemt, bepaalt
het bestuur zelf wie in het bestuur de functies
van respectievelijk voorzitter, secretaris en
penningmeester vervult.
4. Behalve een lid kan ook de echtgenoot van een lid -bestuurder zijn, terwijl de bestuurder die in het -bestuur de functie vervult van penningmeester, al -dan niet gecombineerd met die van voorzitter en/of -
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secretaris, ook als hij enig bestuurder is, geen —
lid noch de echtgenoot van een lid behoeft te
zijn.
5. Behalve door een aan hem als zodanig verleend
ontslag houdt een persoon op bestuurder te zijn
door:
a. zijn overlijden, indien hij een natuurlijk
persoon is en zijn ontbinding indien hij een
rechtspersoon is;
b. zijn faillissement, aanvrage tot surséance van -betaling, onder bewindstelling van zijn
lidmaatschap, onder curatelestelling of
bedanken;
c. het ophouden van zowel hem als zijn echtgenoot -van het zijn van lid.
6. De algemene vergadering kan aan de bestuurder(s) —
of één of meer van hen een door de algemene
vergadering vast te stellen beloning en/of een
vergoeding voor gemaakte onkosten toekennen.
ARTIKEL 12
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls één van de
bestuurders dat nodig acht.
Behoudens het bepaalde in lid 2 van dit artikel
kunnen besluiten van het bestuur slechts geldig
genomen worden met volstrekte meerderheid van de —
uitgebrachte stemmen in een vergadering van het
bestuur, waarin de meerderheid van de in functie —
zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd
zijn. In een vergadering van het bestuur heeft
iedere bestuurder recht op het uitbrengen van één -stem.
2. Geldige besluiten van het bestuur kunnen ook
buiten vergadering genomen worden, mits in dat
geval alle bestuurders zich schriftelijk
(waaronder begrepen telegrafisch, per telefax of —
per telex) voor de aanneming van dat besluit
hebben uitgesproken.
3. Het bestuur kan zich op kosten van de coöperatie —
doen bijstaan door een door hem aan te wijzen
persoon, die onder verantwoordelijkheid van het
bestuur zal zijn belast met het financieel en
administratief en/of technisch beheer van de
coöperatie en die in deze statuten wordt genoemd —
"administrateur".
4. Het bestuur is gerechtigd - na verkregen
toestemming van de algemene ledenvergadering zich -bij de uitoefening van zijn bestuurstaak te doen —
bijstaan door een of meer deskundigen, niet zijnde leden van de coöperatie.
5. Het in de eerste twee leden van dit artikel
bepaalde is niet van toepassing indien het bestuur uit slechts één bestuurder bestaat.
ARTIKEL 13
1. Het bestuur vertegenwoordigt de coöperatie, voor —
zover uit de wet niet anders voortvloeit en is na -verkregen toestemming als bedoeld in lid 2 van dit -
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artikel tevens bevoegd te besluiten tot het
aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
overdracht of bezwaring van registergoederen en
tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de
coöperatie zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde
sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor
een schuld van een derde verbindt.
2. Het bestuur behoeft de voorafgaande toestemming
van de algemene vergadering voor besluiten tot:
a. het aangaan van de overeenkomsten als zijn
omschreven in lid 1 van dit artikel;
b. het verbouwen van het gebouw, het aanbrengen
van installaties in het gebouw, voorzover die —
installaties niet zijn bestemd ter vervanging —
van bestaande installaties, en het verwijderen -van bestaande installaties, voorzover deze niet door andere installaties worden vervangen;
c. handelingen, voorzover niet vallende onder a. —
of b. van dit lid, die een verbintenis voor de -coöperatie ten gevolge hebben, welke een bedrag of waarde gelijk aan vijf/tiende procent (0,5%) van de verzekerde waarde van het gebouw op het -tijdstip van het verrichten van zodanige
handelingen te boven gaat en niet zijn vermeld -in een vastgestelde begroting.
d. de ontbinding van de overeenkomst tussen de
leden-beleggers en de coöperatie welke
overeenkomst wordt geconstateerd bij akte mede -op heden verleden voor genoemde notaris Bosse- -Visser.
3. In afwijking van het in het vorige lid onder c.
van dit artikel bepaalde, is de aldaar bedoelde
toestemming van de algemene vergadering niet
vereist voor besluiten van het bestuur tot het
aangaan van die rechtshandelingen, welke
verbintenissen ten gevolge hebben tussen de
coöperatie en een persoon en betrekking hebben op -of verband houden met:
a. de aanneming van die persoon als lid;
b. het aangaan met dat lid van overeenkomsten als -bedoeld in artikel 7 lid 2 en artikel 31 van
deze statuten en het aangaan van overeenkomsten welke hiermee in verband staan;
c. het verstrekken namens de coöperatie aan dat
lid van de in artikel 2 6 lid 7 van deze
statuten bedoelde garanties.
4. Ook in alle gevallen waarin de coöperatie een
tegenstrijdig belang heeft met - of een
rechtsgeding voert tegen - haar bestuurders of een of meer van hen, wordt de coöperatie op
voorschreven wijze vertegenwoordigd.
ARTIKEL 14
In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overgebleven bestuurders of is de enig over- -gebleven bestuurder tijdelijk met het gehele bestuur -van de coöperatie belast, terwijl bij ontstentenis of -
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belet van alle bestuurders respectievelijk van de
enige bestuurder, de coöperatie tijdelijk wordt
bestuurd door de persoon, die daartoe elk jaar voor —
de tijd van één jaar door de algemene vergadering
wordt aangewezen, onder verplichting voor het bestuur •
om zo spoedig mogelijk een algemene vergadering
bijeen te roepen, teneinde definitief in de
vacature(s) te voorzien.
KASCOMMISSIE
ARTIKEL 15
1. Indien het onderzoek van de jaarrekening over enig •
jaar ingevolge het bepaalde in artikel 16 van deze statuten is opgedragen aan een registeraccountant -•
kan - en zo een opdracht als vorenbedoeld
ontbreekt moet - de algemene vergadering jaarlijks een uit ten minste twee leden - die geen deel
mogen uitmaken van het bestuur - bestaande
kascommissie benoemen.
2. De kascommissie onderzoekt de jaarrekening en
brengt aan de algemene vergadering het verslag van zijn bevindingen uit.
3. Indien het onderzoek van de jaarrekening
bijzondere boekhoudkundige kennis vereist, kan de -kascommissie zich, na verkregen toestemming van de algemene vergadering op kosten van de coöperatie —
doen bijstaan door een door hem aan te wijzen
deskundige.
4. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle -door hem gewenste inlichtingen te verschaffen, hem •
desgewenst de kas en de waarden te tonen en hem
inzage van de boeken en de bescheiden van de
coöperatie te verlenen.
BOEKJAAR EN JAARREKENING
ARTIKEL 16
1. Het boekjaar van de coöperatie valt samen met het -kalenderj aar.
2. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn
met ten hoogste vijf maanden door de algemene
vergadering op grond van bijzondere
omstandigheden, wordt door het bestuur een
jaarrekening opgemaakt, die na door de
kascommissie, indien die er is, te zijn
onderzocht, voor de leden ter inzage wordt gelegd -ten kantore van de coöperatie. Binnen deze termijn legt het bestuur ook het jaarverslag ter inzage. —
De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door -alle bestuurders en alle leden van de
kascommissie;
ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner -dan wordt daarvan onder opgave van reden melding —
gemaakt.
3. De algemene vergadering is, indien artikel 2:393 —
lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, gelet op het
bepaalde in artikel 2:396 leden 1 tot en met 6 van het Burgerlijk Wetboek op de coöperatie van
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toepassing is, verplicht een registeraccountant de •
opdracht te verlenen om de jaarrekening te
onderzoeken en over dat onderzoek verslag uit te —
brengen en een verklaring af te leggen.
Op de benoeming en het ontslag van de
registeraccountant is dan voorts het bepaalde in —
voormeld artikel 2:393 van toepassing.
4. De coöperatie zorgt dat de opgemaakte
jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens
artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe •
te voegen gegevens vanaf de oproep voor de
algemene vergadering bestemd tot hun behandeling, -•
te haren kantore aanwezig zijn. De leden kunnen de •
in de vorige zin bedoelde stukken ten kantore van -•
de coöperatie inzien en er kosteloos een afschrift •
van krijgen.
5. Vaststelling zonder voorbehoud van de jaarrekening •
door de algemene vergadering strekt het bestuur
tot decharge voor al hetgeen over het boekjaar,
waarop die jaarrekening betrekking heeft, blijkens de boeken is verricht.
