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AV Beslissing 

2018 De BAV van heden bevestigd dat de aangestelde advocaat het nodige kan 

doen voor het instellen van een vordering lastens de BVBA Lanimmo. 

2018 De vergadering beslist brandblussers, noodverlichting en een branddetectie te 

plaatsen. 

2018 De vergadering beslist een nieuwe tussendeur te plaatsen. 

2018 Mvr Van Acker werd aangesteld al rekencommissaris voor het volgende 

boekjaar. 

2018 De vergadering verleent kwijting aan de syndicus en rekencommissaris. 

2018 De vergadering beslist opnieuw het reservefonds aan te vullen. 

2018 Mvr Van Acker werd aangesteld als voorzitter. 

2017 De vergadering beslist een advocaat aan te stellen voor het beantwoorden van 

het schrijven die werd ontvangen van de advocaat van Mevr. Dellaert voor het 

betalen van huurgelden. 

2017 De vergadering beslist te wijzigen naar de firma Alcyon voor het maandelijks 

poetsen van de algemene delen 

2017 Mvr Van Acker werd aangesteld al rekencommissaris voor het volgende 

boekjaar. 

2017 De vergadering verleent kwijting aan de syndicus en rekencommissaris. 

2017 De vergadering beslist opnieuw het reservefonds aan te vullen. 

2017 Mvr Van Acker werd aangesteld als voorzitter. 

2016 De vergadering gaat akkoord met de offerte van Christiaan Claeys voor het 

vervangen van de individuele verwarmingstoestellen. 

2016 De vergadering beslist offertes op te vragen betreffende het vervangen van de 

individuele verwarmingstoestellen. 
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2016 Mvr Van Acker werd aangesteld al rekencommissaris voor het volgende 

boekjaar. 

2016 De vergadering verleent kwijting aan de syndicus en rekencommissaris. 

2016 De vergadering beslist opnieuw het reservefonds aan te vullen. 

2016 Mvr Van Acker werd aangesteld als voorzitter.  

2015 Alle aanwezigen wensen de frequentie aan te houden van de poetsfirma. 

2015 De vergadering gaat akkoord met de coördinatie van de statute. 

2015 De vergadering gaat akkoord met de offerte van firma de lift voor de 

liftmodernisatie en bijhorend onderhoudscontract. 

2015 De vergadering gaat akkoord met het vooropgestelde reglement van 

inwendige orde. 

2015 De vergadering geeft de voorzitter het mandaat om de overeenkomst tussen 

de syndicus en de VME te ondertekenen. 

2015 De vergadering geeft de syndicus het mandaat om per deurwaardersexploot 

beslag in handen van een notaris te leggen bij een verkoop met betwisting 

van achterstallige schulden alsook het mandaat om een eigenaar te 

dagvaarden indien de achterstallen hoger zijn dan 1 jaar provisie. 

2015 Het bedrag van mededinging wordt vastgesteld op 1.000,00€. 

2015 Mevr. Dellaert wordt aangesteld als voorzitter, Mevr. Willems als 

rekeningcommissaris en de syndicus fungeert als secretaris. 

2015 De vergadering beslist geen raad van mede-eigendom op te richten. 

2015 De 15daagse periode wordt vastgelegd in de 1ste helft van maart. 

2015 Immo Van De Woestijne wordt aangesteld als syndicus van het gebouw. 
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Zie verslagen syndicus Lannimmo 

 


