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Huiseigenaren Vereniging Meerzicht Bergwijk 

 
5. Verslag gesprek met de notaris over de wijziging splitsingsakten 

 
Op 2 november 2017 heeft ondergetekende een gesprek gehad met de notaris dhr. De 

Groot over de stand van zaken omtrent de wijziging van de splitsingsakten die in de ALV van 

2002 is aangenomen. De notaris geeft aan dat momenteel geen volmachten meer worden 

ontvangen. Vandaar dat we aankomende ALV hier weer op terug gaan komen. Het bestuur 

wil dan kort bij deze voortgang stilstaan en de aanwezigen de mogelijkheid geven nog 

vragen te stellen aan de notaris. 

 

1.  Ik vraag notaris de Groot of hij op de ALV van 16 november 2017 aanwezig wil zijn en 

hij neemt de uitnodiging graag aan. Hij is bereid om uit te leggen waarom deze 

aanpassingen noodzakelijk zijn voor de HVMB en wil eventuele vragen 

beantwoorden. 

 

2. Door een fout zijn er vorig jaar door de notaris verkeerde wijzigingen splitsingsakten 

verstuurd naar de 2 patio VvE’s waardoor er verwarring was ontstaan over het wel of 

niet in onderhoud nemen van de HVMB van de patio-binnentuin. Het is dus NIET de 

bedoeling dat de HVMB de patio-binnentuin onderhoudt, waardoor er nieuwe 

wijzigingen splitsingsakten moesten worden verstuurd naar deze twee patio VvE’s. Er 

zijn op 15 Februari 2017 nieuwe brieven met een verzoek tot volmacht gestuurd naar 

de VvE Tichelberg 9 (8 eigenaren) waarbij er twee getekende volmachten retour zijn 

gekomen. Ook voor VvE Turfberg 40 (8 eigenaren) zijn er op 21 april nieuwe brieven 

met verzoek tot volmacht verstuurd en daarvan zijn er 3 getekende volmachten 

retour gestuurd. 

 

3. Van de 6 meter woningen VvE’s (2 eigenaren)  zijn er 4 VvE’s aangeschreven brieven 

verstuurd, waarvan er van 2 VvE’s de volmachten zijn ondertekend. 

 

4. Er moeten nog 2 VvE’s aangeschreven worden omdat er een bijzondere 

omstandigheid was ontstaan, waardoor de notaris nog geen brief kon sturen. Deze 

omstandigheden zijn nu niet meer aanwezig waardoor de 6 meter woning VvE’s 

binnenkort een volmacht voor wijziging splitsingsakte  van de notaris krijgen. 

 

Het bestuur en de notaris zouden het enorm waarderen als u de ondertekende 

volmacht tijdens de aankomende ALV op 16 november 2017 aan de notaris kan 

overhandigen zodat de akten gewijzigd kunnen worden.  
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Huidige stand: 

 

De appartementsrechthebbenden die nog moeten tekenen: 

 

Ti 02A   Krijgen brief 

Ti 02B   Krijgen brief 

     

Ti 09A Wpa  Nog tekenen 

Ti 09B G  Nog tekenen 

Ti 09C G  Getekend 

Ti 09D G  Getekend 

Ti 09E G  Nog tekenen 

Ti 09F G  Nog tekenen 

Ti 09G G  Nog tekenen 

Ti 09H G  Nog tekenen 

     

Ti 39A W  Krijgen brief 

Ti 39B G  Krijgen brief 

     

Tu 40A Wpa  Getekend 

Tu 40B G  Nog tekenen 

Tu 40C G  Nog tekenen 

Tu 40D G  Nog tekenen 

Tu 40E G  Nog tekenen 

Tu 40F G  Getekend 

Tu 40G G  Krijgen brief 

Tu 40H G  Getekend 

     

Tu 33A W  Nog tekenen 

Tu 33B G  Nog tekenen 

     

Tu 35A W  Nog tekenen 

Tu 35B G  Nog tekenen 

 

Appartementsrechthebbenden die hebben getekend en worden / zijn aangepast: 

 

Ti 03A W  Getekend 

Ti 03B G  Getekend 

     

Tu 44A W  Getekend 

Tu 44B G  Getekend 
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