ALGEMENE VERGADERINGEN
ARTIKEL 17
1. Alle vergaderingen worden gehouden te Amsterdam. —
Zij worden door het bestuur tenminste acht dagen —
voor die van de vergadering schriftelijk
bij eengeroepen.
2. De oproep vermeldt de te behandelen onderwerpen; —
omtrent onderwerpen welke niet in de oproep of in -een aanvullende oproep met inachtneming van de
voor oproeping gestelde termijn, zijn
aangekondigd, kan niet wettig worden besloten,
tenzij het besluit met algemene stemmen wordt
genomen in een algemene vergadering waarin alle
leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
ARTIKEL 18
1. Jaarlijks, uiterlijk één maand na afloop van de in artikel 16 lid 2 vermelde termijn, wordt een
algemene vergadering gehouden waarin:
a. door het bestuur verslag wordt uitgebracht
omtrent de zaken van de coöperatie en het
gevoerde bestuur over het afgelopen boekjaar; —
b. de jaarrekening ter beoordeling en vaststelling wordt aangeboden;
c. de begroting over het lopende boekjaar wordt
vastgesteld;
d. de persoon wordt aangewezen als bedoeld in
artikel 14 van deze statuten en wordt voorzien -in bestaande vacatures;
e. behandeld worden de onderwerpen welke door het -bestuur op de agenda zijn geplaatst of volgens -deze statuten of het reglement behandeld moeten worden.
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2. Buitengewone algemene vergaderingen worden
gehouden zo dikwijls het bestuur dit nodig acht, —
dan wel zodanige vergadering overeenkomstig het
bepaalde in deze statuten of het reglement wordt —
vereist.
3. Het bestuur is verplicht tot het bijeenroepen van -•
een algemene vergadering op een termijn van niet —
langer dan vier weken, indien tenminste een
zodanig aantal leden als bevoegd is tot het
uitbrengen van één/tiende gedeelte van het totaal -•
aantal uit te brengen stemmen het bestuur daar
schriftelijk om verzoekt.
Indien aan het verzoek bedoeld in de vorige zin
door het bestuur binnen vier weken geen gevolg
wordt gegeven, kunnen de in die zin bedoelde
verzoekers zelf tot het bijeenroepen van een
algemene vergadering overgaan, op de wijze waarop -•
het bestuur een algemene vergadering bijeenroept. -•
4. Voorstellen van leden kunnen alleen dan in
behandeling worden genomen, indien deze tenminste -•
drie weken voor de algemene vergadering
schriftelijk bij de secretaris van het bestuur
zijn ingediend.
ARTIKEL 19
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de
voorzitter van het bestuur en bij diens
afwezigheid door een andere bestuurder;
is geen bestuurder aanwezig, dan voorziet de
vergadering zelf in haar leiding.
2. Ieder lid is bevoegd hetzij in persoon, hetzij bij een schriftelijk daartoe aangewezen
gevolmachtigde, die geen lid van de coöperatie
behoeft te zijn, de algemene vergaderingen bij te -wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht •
uit te oefenen.
3. De leden of hun gemachtigden zullen voor de
aanvang van de vergadering bij het betreden van de •
vergaderzaal de daartoe aanwezige presentielijst —
moeten tekenen, onder gehoudenheid voor de
gemachtigden tot overlegging van de hen verstrekte volmacht.
4. Van het verhandelde in algemene vergaderingen
worden, tenzij voor het constateren van een daarin •
te nemen besluit ingevolge het bepaalde in artikel •
35 van deze statuten een notarieel proces-verbaal -is vereist, op door de voorzitter van de
vergadering te bepalen wijze notulen gehouden, die door de voorzitter met een door de vergadering bij •
haar aanvang aangewezen persoon worden vastgesteld •
en getekend.
Indien van het verhandelde in een algemene
vergadering een notarieel proces-verbaal wordt
opgemaakt, is de mede-tekening daarvan door de
voorzitter alleen voldoende.
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5. Ieder lid kan van het bestuur een extra afschrift -•
van - of een uittreksel uit - de notulen
verlangen, tegen vergoeding van de kosten.
ARTIKEL 2 0
1. Stemgerechtigd in een algemene vergadering
/ zijn uitsluitend de leden-gebruikers en de leden- -•
beleggers. Elk lidmaatschap of een onverdeeld
aandeel daarin, dat recht geeft op het uitsluitend •
gebruik van een privé-gedeelte, hetwelk op de
onder artikel 1 onder d. bedoelde tekening is
aangegeven met een van de nummers 535 tot en met —
651 geeft aan het betrokken lid recht op het
uitbrengen van:
- voor wat betreft een drie-kamer woning: negen
st emmen;
- voor wat betreft een vier-kamer woning: tien
s t e mme n;
Het maximaal aantal uit te brengen stemmen in een -algemene vergadering bedraagt derhalve
elfhonderd vijf (1.105).
Geldige stemmen in een algemene vergadering kunnen •
ook worden uitgebracht door die leden, aan wie
door het te nemen besluit enig recht jegens de
coöperatie wordt toegekend, of die daarvoor van
enige verplichting jegens de coöperatie worden
ontslagen.
2. Tenzij ingevolge het bepaalde in artikel 35 van
deze statuten voor het nemen van enig besluit een -bepaald quorum is vereist, dan wel ingevolge het
—
bepaalde in dat artikel een grotere meerderheid of ingevolge het bepaalde in lid 5 van dit artikel
een geringere meerderheid is voorgeschreven,
worden alle besluiten genomen, ongeacht de ter
-vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden, -met volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen; blanco stemmen worden voor
—
niet uitgebracht gehouden.
3. Stemming over andere voorstellen dan benoeming van personen geschiedt mondeling; staken de stemmen
dan is het voorstel verworpen.
4. Stemming over benoeming van personen geschiedt
schriftelijk bij ongetekende briefjes, tenzij de
—
algemene vergadering eenstemmig goedkeurt dat
mondeling wordt gestemd, in welk geval - mits geen van de aanwezige stemgerechtigden zich daartegen
—
verzet - zodanige stemming ook bij acclamatie kan -geschieden. Getekende briefjes zijn van onwaarde. -5. Wanneer bij stemming over benoeming van personen
—
geen volstrekte meerderheid is verkregen, vindt
een tweede vrije stemming plaats.
Heeft alsdan wederom niemand de volstrekte
meerderheid verkregen dan wordt herstemd tussen de twee personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich verenigd hebben; mochten
dientengevolge meer dan twee personen voor de
derde stemming in aanmerking komen, dan beslist
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het lot welke twee personen^ in de derde stemming —
zullen worden opgenomen, respectievelijk wie met —
de persoon op wie in de tweede stemming de meeste -•
stemmen zijn uitgebracht in de derde stemming
wordt opgenomen. Degene, die bij de derde stemming
de meeste stemmen op zich verenigd heeft, is
gekozen.
5. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn •
deze niet in vergadering bijeen, heeft, mits
daarvan schriftelijk blijkt en dat besluit met
voorkennis van het bestuur is genomen, dezelfde
kracht als een besluit van de algemene
vergadering.
AANSPRAKELIJKHEID VAN LEDEN
ARTIKEL 21
De leden zijn niet aansprakelijk voor de
verbintenissen van de coöperatie en iedere
verplichting van leden of oudleden om bij de
ontbinding van de coöperatie in een tekort bij te
dragen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
RESERVEFONDS
ARTIKEL 22
1. Krachtens besluit van de algemene vergadering kan -•
een reservefonds worden gevormd ter bestrijding
van uitgaven van de coöperatie die niet tot de
gewone uitgaven behoren. Een uitgave is eerst dan -niet gewoon, indien voor het doen van zodanige
uitgave ingevolge het bepaalde in artikel 13 lid 2 onder c. van deze statuten de voorafgaande
toestemming van de algemene vergadering is
vereist.
2. Aan het reservefonds mag niets worden onttrokken —
tenzij krachtens besluit van de algemene
vergadering en de gelden van het reservefonds
moeten op een afzonderlijke rekening ten name van -de coöperatie worden gedeponeerd.
3. In elke jaarrekening van de coöperatie moet van
het reservefonds als afzonderlijke post worden
melding gemaakt.
REGLEMENT/HUISHOUDELIJK REGLEMENT
ARTIKEL 23
1. Het reglement geeft nadere regels omtrent de door -de coöperatie te verlenen diensten en de
exploitatie en het beheer van het gebouw.
Bepalingen in het reglement in strijd met deze
statuten of de wet worden voor niet geschreven
gehouden.
2. Ieder lid is gehouden tot naleving van alle
bepalingen van het reglement en in verband
daarmede verplicht zich bij de verkrijging van
zijn lidmaatschap in de in artikel 26 lid 5 van
deze statuten bedoelde notariële akte, voor zover -•
nodig, uitdrukkelijk daartoe jegens de coöperatie -•
te verbinden.
