


























































Datum laatste wijziging: 13 oktober 2005 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KOOLDRIESPARK 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rev. 2005.1



 HUISHOUDELIJK REGLEMENT KOOLDRIESPARK 

 Huishoudelijk reglement  
 Pagina 2 van 13 

 
1. Administratie ............................................................................................................... 3 

1.1. Algemeen ............................................................................................................. 3 
1.2. Mandaten............................................................................................................. 3 
1.3. Beraadslagingen - Stemming............................................................................. 4 
1.4. Buitengewone Algemene Vergaderingen......................................................... 5 

2. Bevoegdheden ............................................................................................................ 5 
2.1. Bevoegdheden van de Voorzitter...................................................................... 5 
2.2. Bevoegdheden van de Afgevaardigd Beheerder ............................................ 5 
2.3. Bevoegdheden van het Directiecomité ............................................................. 6 
2.4. Bevoegdheden van de Huismeester (Terreinmeester)..................................... 6 

3. Inkomsten en Uitgaven - Werken .............................................................................. 6 
3.1. Schade.................................................................................................................. 6 
3.2. Lasten................................................................................................................... 6 
3.3. Onkosten .............................................................................................................. 7 
3.4. Uitvoering van Herstellingen en Werken........................................................... 7 

4. Ontvangsten................................................................................................................ 8 
5. Verzekeringen ............................................................................................................. 8 

5.1. Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid ....................................................... 8 
5.2. Rampen................................................................................................................ 8 
5.3. Betwistingen......................................................................................................... 9 

6. Inrichting en Gebruik van de Percelen ...................................................................... 9 
6.1. Inrichting van de  Percelen ................................................................................. 9 
6.2. Huishoudelijk Afval ............................................................................................. 9 
6.3. Groenten-, fruit- en tuinafval ............................................................................. 9 
6.4. Glascontainer....................................................................................................... 9 
6.5. Water - Elektriciteit ............................................................................................ 10 
6.6. Verantwoordelijkheid ........................................................................................ 10 

Bijvoegsel aan het Huishoudelijk Reglement. ................................................................ 11 
 
 
 



 HUISHOUDELIJK REGLEMENT KOOLDRIESPARK 

 Huishoudelijk reglement  
 Pagina 3 van 13 

Dit huishoudelijk reglement vervangt alle voorgaande versies. Alle wijzigingen 
aan de huidige versie zullen worden voorzien van een revisienummer en de 
datum van laatste wijziging. 
 
 

1. ADMINISTRATIE 

1.1. ALGEMEEN 
• De algemene vergadering is samengesteld uit al de mede-eigenaars van het terrein 

en wordt voorgezeten door de afgevaardigd beheerder. 
• De algemene vergadering behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle  

mede-eigenaars en van het complex. 
Zij kan slechts rechtsgeldig beraadslagen wanneer alle mede-eigenaars aanwezig 
zijn of schriftelijk uitgenodigd werden voor het bijwonen van de  
Algemene Vergadering. 

• Uit de beraadslaging en de besluiten van de Algemene Vergadering ontstaan de 
beslissingen genomen in naam van al de geïnteresseerde mede-eigenaars voor al de 
punten op de dagorde vermeld. 

• De statutaire Algemene vergadering wordt van ambtswege elk jaar gehouden in de 
maand oktober.  
De uitnodigingen worden verzonden door de afgevaardigd beheerder, uiterlijk vijf-
tien dagen voordat de algemene vergadering plaatsheeft. Zij worden verzonden 
naar (of afgeleverd op) het adres dat door de mede-eigenaars aan de afgevaardigd 
beheerder opgegeven werd. 

• Alle punten van de dagorde worden klaar en duidelijk in de uitnodiging  
vermeld. 

• De statutaire Algemene Vergadering behandelt in het bijzonder het beheer van het 
terrein, wat onder meer omvat: 

 de beheerskosten van het terrein 
 het uitgavenbudget 
 het aanduiden van de raad van beheer en de afgevaardigd  

beheerder 
• De te nemen beslissingen kunnen en mogen enkel betrekking hebben op de punten 

vastgelegd in de dagorde. 
• Het beheersorgaan van het aanpalend natuurreservaat “Kooldries” zal als waarne-

mer zonder stemrecht aan de vergadering mogen deelnemen en kan een  
adviserende rol spelen in besluiten die verband houden met natuur en milieu. 

