
 

 

GELIEVE DIT DOCUMENT 

TERUG TE BEZORGEN 

PERSOONLIJK OF PER MAIL 

 

COMMUNICATIEFICHE 
 

Ondergetekende,   …………………………………………………………………………………………. 

Adres:   …………………………………………………………………………………………. 

Telefoon / Mobiel …………………………………………………………………………………………. 

E-mailadres:  …………………………………………………………………………………………. 

 

Welke de vertegenwoordiging als lasthebber op zich neemt van de kavel(s): 

 

Appartement(en)  …………………………………………………………………………………………. 

Berging(en):   …………………………………………………………………………………………. 

Garage(s):  …………………………………………………………………………………………. 

Staanplaats(en):  …………………………………………………………………………………………. 

 

Gelegen in de residentie: …………………………………………………………………………………………. 

   …………………………………………………………………………………………. 

 

Geeft hierbij uitdrukkelijk de schriftelijke toestemming om de uitnodiging van de (bijzondere) algemene vergadering te ontvangen 

(slechts 1 keuze mogelijk), dit conform artikel 577-6 § 3 Burgerlijk Wetboek. 

 

 Per gewone brief 

 Per e-mail 

 Per aangetekende zending 

 

En geeft hierbij uitdrukkelijk de schriftelijke toestemming om de notulen, andere briefwisseling, mededelingen, communicaties te 

ontvangen (slechts 1 keuze mogelijk). 

 

 Per gewone brief 

 Per e-mail 

 

 

Gegevens en verwantschap van alle bewoners/gebruikers van de kavel(s): 

Naam en Voornaam Telefoon / Mobiel Schrappen wat niet past 

  Eigenaar / Huurder / Andere 

  Eigenaar / Huurder / Andere 

  Eigenaar / Huurder / Andere 

 
Conform artikel 577-10 § 1/1 en § 4 Burgerlijk Wetboek dient elke wijziging van bovenstaande gegevens onverwijld door de mede-eigenaar ter 

kennis gebracht te worden van de syndicus. 

 
 

 

 

Datum: …. / …. / …….. Handtekening: …………………………………………………………………………… 

 
 
 

 

 
Vertrouwelijke verwerking van de persoonsgegevens: 

SYNDIX BVBA respecteert de privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, door u aan SYNDIX BVBA verschaft, vertrouwelijk wordt 

behandeld. Zij is niet gehouden tot een resultaatsverbintenis doch neemt gepaste technische en organisatorische maatregelen voor de bescherming van de 
persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, diefstal, verlies, wijziging en enige andere ongeoorloofde toegang of verwerking. Onder 

geen beding worden de persoonsgegevens ter beschikking gesteld aan derden. De werknemers van SYNDIX BVBA alsook door SYNDIX BVBA 

ingeschakelde derden zijn verplicht de vertrouwelijkheid van de gegevens te eerbiedigen. Conform de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer, heeft u recht op inzage en verbetering van de verwerkte gegevens. Hiertoe stuurt u een aangetekend schrijven naar het adres van 

SYNDIX BVBA, Tiensesteenweg 116b00.01, 3360 Korbeek-Lo. 

 