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3. De vergadering kan bepalen dat bij huishoudelijk —
reglement een nadere uitwerking wordt gegeven aan - •
het bepaalde bij de statuten en/of het
reglement.
De inhoud van dit huishoudelijk reglement, waarvan •
de inhoud door de vergadering wordt bepaald, mag —
niet in strijd zijn met het bepaalde in de
statuten of het reglement en daarop is het
bepaalde in lid 2 van dit artikel van
overeenkomstige toepassing.
OVERDRACHT EN VERPANDING VAN EEN LIDMAATSCHAP
ARTIKEL 24
1. Een lidmaatschap kan, mits met inachtneming van
het daaromtrent in deze statuten bepaalde, worden -•
overgedragen.
Telkens als een lid-belegger een lidmaatschap aan -•
een derde overdraagt dient hij aan de coöperatie —
een zodanig onverdeeld aandeel in de erfpacht over
te dragen als overeenkomt met de breuk bedoeld in -•
artikel 9 lid 1 met betrekking tot dat
lidmaatschap. Een lidmaatschap rechtgevende op het •
uitsluitend gebruik van een berging kan slechts
tezamen met een woning worden vervreemd.
2. Voor de terzake van het verkregen lidmaatschap
verschuldigde voorschotbijdragen als bedoeld in
artikel 9 lid 3 van deze statuten en de daarop
betrekking hebbende definitieve bijdragen als
bedoeld in lid 4 van dat artikel, die in het
lopende of in het voorafgaande boekjaar opeisbaar -•
zijn geworden of nog zullen worden, zijn de
verkrijger en het vroegere lid hoofdelijk
aansprakelij k.
3. Het vroegere lid en de verkrijger zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de extra voorschotbij dragen als bedoeld in artikel 9 lid 3 van deze statuten en de definitieve bijdragen die verschuldigd zijn als
gevolg van de desbetreffende besluiten van de
algemene vergadering die tot stand gekomen zijn in •
het lopende of in het voorafgaande boekjaar.
Hetzelfde geldt voor bijzondere bijdragen
verschuldigd terzake van rechtsfeiten, die in
voormeld tijdvak hebben plaatsgehad.
4. In afwijking van het vorige lid is uitsluitend het •
nieuwe lid aansprakelijk voor assurantiepremies en •
het verschuldigde loon van de bestuurders en de
administrateur, voorzover deze premies of dat loon •
opeisbaar zijn geworden na de overdracht.
ARTIKEL 25
1. Een lidmaatschap kan - mits met inachtneming van —
het daaromtrent in deze statuten bepaalde - worden •
verpand. De verpanding van een lidmaatschap brengt •
geen wijziging in de tussen de coöperatie en het —
desbetreffende lid bestaande rechtsverhouding en —
laat onverkort de handhaving van alle rechten, die •
de coöperatie ingevolge deze statuten, met name
het in artikel 34 van deze statuten bepaalde,
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jegens dat lid kan geldend maken.
2. Pandrecht op een lidmaatschap kan slechts worden —
gevestigd bij een notariële akte en de schrifte- —
lijke mededeling daarvan door de pandgever of
pandhouder aan de coöperatie.
De schriftelijke mededeling van de vestiging van —
het pandrecht dient in ieder geval in te houden de datum waarop en de notaris ten overstaan van wie —
de akte van inpandgeving werd verleden, de
aanduiding van het privé-gedeelte op het
uitsluitend gebruik waarvan het verpande
lidmaatschap aan het lid of de gebruiker recht
geeft, de mededeling van toestemming van de
pandgever in de vestiging van het pandrecht
alsmede de naam en het adres van de pandhouder.
3. In de in het vorige lid bedoelde akte dient de
verplichting van de pandhouder jegens de
coöperatie te zijn opgenomen, om van het einde van zijn pandrecht de coöperatie onverwijld
•
schriftelijk in kennis te stellen.
4. Het pandrecht op een lidmaatschap ontstaat eerst —
door de hiervoor in lid 2 van dit artikel bedoelde kennisgeving aan de coöperatie.
ARTIKEL 2 6
1. Indien een lid zijn lidmaatschap wenst over te
dragen is dat lid verplicht de personalia
van de gegadigde voor dat lidmaatschap, alsmede
alle inlichtingen waarover het bestuur dient te
beschikken om te beoordelen of de gegadigde in
aanmerking komt voor het verwerven van het
lidmaatschap schriftelijk aan het bestuur te
verstrekken.
2. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van —
de personalia en de inlichtingen als bedoeld in
het vorige lid van dit artikel, aan het
desbetreffende lid mededeling te doen of de
bedoelde gegadigde in aanmerking komt voor het
verwerven van het lidmaatschap.
Het bestuur zal slechts mogen te kennen geven dat -een gegadigde niet in aanmerking komt voor het
verwerven van het lidmaatschap indien het op
redelijke wijze aannemelijk kan maken dat de
desbetreffende gegadigde ofwel niet in staat
geacht moet worden de financiële verplichtingen
voortvloeiende uit de door de coöperatie met hem —
als lid te sluiten overeenkomsten als bedoeld in —
artikel 7 lid 2 en artikel 31 van deze statuten of aan het lidmaatschap verbonden na ce komen, danwei er ernstige vrees bestaat dat bedoelde gegadigde —
de bepalingen van deze statuten en het reglement —
en de besluiten van de algemene vergadering op
grove wijze zal overtreden en/of veronachtzamen. —
3. Ingeval van afwijzing door het bestuur van een
gegadigde staat aan het lid, hetwelk zijn lidmaatschap aan die gegadigde wenst over te dragen, --
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beroep open op de algemene vergadering.
Het beroep moet worden ingesteld binnen een week, -•
nadat aan het desbetreffende lid van de afwijzing -•
schriftelijk is kennis gegeven en dat beroep dient •
schriftelijk bij het bestuur te worden aanhangig —
gemaakt.
De algemene vergadering, waarin vorenbedoeld
beroep aan de orde zal worden gesteld, moet worden gehouden binnen een maand, nadat dat beroep is
aanhangig gemaakt. Indien bedoelde algemene
vergadering niet uiterlijk veertien dagen na het —
aanhangig maken van het beroep door het bestuur is •
opgeroepen, is het lid hetwelk in beroep is
gegaan, zelf bevoegd die algemene vergadering
bijeen te roepen, op de wijze waarop het bestuur —
een algemene vergadering bijeenroept.
Het hiervoor in lid 1 en lid 2 van dit artikel
bepaalde mist toepassing op een gegadigde aan wie: a. een lid-belegger (een aan laatstgenoemde
toekomend) zijn lidmaatschap heeft verkocht,
zulks met inachtneming van het bepaalde in
artikel 24 lid 1;
b. een hypothecaire schuldeiser van de coöperatie -als pandhouder, op grond van het bepaalde in
artikel 3:248 en volgende van het Burgerlijk
Wetboek, een lidmaatschap heeft verkocht;
c. een lid-gebruiker een aan laatstgenoemde
toekomend lidmaatschap heeft verkocht,
voorzover in dat geval die gegadigde reeds lid- belegger is, in welk geval de coöperatie tevens verplicht is laatstgenoemde voor dat aan hem
verkochte lidmaatschap de hoedanigheid van lid- •
belegger toe te kennen.
De overdracht van een lidmaatschap kan slechts
geschieden bij een notariële akte, die dient in te •
houden:
a. de aanduiding van het privé-gedeelte op het
uitsluitend gebruik waarvan dat lidmaatschap
recht geeft;
b. de verbintenis jegens de coöperatie van het
nieuwe lid tot naleving van de bepalingen van —
het reglement;
c. de verklaring van de coöperatie, dat zij de
verkrijger van dat lidmaatschap voor dat
lidmaatschap in het ledenregister van de
coöperatie zal boeken als lid en dat de
coöperatie dat lid de hoedanigheid van lidbelegger toekent indien zij ingevolge het
bepaalde in deze statuten daartoe verplicht is -•
en anders als lid-gebruiker.
Tot zekerheid voor de betaling van dat gedeelte
van de betalingsverplichting van het uit hoofde
van zijn lidmaatschap en/of op grond van de door —
hem met de coöperatie gesloten overeenkomsten als -•
bedoeld in artikel 7 lid 2 en artikel 31 van deze -•
statuten door een lid aan de coöperatie
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verschuldigde, hetwelk ten tijde van de overdracht •
van zijn lidmaatschap nog niet vaststaat, is de
vervreemder van dat lidmaatschap verplicht een
door het bestuur te bepalen genoegzaam depot in de •
kas van de coöperatie te storten.