 

1.2. MANDATEN 
• Elk mede-eigenaar mag zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen 

door een mandataris.  
Met uitzondering van de afgevaardigd beheerder mag een mandataris nooit meer 
dan 1 mede-eigenaar vertegenwoordigen. 
Worden alleen aanvaard als mandataris: 

 de afgevaardigd beheerder 
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 elke persoon met een zakelijk recht op het terrein of een gedeelte ervan 
 elke meerderjarige, verwanten in rechtstreekse lijn met een bezitsrechtheb-

bende of rechthebbende op vruchtgebruik 
 de echtgenoot of de echtgenote 

• Het mandaat moet vooraf goedgekeurd worden door de afgevaardigd beheerder. 
• De mede-eigenaars van een in onverdeeldheid verworven perceel, zowel meerderja-

rig als minderjarig, de vruchtgebruikers en eigenaars van het onbebouwde percelen 
moeten op de algemene vergadering uitgenodigd worden. 
Zij hebben het volle recht om de vergadering bij te wonen met raadgevende stem op 
voorwaarde dat zij een vertegenwoordiger uit hun groep kiezen, die in hun naam 
stem zal uitbrengen. 

 

1.3. BERAADSLAGINGEN - STEMMING 
• De algemene vergadering benoemt een directiecomité bestaande uit: 

 een voorzitter 
 twee leden gekozen tussen de mede-eigenaars 

• Zij worden verkozen bij eenvoudige meerderheid van stemmen en voor een duurtijd 
van 3 jaar.  

• Het directiecomité zal een afgevaardigd beheerder verkiezen, waarvan de functies 
hierna gestipuleerd worden. 

• De afgevaardigd beheerder kan, indien hij dit wenst of indien de algemene vergade-
ring hem dit oplegt, een terreinbeheerder aanstellen. De afgevaardigd beheerder 
kan ook zelf met deze functie worden belast. 

• De vergoedingen van de afgevaardigd beheerder en van de terreinbeheerder zullen 
door de algemene vergadering worden vastgelegd op voorstel van het  
directiecomité. 

• Om geldig te kunnen beraadslagen en stemmen moet de algemene vergadering 
bestaan uit minimaal de helft plus één van de mede-eigenaars, bezittende de helft 
plus één van de eigendommen. 
Indien de algemene vergadering de eerste maal niet voldoet aan deze voorwaarden, 
zal een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen worden, die ongeacht het 
aantal aanwezigen geldig zal kunnen stemmen. 

• De beslissingen die door de algemene vergadering worden genomen met het oog op 
het algemeen beheer en het onderhoud van het terrein zullen geschieden bij meer-
derheid van stemmen. 
In geval van gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 

• Alle besluiten met betrekking tot het recht van mede-eigenaarschap, veranderingen 
aan het gemeenschappelijk eigendom, aan het onroerend statuut en in het alge-
meen alles wat verband houdt met reële rechten, moeten genomen worden met een-
heid van stemmen. 

• De voor de algemene vergadering uitgenodigde mede-eigenaars die de vergadering 
niet bijwonen of zich hierop niet geldig laten vertegenwoordigen, worden beschouwd 
als volledig akkoord met de door de algemene vergadering genomen besluiten. 

• Op de uitnodiging tot het bijwonen van de algemene vergadering zullen speciaal de 
punten vermeld worden die algemeenheid van stemmen vereisen. 
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• Elke mede-eigenaar beschikt over zoveel stemmen als hij aandelen als mede-
eigenaar heeft. 

• De beraadslagingen van de algemene vergadering worden vastgelegd in notulen. De 
notulen van de zitting worden ondertekend door de voorzitter of door de mede-
eigenaar die de functie van de voorzitter uitoefent, evenals door die mede-eigenaars 
die de wens uitdrukken de notulen mee te ondertekenen. Eventuele volmachten moe-
ten aan de notulen gehecht worden. 

 

1.4. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN 
• Buiten de jaarlijkse statutaire algemene vergadering kan de voorzitter een buitenge-

wone algemene vergadering bijeenroepen en dit zo dikwijls hij dit nodig acht voor de 
goede gang van zaken. 

• Een buitengewone algemene vergadering kan eveneens bijeengeroepen worden op 
geschreven aanvraag gericht aan de voorzitter. Deze aanvraag moet uitgaan van 
mede-eigenaars die samen minstens tien aandelen van mede-eigenaarschap bezit-
ten. 

• De uitnodigingen voor de buitengewone algemene vergaderingen worden vijftien 
dagen voor de vergadering verzonden aan al de mede-eigenaars en aan het be-
heersorgaan van het aanpalend natuurreservaat. De uitnodiging zal de dagorde 
vermelden. 

 
 
 

2. BEVOEGDHEDEN 

2.1. BEVOEGDHEDEN VAN DE VOORZITTER 
• Het vertegenwoordigen van de mede-eigenaars in juridische aangelegenheden. 
• Het voorzitten van de statutaire en buitengewone algemene vergaderingen. 
• Het toezicht houden op het acteren van de notulen van de algemene vergaderingen. 
• Het bijeenroepen en het voorzitten van het directiecomité. 

 

2.2. BEVOEGDHEDEN VAN DE AFGEVAARDIGD BEHEERDER 
• Het nazicht van het stemmenaantal op de algemene vergadering teneinde vast te 

stellen dat deze geldig kan beraadslagen. 
• Het verzenden van de uitnodigingen voor de algemene vergadering. 
• Het opmaken van de verslagen van de algemene vergadering en van de zittingen 

van het directiecomité. 
• Het voeren van de briefwisseling voor de gemeenschap van eigenaars. 
• Het uitvoeren van taken in naam van de eigenaars. 
• Het bijhouden van de archieven en het ter beschikking stellen hiervan voor de mede-

eigenaars. 
• Het zorg dragen voor het algemeen welzijn, de supervisie over de installaties en de 

diensten voor de gemeenschap. 
• Het nemen van de nodige schikkingen en deze voorstellen aan het directiecomité. 
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• Het voorbereiden van het jaarlijks budget en het financieringsbudget en het voorleg-
gen hiervan aan de algemene vergadering. 

• Het zorg dragen voor het behoud en het onderhoud van het gemeenschappelijk ei-
gendom. 

• Het laten uitvoeren van eventuele herstellingen. 
• Het doen uitvoeren van de getroffen besluiten en het verzamelen van de nodige 

fondsen. 
• Het uitvoeren van alle taken, hem (haar) opgedragen door de gemeenschap van 

eigenaars. 
 

2.3. BEVOEGDHEDEN VAN HET DIRECTIECOMITÉ 
• Het behandelen van klachten vanwege de mede-eigenaars. 
• Deelnemen aan de politiek en de zittingen van het directiecomité. 
• Het uitvoeren van de taken, hem (haar) opgedragen door het directiecomité. 

 

2.4. BEVOEGDHEDEN VAN DE HUISMEESTER (TERREINMEESTER) 
• De afgevaardigd beheerder heeft de bevoegdheid een huismeester aan te stellen die 

dient te worden verkozen door de mede-eigenaars. De huismeester kan, om gegron-
de redenen, van zijn functie ontslagen worden door het directiecomité.  
De diensten van de huismeester omvatten de volgende opdrachten en verplichtin-
gen: 

 controle van de goede staat van de installaties voor brandbeveiliging 
 het onderhoud van de gemeenschappelijke groene zones 
 het toezicht op het ophalen van het huisvuil 

 
 
 

3. INKOMSTEN EN UITGAVEN - WERKEN 

3.1. SCHADE 
• Schade veroorzaak door een onroerend goed in de voorwaarden zoals voorzien door 

artikel 383 van het Burgerlijk Wetboek wordt gedragen door de mede-eigenaars. Dit 
naar verhouding van hun deel in het mede-eigenaarschap in zoverre nochtans dat 
het hier gaat om gemeenschappelijk eigendom en zonder dat er door de mede-
eigenaars schade kan ingeroepen worden ten over staan van diegenen, waarvan de 
persoonlijke verantwoordelijkheid in het spel is (voetnota artikel 386 laatste bladzij-
de). 

 

3.2. LASTEN 
• Niemand kan de gemeenschappelijke lasten voor persoonlijk gebruik verhogen zon-

der uitdrukkelijke voorafgaan de toelating hiervoor van de algemene vergadering 
verkregen te hebben. 
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• Volgende kosten vallen ten laste van de mede-eigenaars in verhouding van hun aan-
deel:  

 onderhoud en de herstellingen van al de elementen der infrastructuur, voor 
zover zij deel uitmaken van de gemeenschappelijk bezit. 

• De kosten en lasten van het gemeenschappelijk bezit zullen door de eigenaars be-
taald worden binnen de tijd en op de wijze zoals zal bepaald worden door de alge-
mene vergadering. 