Voorts dient het uittredende lid aan de coöperatie •
te voldoen het bedrag dat deze ingevolge de
administratieovereenkomst aan haar administrateur -•
dient te betalen.
7. De coöperatie is verplicht óp verzoek van het
nieuwe lid in de hiervoor in lid 5 van dit artikel •
bedoelde notariële akte de garantie te geven dat —
de coöperatie tegenover de erfpacht, de
vorderingen ten laste van haar leden tot
voldoening van het door hen verschuldigde uit
hoofde van de door de coöperatie met hen gesloten -overeenkomsten als bedoeld in artikel 7 lid 2 en —
artikel 31 van deze statuten geen andere schulden -heeft dan die door haar aangegaan ter verkrijging -van de benodigde middelen tot het sluiten met haar leden van de in artikel 31 van deze statuten
bedoelde overeenkomsten, die welke voortvloeien
uit de door de coöperatie te verlenen diensten en -uit hoofde van de normale lasten en belastingen
van de erfpacht en van de exploitatie, het beheer -en de administratie daarvan en dat de erfpacht met geen andere hypotheken is belast dan die bedoeld —
in artikel 31 van deze statuten.
8. Het bepaalde in artikel 24 en in de voorgaande
leden van dit artikel is voorzover mogelijk van
overeenkomstige toepassing bij de vestiging, bij —
overdracht en bij het einde van het vruchtgebruik -van een lidmaatschap.
OVERGANG VAN EEN LIDMAATSCHAP
ARTIKEL 27
1. Een lidmaatschap kan anders dan door overdracht
overgaan op één of meer rechtverkrijgenden;
2. Een (de) rechtverkrijgende(n) als in lid 1 van dit artikel bedoeld dient (dienen) er binnen drie
maanden na de verkrijging van het lidmaatschap
voor zorg te dragen dat hij (zij) in het
ledenregister bedoeld in artikel 10 van deze
statuten is (zijn) ingeschreven.
HET IN GEBRUIK GEVEN VAN ONDER MEER EEN PRIVÉ-GEDEEL- TE AAN EEN GEBRUIKER
ARTIKEL 2 8
1. Een lid kan het privé-gedeelte, dan wel een
gedeelte daarvan op het uitsluitend gebruik
waarvan hij krachtens zijn lidmaatschap gerechtigd is en het mede-gebruik van de gemeenschappelijke
gedeelten aan een gebruiker in gebruik geven,
alsmede het genot van de door de coöperatie te
verlenen diensten als omschreven in het reglement -aan die gebruiker verschaffen, mits met
inachtneming van het daaromtrent in deze statuten -bepaalde.
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2. Indien een lid van de in het vorige lid van dit
artikel gegeven bevoegdheid gebruik wenst te maken •
is dat lid verplicht de personalia van de
desbetreffende gegadigde alsmede alle inlichtingen waarover het bestuur dient te beschikken om te
beoordelen of die gegadigde in aanmerking komt als •
gebruiker, schriftelijk aan het bestuur te
verstrekken.
3. Het bestuur is verplicht binnen een termijn van
veertien dagen na ontvangst van de personalia en —
de inlichtingen als bedoeld in het vorige lid van -•
dit artikel aan het desbetreffende lid mededeling -te doen of de bedoelde gegadigde als gebruiker in -•
aanmerking komt.
Het bestuur zal een gegadigde slechts als
gebruiker mogen weigeren indien het op redelijke —
wijze aannemelijk kan maken, dat- er ernstige vrees •
bestaat dat bedoelde gegadigde de bepalingen van —
deze statuten en het reglement en de besluiten van •
de algemene vergadering zal overtreden en/of
veronachtzamen.
4. Ingeval van afwijzing door het bestuur van een
gegadigde als gebruiker staat aan het
desbetreffende lid beroep open op de algemene
vergadering. Met betrekking tot de instelling en —
de behandeling van dat beroep is het bepaalde in —
lid 3 van artikel 2 6 van deze statuten van
overeenkomstige toepassing.
5. Het hiervoor in lid 2 en lid 3 van dit artikel
bepaalde is niet van toepassing op een lid-belegger.
6. Een gebruiker zal de hem als gebruiker toekomende -rechten eerst kunnen uitoefenen na ondertekening —
van een in tweevoud opgemaakte en gedagtekende
verklaring, dat hij deze statuten en het reglement •
en de besluiten van de algemene vergadering, een —
en ander voorzover die tevens op een gebruiker
betrekking hebben, zal naleven.
Van deze verklaring behoudt zowel de gebruiker als •
het bestuur een exemplaar. De verklaring zal
geacht worden ook betrekking te hebben op
besluiten en bepalingen, die eerst na die
verklaring worden vastgesteld, tenzij een beroep —
op die besluiten en bepalingen, jegens de
gebruiker in strijd zou zijn met de goede trouw. —
Het bestuur zal de gebruiker van iedere aanvulling •
of verandering van deze statuten of het reglement, alsmede van alle besluiten van de algemene
vergadering, een en ander voorzover die tevens op -•
een gebruiker betrekking hebben, op de hoogte
stellen.
ARTIKEL 2 9
1. Het bestuur kan te allen tijde verlangen, dat de —
gebruiker zich jegens de coöperatie als borg
verbindt voor het lid en wel voor de richtige
voldoening van hetgeen laatstgenoemde ingevolge
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deze statuten en het reglement aan de coöperatie —
schuldig is of zal worden.
2. Voormelde borgtocht zal zich slechts uitstrekken —
tot verplichtingen van het betrokken lid die
opeisbaar worden na het tijdstip waarop per
aangetekende brief door het bestuur aan de
gebruiker is medegedeeld, dat de coöperatie van de in het vorige lid van dit artikel bedoelde
bevoegdheid gebruik wenst te maken. Bovendien zal -•
de gebruiker uit hoofde van de hier bedoelde
borgtocht per maand nimmer meer verschuldigd zijn -dan een bedrag, overeenkomende met de door een
(door het bestuur aangewezen) makelaar in
onroerende goederen geschatte maandelijkse
huurwaarde van het privé-gedeelte, waarvan hij het •
gebruiksrecht heeft.
3. De borgtocht als bedoeld in dit artikel dient in —
te houden:
a. afstand door de borg van het recht om de
bevrijding van zijn aansprakelijkheid in te
roepen indien de coöperatie een bevoegdheid tot •
verrekening met een schuld aan het lid verloren •
heeft doen gaan;
b. verpanding aan de coöperatie van alle rechten —
die de borg ontleent aan het bepaalde in
artikel 7:866 juncto de artikelen 6:10 en 6:12 -van het Burgerlijk Wetboek jegens het lid.
ARTIKEL 3 0
1. Een persoon die zonder de in artikel 28 lid 6 van -deze statuten bedoelde verklaring getekend te
hebben of zonder de in artikel 2 9 van deze
statuten bedoelde verplichting te zijn nagekomen, -dan wel zonder de in artikel 2 8 van deze statuten -bedoelde toestemming, (indien deze is vereist)
verkregen te hebben, een privé-gedeelte als
gebruiker betrokken heeft, kan door het bestuur
hieruit worden verwijderd en hem kan het medegebruik van de gemeenschappelijke gedeelten en het genot van de door de coöperatie te verlenen
diensten worden ontzegd.
2. Indien iemand zonder, enige titel een privégedeelte betrokken heeft, kan hij hier door het
bestuur uit worden verwijderd.
3. Het bestuur gaat niet tot vorenbedoelde ontruiming over dan nadat de betrokkene schriftelijk tot
ontruiming is aangemaand. Van bevel tot ontruiming staat binnen veertien dagen beroep open op de
algemene vergadering.
OVEREENKOMSTEN VAN GELDLENING
ARTIKEL 31
1. De coöperatie is gehouden met een lid - mits naar -het uitsluitend oordeel van de coöperatie en/of de •
desbetreffende geldverstrekkende instelling in
voldoende mate kredietwaardig - op diens verzoek —
(een) overeenkomst(en) van geldlening aan te gaan -ten laste van de door de coöperatie onder

25
hypothecair verband van de erfpacht op te nemen
middelen, tot (een) met inachtneming van het
bepaalde in lid 4 van dit artikel - overeen te
komen bedrag(en).
De geldverstrekkende instelling of de coöperatie —
kan verlangen dat naast het lid een door deze
instelling of de coöperatie aan te wijzen persoon, •
niet-zijnde lid van de coöperatie, zich stelt als -•
hoofdelijk schuldenaar jegens de bank en/of
coöperatie.
De in lid 1 van dit artikel bedoelde
overeenkomst(en) van geldlening zal/zullen worden -•
geconstateerd bij notariële of onderhandse akte, —
zulks ter keuze van het bestuur en op te naken
overeenkomstig een door het bestuur vastgesteld of •
vooraf goedgekeurd ontwerp.
Indien een lid dat met de coöperatie (een)
overeenkomst(en) wenst aan te gaan als omschreven -•
in lid 1 van dit artikel, gehuwd is dan wel een
rechtspersoon is, is/zijn de echtgenoot van dat
lid respectievelijk de bestuurder(s) van die
rechtspersoon verplicht zich ten behoeve van de
coöperatie op de door het bestuur vast te stellen -•
wijze en bepalingen te stellen tot borg(en) voor - •
of hoofdelijk mede-schuldena(a)r(en) - met dat
lid, tot meerdere zekerheid voor de betaling van —
al hetgeen dat lid verschuldigd is of zal worden —
uit hoofde van die te sluiten overeenkomst(en) van •
geldlening. Het bestuur is echter bevoegd in
bijzondere gevallen geheel te zijner beoordeling —
van de in de vorige zin omschreven verplichting
vrijstelling te verlenen.
Een lid is verplicht bij het aangaan van (een)
overeenkomst(en) van geldlening als bedoeld in lid 1 van dit artikel:
a. zich jegens de instelling, die de in lid 1 van -•
dit artikel bedoelde gelden heeft verstrekt te -stellen tot borg voor - of hoofdelijke medeschuldenaar van - de coöperatie;
b. te verpanden aan die instelling zijn
lidmaatschap van de coöperatie; een en ander op door die instelling vast te stellen wijze en
bepalingen, zulks tot meerdere zekerheid voor —
de betaling van al hetgeen de coöperatie
schuldig is of zal worden tot en ten belope van het bedrag, hetwelk door de coöperatie ten
behoeve van dat lid ter leen is opgenomen, met -de daarvan verschuldigde rente en kosten.
De instelling als bedoeld in lid 1 van dit
artikel heeft de bevoegdheid om voor de
verstrekking van bedoelde financiering, naast —
de voormelde voorwaarden, tevens als voorwaarde •
te stellen dat de echtgenoot van het lid, of
wanneer het lid een rechtspersoon betreft, de —
bestuurders van het lid, zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar van de coöperatie en
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het lid jegens de instelling verbinden.
4. Het bedrag van een door de coöperatie aan een lid -•
te verstrekken geldlening als bedoeld in lid 1 van •
dit artikel zal echter nimmer hoger mogen zijn dan •
overeenkomt met het bedrag dat de coöperatie ten —
tijde waarop die geldlening wordt verstrekt, bij —
de geldverstrekkende instelling(en) onder
hypothecair verband van de erfpacht ten behoeve
van dat lid kan opnemen.
5. Indien een lid te eniger tijd een hoger bedrag ter •
leen heeft opgenomen dan overeenkomt met het
alsdan voor hem geldende maximum bedoeld in lid 4 -•
van dit artikel, is hij verplicht het meerdere op -eerste vordering van de coöperatie onverwijld aan -de coöperatie terug te betalen.
6. Het lid zal terzake van de aan hem krachtens dit —
artikel te verstrekken geldlening(en) gehouden
zijn tot voldoening aan de coöperatie van dezelfde betalingen als de coöperatie gehouden is te
voldoen aan de geldverstrekkende instelling(en)
bedoeld in lid 1 van dit artikel, terzake van de —
opneming van de middelen, die door de coöperatie —
aan het lid zijn ter leen verstrekt.
Laatstbedoelde lening zal voorts - voorzover
mogelijk - worden aangegaan onder dezelfde
bepalingen als waaronder de hiervoor bedoelde
opneming(en) heeft/hebben plaatsgevonden en
tenslotte onder al zodanige bepalingen als de
coöperatie met inachtneming van het bepaalde in
deze statuten zal vaststellen.
7. Ten laste van het betrokken lid komen alle kosten -verbonden aan het opnemen door de coöperatie van —
de aan dat lid ter leen verstrekte gelden, alsmede die verbonden aan de lening aan het lid, waaronder begrepen de in lid 2 van dat artikel bedoelde
akte.
8. In alle gevallen zal de desbetreffende lening
uitsluitend worden verstrekt indien alle wettig
benodigde toestemmingen worden verleend.
VERZEKERING
ARTIKEL 3 2
1. Het gebouw zal door het bestuur worden verzekerd —
bij één of meer solide verzekeraars tegen brand - -waaronder ontploffingsschade - en voorts tegen al -zodanige schade-oorzaken, waartegen onroerende
zaken op uitgebreide voorwaarden verzekerd plegen -te worden. Tevens zal een verzekering tegen
wettelijke aansprakelijkheid worden afgesloten. De algemene vergadering is steeds bevoegd te
besluiten tot het aangaan van verzekeringen tegen -andere gevaren.
2. Het bedrag van de verzekeringen wordt vastgesteld -door de algemene vergadering; het zal wat de
brandverzekering betreft moeten overeenstemmen met de herbouwkosten van het gebouw; de vraag of deze -overeenstemming bestaat zal periodiek
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gecontroleerd moeten worden door een deskundige. —
3. Ingeval krachtens enige verzekeringsovereenkomst —
schadepenningen tot uitkering komen, is het
bestuur bevoegd met assuradeuren en hen, die op de •
erfpacht een hypotheek hebben, regelingen te
treffen ten aanzien van het beheer van die
schadepenningen.
4. Indien de verzekeringspenningen niet toereikend
blijken te zijn voor herstel of herbouw en de
algemene vergadering besluit tot herstel of
herbouw over te gaan, komt het tekort voor
rekening van de leden, voor ieder lid voor
hetzelfde aandeel, als waartoe hij gehouden is in -de exploitatiekosten van de coöperatie bij te
dragen.
5. Indien de algemene vergadering besluit niet tot
herstel dan wel tot herbouw van het gebouw over te gaan zal de uitbetaling van de schadepenningen
geschieden door middel van storting in het
reservefonds, nadat volledige verrekening
plaatsgevonden heeft met hen, die op de erfpacht —
een recht van hypotheek hebben.
6. Elk lid is bevoegd voor zijn rekening en op zijn —
naam een aanvullende verzekering te sluiten; in
het geval bedoeld in artikel 8 lid 1 laatste zin —
van deze statuten is het bestuur tot het sluiten —
van suppletoire verzekering verplicht.
OVERTREDINGEN, ONTZEGGING EN ONTZETTING
ARTIKEL 3 3
1. Elk lid en iedere gebruiker is verplicht tot
naleving van deze statuten en het reglement en
moet voorts alle medewerking verlenen aan de
uitvoering van besluiten van de algemene
vergadering, voorzover dit laatste redelijkerwijs -van hem verlangd kan worden.
Lijdt een lid en/of een gebruiker als gevolg van —
een besluit van de algemene vergadering bijzondere schade, dan wordt deze aan hem vergoed ten laste —
van het reservefonds, indien dit gevormd is;
indien geen reservefonds gevormd is, dan wel dit —
ontoereikend is om de geleden schade te vergoeden, komt het (resterende) bedrag van die vergoeding
voor rekening van alle leden, voor ieder lid voor -hetzelfde aandeel, als waartoe hij gehouden is in -de exploitatiekosten van de coöperatie bij te
dragen.
2. Aan een lid dat, zelf de aan zijn lidmaatschap
verbonden rechten uitoefent en die:
a. de bepalingen van deze statuten of het reglement niet nakomt of overtreedt of weigert
zijn medewerking te verlenen aan de uitvoering -van besluiten van de algemene vergadering,
voorzover dit laatste redelijkerwijs van hem
verlangd kan worden;
b. zich schuldig maakt aan onbehoorlijk gedrag
jegens andere leden of gebruikers;
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kan door de algemene vergadering een waarschuwing -•
worden gegeven dat, indien hij ondanks deze
waarschuwing binnen een jaar nadat hij deze heeft -ontvangen, andermaal één of meer van de voormelde -•
gedragingen verricht, voortzet of nalaat de
algemene vergadering overgaat tot de in het
volgende lid van dit artikel bedoelde maatregel. —
Worden één of meer van de in het vorige lid van
dit artikel vermelde gedragingen binnen de aldaar -vermelde termijn andermaal gepleegd, voortgezet of nagelaten, dan kan de algemene vergadering
besluiten tot ontzegging aan het lid van het
gebruik van het privé-gedeelte waarop zijn
lidmaatschap recht geeft en van het genot van de —
door de coöperatie te verlenen diensten.