• De achterstallige bijdragen die een achterstand hebben van méér dan dertig dagen 
zullen, na waarschuwing vanwege de afgevaardigd beheerder, verhoogd worden 
met 10% intrest, pro rata temporis. 

• De mede-eigenaars kunnen zich onder geen beding onttrekken aan hun verplichtin-
gen tussen te komen in de lasten en kosten van de gemeenschap. 
Deze verplichting blijft bestaan, zelfs indien het vruchtgebruik aan derden zou toe-
komen of het eigendom zou verhuurd worden. De eigenaars behouden nochtans in 
het laatste geval het volle recht de lasten en kosten door te rekenen aan de huurders. 

• De eigenaar van een verhuurd perceel zal altijd instemmen met het aanbrengen van 
water-, elektriciteit- of telefoonaansluitingen. Dit geldt trouwens voor elke voorzie-
ning die het algemeen belang dient. 

• De eigenaar zal eveneens steeds doorgang verlenen op zijn perceel wanneer herstel-
lingen noodzakelijk zijn. 

 

3.3. ONKOSTEN 
• De kosten voor behoud, onderhoud, herstelling, of vervanging van gemeenschaps-

goederen, het verbruik van water en elektriciteit voor de gemeenschappelijke delen 
zullen door de eigenaars gedragen worden naar verhouding van hun eigendom in de 
gemeenschappelijke delen. 

• Elke mede-eigenaar dien een provisie voor de gemeenschappelijke kosten te storten. 
Het bedrag wordt bepaald tijdens de algemene vergadering. 

 

3.4. UITVOERING VAN HERSTELLINGEN EN WERKEN 
• De herstellingen en werken aan de gemeenschappelijke delen zijn onder te verdelen 

in drie categorieën: 
1. Dringende herstellingen. 
2. Niet dringende maar wel noodzakelijke herstellingen. 
3. Niet-noodzakelijke werken. 

• Het directiecomité heeft het volle recht om zonder voorafgaande toestemming van 
de algemene vergadering alle dringende, noodzakelijke herstellingen te laten uitvoe-
ren indien zij ten goede komen aan het algemeen welzijn van de gemeenschap of de 
mede-eigenaars. 

• Het directiecomité beschikt over dezelfde volmachten zoals hier boven vermeld ten 
overstaan van privé eigendommen indien de privé-eigenaar zijn eigendom in verval 
zou laten komen. De kosten van deze werken en herstellingen zijn in dat geval volle-
dig ten laste van de privé eigenaar. 
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• Over het uitvoeren van niet-dringende maar wel noodzakelijke, evenals niet-
noodzakelijke werken en herstellingen zal beslist worden door de algemene vergade-
ring. 

 
 
 

4. ONTVANGSTEN 
 

• Mogelijke ontvangsten en inkomsten zullen toegekend worden aan de eigenaars in 
evenredigheid met hun aandeel als mede-eigenaar. 

 
 
 

5. VERZEKERINGEN 
 

• De verzekering met betrekking tot het mede-eigenaarschap, het personeel in dienst 
van de gemeenschap, risico’s van water en elektriciteitschade, verhaal tegenover 
derden en buren, ongelukken en schade voortkomend van brand, bliksem, storm, 
ontploffingen, zullen door een collectieve verzekeringspolis gedekt worden en ge-
meenschappelijk onderschreven worden door alle mede-eigenaars en dit bij de ver-
zekeringsmaatschappij door de verkavelaar aan te duiden. 

• Hetzelfde zal gelden voor alle risico's waarvan de algemene vergadering het nuttig 
oordeelt zich te verzekeren. 

• Elke privé-eigenaar is verplicht een persoonlijke brandverzekering af te sluiten bij een 
erkende verzekeringsmaatschappij naar keuze. 

 

5.1. VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID 
• De algemene vergadering zal beslissen welke risico's door een polis “Burgerlijke Aan-

sprakelijkheid” gedekt moeten worden, met name verhaal tegen buren en de ver-
antwoordelijkheid van de mede-eigenaars ten overstaan van derden, dit wil zeggen 
niet mede-eigenaars, de afgevaardigd beheerder, de huismeester en alle personen 
belast met werkzaamheden aan of op gemeenschappelijke delen. 

• De afgevaardigd beheerder zal belast worden met de zorg van het dekken van al 
deze risico's. 