De ontzegging van het gebruik respectievelijk
genot kan plaatsvinden totdat door het betrokken —
lid aan één of meer van de in het
ontzeggingsbesluit gestelde voorwaarden is
voldaan.
De algemene vergadering besluit niet tot het geven van een waarschuwing als bedoeld in lid 2 van dit -artikel of tot ontzegging van het gebruik
respectievelijk genot als bedoeld in lid 3 van dit artikel, dan na verhoor of behoorlijke oproeping —
van het betrokken lid. De oproeping geschiedt
tenminste veertien dagen voor de dag van de
algemene vergadering en wel bij aangetekende brief met vermelding van de gerezen bezwaren. Het
betrokken lid kan zich ter vergadering, op eigen —
kosten, doen vertegenwoordigen of doen bijstaan
door een raadsman.
De in dit artikel bedoelde besluiten worden
terstond door het bestuur per aangetekende brief —
ter kennis van het betrokken lid gebracht. De
besluiten zullen de gronden vermelden, die tot de -maatregel hebben geleid.
Een besluit tot ontzegging van het gebruik
respectievelijk genot als bedoeld in lid 3 van dit artikel zal niet eerder ten uitvoer mogen worden —
gelegd dan na verloop van een termijn van een
maand na verzending van de kennisgeving als
bedoeld in lid 5 van dit artikel. Beroep op de
rechter ingevolge artikel 2:15 van het Burgerlijk -Wetboek schorst - behoudens ingeval de reden van —
het besluit (mede) is gelegen in wanbetaling door -het desbetreffende lid - de tenuitvoerlegging van -het genomen besluit met dien verstande, dat de
schorsing wordt opgeheven wanneer de rechter zich -met het besluit verenigd, zelfs wanneer de
betrokkenen jegens deze uitspraak de
rechtsmiddelen van hoger beroep of cassatie zouden kunnen aanwenden.
Indien een lid het privé-gedeelte op het
uitsluitend gebruik waarvan hij krachtens zijn
lidmaatschap gerechtigd is en het mede-gebruik van -
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de gemeenschappelijke gedeelten aan een gebruiker -•
heeft gegeven, alsmede het genot van de door de
coöperatie te verlenen diensten aan die gebruiker -•
heeft verschaft, is het in de vorige leden van dit •
artikel op de gebruiker van toepassing, wanneer
deze een gedraging verricht als vermeld in lid 2 —
van dit artikel of, indien hij niet voldoet aan de •
financiële verplichtingen voortvloeiende uit de
door hem gestelde borgtocht.
8. Een besluit tot ontzegging van het gebruik aan een •
lid laat de verplichtingen van dat lid jegens de —
coöperatie onverminderd in stand.
ARTIKEL 34
1. Aan een lid dat:
a. zelf de aan zijn lidmaatschap verbonden rechten •
uitoefent en aan wie reeds eenmaal ingevolge
het bepaalde in het vorige artikel het gebruik -van zijn privé-gedeelte en het genot van de
door de coöperatie te verlenen diensten werd
ontzegd en dat zich wederom schuldig maakt aan -een gedraging, die tot zodanige ontzegging
aanleiding geeft;
b. het privé-gedeelte op het uitsluitend gebruik —
waarvan hij krachtens zijn lidmaatschap
gerechtigd is en het mede-gebruik van de
gemeenschappelijke gedeelten in gebruik heeft —
gegeven, alsmede het genot van de door de
coöperatie te verlenen diensten aan die
gebruiker heeft verschaft en de bepalingen van -deze statuten of het reglement niet nakomt of —
overtreedt of weigert zijn medewerking te
verlenen aan de uitvoering van besluiten van de algemene vergadering, voorzover dit laatste
redelijkerwijs van hem verlangd kan worden,c. in gebreke blijft op normale wijze aan zijn
financiële verplichtingen jegens de coöperatie -te voldoen, dan wel ten aanzien van wie zich
een omstandigheid voordoet die dreigt te leiden tot opeising van ie aan de coöperatie
verstrekte (hypothecaire) geldlening(en) of
beëindiging van (een)
verleend(e) krediet(en);
kan door de algemene vergadering, hetzij een
waarschuwing worden gegeven dat, indien hij
ondanks deze waarschuwing binnen een jaar nadat
hij deze heeft ontvangen, andermaal één of meer
van de voormelde gedragingen, verricht, voortzet —
of nalaat, de algemene vergadering overgaat tot de •
in het volgende lid van dit artikel bedoelde
maatregel, hetzij zonder waarschuwing vooraf een —
maatregel als in dat lid bedoeld worden genomen. —
2. De algemene vergadering kan besluiten tot
ontzetting van een lid uit zijn lidmaatschap. Door •
de ontzetting van een lid uit zijn lidmaatschap
vervalt het lidmaatschap van dat betrokken lid van rechtswege.
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3. De algemene vergadering besluit niet tot het geven •
van een waarschuwing als bedoeld in lid 1 van dit -•
artikel of tot ontzetting als bedoeld in lid 2 van dit artikel, dan na verhoor of behoorlijke
oproeping van het betrokken lid. De oproeping
geschiedt tenminste veertien dagen voor de dag van •
de algemene vergadering en wel bij aangetekende
brief, met vermelding van de gerezen bezwaren. Het •
betrokken lid kan zich op eigen kosten ter
vergadering doen vertegenwoordigen of doen
bijstaan door een raadsman.
4. De in dit artikel bedoelde besluiten worden door —
het bestuur terstond per aangetekende brief ter
kennis van het betrokken lid en de eventuele
gebruiker van zijn privé-gedeelte gebracht. De
besluiten zullen de gronden vermelden, die tot de -maatregel hebben geleid.
5. De krachtens een besluit tot ontzetting van een
lid uit zijn lidmaatschap te nemen maatregelen
mogen niet eerder ten uitvoer worden gelegd dan na verloop van een termijn van veertien dagen na de —
verzending van de kennisgeving als bedoeld in lid -4 van dit artikel.
Beroep op de rechter ingevolge artikel 2:15 van
het Burgerlijk Wetboek schorst de tenuitvoerleg- —
ging van de krachtens het genomen besluit te nemen maatregelen, met dien verstande dat de schorsing —
wordt opgeheven, wanneer de rechter zich met het —
besluit verenigd, zelfs wanneer de betrokkene
tegen deze uitspraak de rechtsmiddelen van hoger —
beroep of cassatie zou kunnen aanwenden.
6. Een besluit tot ontzetting van een lid uit zijn
lidmaatschap laat de alsdan bestaande
verplichtingen van dat lid jegens de coöperatie
onverminderd in stand. Door zodanig besluit wordt -al hetgeen de coöperatie van het ontzette lid te —
vorderen heeft, onmiddellijk en in zijn geheel
opeisbaar.
7. De coöperatie is verplicht zo spoedig mogelijk na -de ontzetting van een lid uit zijn lidmaatschap
met een gegadigde een overeenkomst aan te gaan,
waarbij zij zich verplicht die gegadigde aan te
nemen, hetzij als lid-gebruiker, hetzij als lid- —
belegger - één of ander ter keuze van de
coöperatie, behoudens in het geval bedoeld in
artikel 5 lid 4 onder b. van deze statuten - en
hem het lidmaatschap te verschaffen dat krachtens -het bepaalde in lid 2 van dit artikel vervallen
is, alles tegen gelijktijdige betaling door die
gegadigde van een door de coöperatie met hem
overeen te komen bedrag.
8. Uit het bedrag dat de coöperatie van de in lid 7 —
van dit artikel bedoelde gegadigde terzake van
diens toetreding als lid van de coöperatie
ontvangt, zal de coöperatie, voorzover mogelijk, —
voldoen hetgeen zij van het ontzette lid te
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vorderen heeft.
Bedraagt de bedoelde vordering van de coöperatie —
minder dan de coöperatie van de hiervoor bedoelde -•
gegadigde ontvangt, dan is de coöperatie verplicht •
het saldo, na aftrek van de eventueel door de
coöperatie gemaakte kosten om tot ontzetting te
komen - kosten van juridische en andere deskundige •
bijstand daaronder begrepen - binnen veertien
dagen na de installatie van de in lid 7 van dit
artikel bedoelde gegadigde tot lid van de
coöperatie, aan het ontzette lid uit te keren.
9. Indien de coöperatie van de in lid 7 van dit
artikel bedoelde gegadigde een kleiner bedrag
ontvangt dan zij van het ontzette lid te vorderen -heeft, dan is het ontzette lid verplicht het
bedrag, dat hij per saldo verschuldigd blijft,
onverwijld aan de coöperatie te voldoen. Indien
het ontzette lid niet in staat blijkt te zijn het -per saldo verschuldigde te betalen, dan komt het —
bedrag daarvan ten laste van het reservefonds,
indien dit gevormd is; indien geen reservefonds
gevormd is, dan wel dit ontoereikend is om dat per saldo verschuldigde ten laste daarvan te brengen, -dan komt het (resterende) bedrag van het per saldo verschuldigde voor rekening van alle leden, voor —
ieder lid voor hetzelfde aandeel, als waartoe hij -gehouden is in de exploitatiekosten van de
coöperatie bij te dragen.
BESLUITEN MET VEREISTE VAN QUORUM EN/OF GEKWALIFICEERDE MEERDERHEID, WIJZIGING VAN DEZE STATUTEN OF
HET REGLEMENT EN ONTBINDING
ARTIKEL 3 5
1. Een besluit:
a. tot het verlenen van toestemming aan het
bestuur vereist voor het aangaan of verrichten -van een (rechts)handeling als is omschreven in -artikel 13 lid 2 onder a., b. of c. van deze
statuten;
c. als bedoeld in artikel 33 lid 2 of lid 3 van
deze statuten, tot het geven van een
waarschuwing of tot ontzegging van het gebruik -van een privé-gedeelte aan een lid of een
gebruiker;
d. als bedoeld in artikel 34 lid 1 of lid 2 van
deze statuten, tot het geven van een
waarschuwing aan of tot ontzetting van een lid -uit zijn lidmaatschap
kan slechts worden genomen in een algemene
vergadering, opzettelijk ter behandeling van
zodanig punt bijeengeroepen, waarin een aantal
leden aanwezig of vertegenwoordigd is, dat
tenminste twee/derde van het maximaal aantal
stemmen als bedoeld in artikel 20 lid 1 van deze —
statuten kan uitbrengen en mits met een
meerderheid van tenminste twee/derde van de in die vergadering geldig uitgebrachte stemmen.
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In een algemene vergadering waarin minder dan het - •
in de vorige zin bedoelde tenminste vereiste
aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan -geen besluit als aldaar bedoeld geldig genomen
worden.
In dat geval zal een nieuwe algemene vergadering —
bijeengeroepen kunnen worden, te houden niet
eerder dan twee en niet later dan zes weken na de -•
eerste.
In de oproeping tot deze algemene vergadering zal -er mededeling van moeten worden gedaan, dat de
komende algemene vergadering een tweede
vergadering is als bedoeld in dit artikel.
In deze tweede algemene vergadering zal over de
aanhangige ook reeds in de eerste algemene
vergadering aan de orde gekomen onderwerpen een
besluit kunnen worden genomen, ongeacht het aantal stemmen dat in die algemene vergadering kan worden uitgebracht, mits met een meerderheid van
tenminste twee/derde van de in die vergadering
geldig uitgebrachte stemmen.
Een besluit als bedoeld in artikel 22 lid 2 van
deze statuten, houdende onttrekking van enig
bedrag aan het reservefonds kan slechts worden
genomen in een algemene vergadering opzettelijk
ter behandeling van zodanig punt bijeengeroepen, —
waarin ongeacht het aantal stemmen dat in die
algemene vergadering kan worden uitgebracht, mits -met een meerderheid van tenminste twee/derde van —
de in die vergadering geldig uitgebrachte stemmen. Indien door de algemene vergadering overeenkomstig het bepaalde in lid 1 van dit artikel wordt
besloten tot het verlenen van toestemming aan het -bestuur tot het aangaan of verrichten van een
(rechts)handeling als is omschreven in artikel 13 -lid 2 onder a., b. of c. van deze statuten en tot -het doen van de daarmede gepaard gaande uitgave, —
wordt tevens eventueel de extra voorschotbijdrage -•
bepaald, welke door het bestuur te dier zake van —
de leden kan worden gevorderd. Die bedoelde
voorschotbijdrage komt voor rekening van de leden, voor ieder hetzelfde aandeel als waartoe hij
gehouden is in de exploitatiekosten van de
coöperatie bij te dragen. De uitvoering van een in dit lid van dit artikel bedoeld besluit kan eerst -•
geschieden wanneer de voor de uitvoering benodigde •
gelden in de kas van de coöperatie gereserveerd
zijn.
Een besluit tot aanvulling of wijziging van het
reglement kan slechts worden genomen in een
algemene vergadering, opzettelijk ter behandeling -•
van zodanig punt bijeengeroepen, waarin een aantal •
leden aanwezig of vertegenwoordigd is, dat
tenminste drie/vierde van het maximaal aantal
stemmen als bedoeld in artikel 20 lid 1 van deze —
statuten kan uitbrengen en mits met een
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meerderheid van tenminste drie/vierde van de in
die vergadering geldig uitgebrachte stemmen.
In een algemene vergadering waarin minder dan het -•
in de vorige zin bedoelde tenminste vereiste
aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan -•
geen besluit als aldaar bedoeld geldig worden
genomen.
In dat geval zal een nieuwe algemene vergadering —
als bedoeld in lid 1 van dit artikel
bijeengeroepen en gehouden kunnen worden, in welke tweede algemene vergadering over een aanhangig ook reeds in de eerste algemene vergadering aan de
orde gekomen voorstel als in de eerste zin van dit •
lid bedoeld een besluit kan worden genomen,
ongeacht het aantal stemmen, dat in die algemene —
vergadering kan worden uitgebracht, mits met een —
meerderheid van tenminste drie/vierde van de in
die vergadering geldig uitgebrachte stemmen.
Een besluit tot ontbinding van de coöperatie of
tot wijziging van het bepaalde in deze statuten, —
met uitzondering van het daarin bepaalde in
artikel 5 lid 4, 13 lid 2 onder d. (tenzij de
aldaar bedoelde overeenkomst is nagekomen) artikel 21, artikel 26, artikel 28, artikel 31 en dit
artikel, kan slechts worden genomen in een
algemene vergadering, opzettelijk ter behandeling -van zodanig punt bijeengebracht, waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits met een -meerderheid van tenminste drie/vierde van de in
die vergadering geldig uitgebrachte stemmen.
In een algemene vergadering als bedoeld in de
vorige zin, waarin niet alle leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, kan geen besluit als aldaar bedoeld geldig genomen worden.
In dat geval zal een nieuwe algemene vergadering —
als bedoeld in lid 1 van dit artikel
bijeengeroepen en gehouden kunnen worden, in welke tweede algemene vergadering over een aanhangig ook reeds in de eerste algemene vergadering aan de
orde gekomen voorstel als in de eerste zin van dit •
lid bedoeld een besluit kan worden genomen, indien in die tweede algemene vergadering een aantal
leden aanwezig of vertegenwoordigd is, dat
tenminste drie/vierde van het maximaal aantal
stemmen als bedoeld in artikel 20 lid 1 van deze —
statuten kan uitbrengen en mits met een
meerderheid van tenminste drie/vierde van de in
die vergadering geldig uitgebrachte stemmen.
Een besluit tot wijziging van het bepaalde in
artikel 5 lid 4, 13 lid 2 onder d. (tenzij de
aldaar bedoelde overeenkomst is nagekomen),
artikel 21, artikel 26, artikel 28, artikel 31 en -•
dit artikel van deze statuten, alsmede een besluit •
tot het verkrijgen van de juridische eigendom van -•
het gehele registergoed door de coöperatie kan
slechts worden genomen in een algemene
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vergadering, opzettelijk ter behandeling van
zodanig punt bijeengeroepen, waarin alle leden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits met
algemene stemmen.
6. Van het verhandelde in een algemene vergadering, —
waarin een besluit dient te worden genomen als
bedoeld in dit artikel - mits dit niet is een
besluit als bedoeld in de artikelen 13 lid 2 onder •
b. en c , 22, 33 of 34 van deze statuten - moet
blijken uit een notarieel proces-verbaal.
ARTIKEL 3 6
1. In de gevallen in de wet voorzien, zal de
coöperatie worden ontbonden en in liquidatie
treden, in welk geval de vereffening geschiedt
door het bestuur, tenzij door de algemene
vergadering anders mocht worden beslist.
2. De algemene vergadering stelt de beloning vast die de vereffenaars eventueel zullen genieten.
3. Door het in liquidatie treden van de coöperatie
zijn de door de coöperatie aan haar leden
verstrekte geldleningen onmiddellijk opeisbaar; de •
verrekening daarvan zal, voorzover mogelijk,
kunnen geschieden met het liquidatiesaldo.
4. Hetgeen na de voldoening van alle schuldeisers van de coöperatie resteert - het liquidatiesaldo komt toe aan hen, die op de dag waarop de
coöperatie werd ontbonden - lid van de coöperatie -waren, aan ieder van hen voor hetzelfde aandeel
als waartoe hij gehouden was in de exploitatiekosten van de coöperatie bij te dragen. —
5. De bepalingen van deze statuten en het reglement —
blijven ook tijdens de vereffening zoveel mogelijk van kracht.
6. Na afloop van de vereffening zullen de boeken en —
bescheiden van de ontbonden coöperatie nog
gedurende dertig jaar blijven berusten onder de
persoon, daartoe door de algemene vergadering te —
benoemen.
7. De vereffening geschiedt overigens met
inachtneming van de wettelijke bepalingen.
OPROEPINGEN EN KENNISGEVINGEN
ARTIKEL 3 7
Alle oproepingen van en kennisgevingen aan leden en —
gebruikers geschieden door middel van brieven, te
verzenden aan hun adres, bedoeld in artikel 10 van
deze statuten, tenzij ingevolge deze statuten voor
een bepaalde oproep of kennisgeving een aangetekende -•
brief is vereist.
SLOTBEPALING
ARTIKEL 3 8
In alle gevallen waarin deze statuten of het
reglement niet voorzien, noch de wet een regeling
treft, beslist de algemene vergadering.
REGLEMENT
ALGEMEEN
Alle begrippen in dit reglement dienen te worden
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verstaan op de wijze als gedefinieerd in de statuten -•
van de coöperatie.
EXPLOITATIE EN EXPLOITATIEKOSTEN
ARTIKEL 1
1. De exploitatie van het gebouw dient tenminste te —
geschieden overeenkomstig de normen, die een
beleggingsexploitant van gebouwen bij de
exploitatie daarvan in acht pleegt te nemen.
2. Onder exploitatiekosten van de coöperatie worden —
verstaan de volgende kosten:
a. de kosten welke gemaakt zijn in verband met de -•
exploitatie en het normale onderhoud van het
gebouw of het normale gebruik van de
gemeenschappelijke gedeelten en de daartoe
behorende installaties of het behoud daarvan, —
alsmede die, welke verband houden met
noodzakelijke herstellingswerkzaamheden en
vernieuwingen aan het gebouw en de
gemeenschappelijke gedeelten, een en ander
voorzover deze kosten niet ingevolge de
statuten of dit reglement ten laste komen van —
een bepaald lid of bepaalde leden of verbonden -zijn aan verbouwingen en verbeteringen van het -gebouw en aan het aanbrengen van installaties, -die niet dienen ter vervanging van reeds
bestaande installaties;
b. de kosten verbonden aan de inschrijving van de -coöperatie in het Handelsregister;
c. de aan de bestuurder(s) toekomende beloningen —
en/of vergoedingen, zomede de kosten van het
beheer van het gebouw;
d. de kosten van eventuele rechtsgedingen de
coöperatie betreffende;
e. het bedrag van de schadevergoeding door de
coöperatie verschuldigd aan een lid, een
gebruiker of een derde;
f. assurantiepremies, verschuldigd naar aanleiding van de verzekeringen die door de statuten zijn -voorgeschreven of waartoe door de algemene
vergadering besloten is;
g. de publiekrechtelijke lasten en belastingen,
voorzover verschuldigd door de coöperatie,
alsmede de verschuldigde erfpachtcanon;
h. de kosten van eventuele beveiliging;
i. alle overige kosten - niet zijnde kosten
verbonden aan de door de coöperatie te verlenen diensten - door het bestuur met inachtneming
van het in de statuten bepaalde gemaakt.
3. Het is de leden niet toegestaan, behoudens
toestemming van het bestuur individueel
werkzaamheden uit te voeren aan de bij artikel
l.e. van de statuten genoemde gemeenschappelijke
—
gedeelten, gemeenschappelijke zaken en
installaties.
TE VERLENEN DIENSTEN
ARTIKEL 2
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De diensten die de coöperatie gehouden is te
verlenen, zijn de navolgende:
a. het zorgdragen voor het aanwezig zijn in de
gemeenschappelijke gedeelten, van hetgeen daarin —
benodigd is aan elektriciteit;
b. het zorgdragen voor het aanwezig zijn, indien - en •
voorzover tot op heden het geval- van
schelreductors;
c. het zorgdragen voor het aanwezig zijn - indien en -voorzover tot op heden het geval in de
gemeenschappelijke gedeelten van water en centrale verwarming;
d. het zorgdragen voor de inrichting van de
gemeenschappelijke gedeelten overeenkomstig hun
bestemming.
e. het instandhouden van de liftinstallaties.
GEBRUIK PRIVÉ-GEDEELTEN
•-ARTIKEL 3
1. De privé-gedeelten hebben de bestemming te worden -gebruikt als woning, met berging.
Bergingen dienen als zodanig gebruikt te worden; —
in deze ruimten mogen geen brandgevaarlijke
stoffen worden bewaard anders dan in de reservoirs der motorvoertuigen.
2. Onverminderd het dienaangaande eventueel bepaalde -in de akte waarbij de coöperatie de erfpacht
verkreeg en het bepaalde in de erfpachtvoorwaarden of overheidsbepalingen, is het een lid toegestaan -in een privé-gedeelte bestemd om te worden
gebruikt als woning, een accountantspraktijk, of —
soortgelijke praktijk uit te oefenen, mits de
daarbij eventueel te gebruiken apparaten geen met -het oog op de omstandigheden onredelijk te achten -hinder toebrengen aan de overige leden en de
gebruiker.s. Schade aan het gebouw ontstaan ten
gevolge van de uitoefening van een dergelijke
praktijk komt geheel voor rekening van degene voor wiens rekening die praktijk wordt uitgeoefend.
3. Het is de leden en de gebruikers niet toegestaan: -a. muziek en storende geluiden voort te brengen - -het voor andere leden of gebruikers hoorbaar
aanhebben van televisie, radio, grammofoon en —
dergelijke hieronder begrepen - tussen des
nachts vier en twintig uur en des morgens zeven uur;
b. kleedjes te kloppen op of buiten balkons en
ramen, beddegoed, wasgoed en dergelijke
voorwerpen op te hangen op zodanige wijze dat —
deze voorwerpen van buitenaf zichtbaar zijn;
c. dieren te houden indien deze naar het oordeel —
van het bestuur voor de overige leden en de
gebruikers hinderlijk zijn;
d. vloeren en vloerbedekkingen te hebben welke
naar het oordeel van het bestuur storende
geluiden voor de overige leden en de gebruikers •
ten gevolge hebben.
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OVEREENKOMST ALS BEDOELD IN ARTIKEL 7 LID 2 VAN DE
STATUTEN VAN DE VERENIGING
ARTIKEL 4
Door de overeenkomst als bedoeld in lid 2 van artikel •
7 van de statuten van de coöperatie verplicht een lid •
zich gebruik te maken van de hiervoor in artikel 2
van dit reglement omschreven diensten en deswege een -•
door de vergadering vast te stellen bedrag gebaseerd op de desbetreffende kostprijs - aan de
coöperatie te betalen.
Op bedoeld bedrag zullen maandelijks voorschotten
door het lid worden voldaan aan de coöperatie.
RENTEVERGOEDING
ARTIKEL 5
De rente bedoeld in artikel 9 lid 5 van de statuten —
van de coöperatie bedraagt een percentage gelijk aan -•
het voorschotrente van De Nederlandsche Bank N.V. bij •
de aanvang van het desbetreffende jaar verhoogd met —
twee en een half.
Tenslotte verklaarde de comparante dat tot nieuwe
bestuurder zal worden benoemd:
de naamloze vennootschap: N.V. Bank voor de
Bouwnijverheid, gevestigd te Amsterdam en aldaar
kantoorhoudende aan de Oranje Nassaulaan 21, 1075 AJ; en dat de huidige bestuurder Grouwels Vastgoed
B.V., voornoemd, wordt benoemd tot voorzitter;
en dat de huidige bestuurder Grouwels/Daelmans
Beleggingen B.V., voornoemd, wordt benoemd tot
vice-voorzitter.
De comparante is mij, notaris, bekend en de
identiteit van de bij deze akte betrokken comparante -is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor
gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. —
WAARVAN AKTE,
welker inhoud zakelijk is opgegeven aan de comparante •
in minuut is verleden te Amsterdam, op de datum in
het hoofd dezer akte vermeld.
Deze akte is ondertekend door de comparante en mij, —
notaris, onmiddellijk na haar beperkte voorlezing,
aangezien de comparante, na de zakelijke opgave
eenparig, heeft verklaard van de inhoud van deze akte •
te hebben kennis genomen en op haar volledige
voorlezing geen prijs te stellen.
(Getekend): P.Ch.A. de Jong; E.G. Bosse-Visser.