• De mede-eigenaars zijn eventueel gehouden hun medewerking hieraan te verlenen 
en alle akten en nodige documenten te ondertekenen indien een gemeenschappelijke 
ondertekening vereist is. Bij ontstentenis van hun handtekening is de afgevaardigd 
beheerder gemachtigd in hun naam te tekenen. 

 

5.2. RAMPEN 
• In geval van een uitbetaling naar aanleiding van ongelukken, rampen, opgelopen 

schade, van welke aard dan ook, uitbetaald krachtens de gemeenschappelijke po-
lis(sen) zal door de afgevaardigd beheerder opdracht gegeven worden aan de uitbe-
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talende verzekeringsmaatschappij deze gelden op de bankrekening van de eige-
naarvereniging te storten. 

• De algemene vergadering zal daarna beslissing over de bestemming van deze gel-
den. 

 

5.3. BETWISTINGEN 
• Voor alle betwistingen betreffende mede-eigenaars zullen uitsluitend bevoegd zijn de 

Rechtbanken te Antwerpen. 
 
 
 

6. INRICHTING EN GEBRUIK VAN DE PERCELEN 
 

6.1. INRICHTING VAN DE  PERCELEN 
• Elke eigenaar mag zijn perceel aanleggen naar zijn eigen smaak en noodwendighe-

den met dien verstande dat het niet-bebouwde gedeelte zoveel mogelijk groen zal 
blijven en zoniet, zoveel mogelijk groen en planten zullen worden aangeplant om 
harmonieus in het kader passen. 

 

6.2. HUISHOUDELIJK AFVAL 
• Het is ten strengste verboden afval te storten op de percelen of op de wegen. 

Alle afval moet bijgehouden worden in zakken van goede kwaliteit en speciaal gefa-
briceerd voor het opbergen van afval. 

• Het huishoudelijk afval zal door de vuilophaaldienst op regelmatige tijdstippen (vast 
te stellen door de betrokken openbare dienst) opgehaald worden. (elke tweede don-
derdag) 
 

6.3. GROENTEN-, FRUIT- EN TUINAFVAL 
• De bewoners hebben de mogelijkheid hun groenten-, fruit- en tuinafval af te leveren 

in het compostpark op het terrein. Dit kan elke zaterdag van 10 tot 14 u. 
• Het afval moet onmiddellijk in de hakselaar kunnen verwerkt worden. Dat houdt in 

dat grote struiken, takken of bomen in hanteerbare stukken moeten worden aange-
leverd.  

• Het groenten-, fruit- en tuinafval wordt door de compostmeesters verwerkt tot hoog-
waardige compost die ter beschikking wordt gesteld van de bewoners. 

 

6.4. GLASCONTAINER 
• Glazen flessen, potjes en bokalen kunnen in de glascontainer gedeponeerd worden. 

Deze bevindt zich tegenover het compostpark op het terrein. 
• De glascontainer wordt op geregelde tijdstippen door een gespecialiseerde firma 

opgehaald. 
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• Indien de glascontainer vol is, is het niet toegestaan glasafval naast de container 
achter te laten. 

 

6.5. WATER - ELEKTRICITEIT 
• Er wordt bij dit algemeen reglement aan de afgevaardigd beheerder of de afge-

vaardigden van de betreffende administraties uitdrukkelijk toelating gegeven tot het 
betreden van de privé percelen om de nodige herstellingen of veiligheidscontroles uit 
te voeren. 

• Het verbruik van water en elektriciteit, zowel op de privé gedeeltes als op de ge-
meenschappelijke delen, is ten laste van de privé-eigenaars. 

• Elk perceel dient over zijn eigen meterkasten beschikken waardoor elke eigenaar zijn 
privé verbruik zal kennen. 

• De kosten van water en elektriciteit voor de gemeenschappelijke delen zullen in even-
redigheid gespreid worden over de totaliteit van de eigenaars. 

 

6.6. VERANTWOORDELIJKHEID 

• De eigenaars van de percelen zijn verantwoordelijk voor al de schade die zij zelf, hun 
kinderen, hun bezoekers, hun leveranciers, hun huisdieren veroorzaken aan privé of 
gemeenschappelijk eigendom. 

• De algemene vergadering van mede-eigenaars kan eventueel op kosten van de 
schadeveroorzakende partij herstellingen laten uitvoeren. 

 
 
 
Van al wie in het Kooldriespark verblijft wordt verwacht dat hij/zij zich gedraagt naar de 
bepalingen vastgelegd in het huishoudelijk reglement. 
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BIJVOEGSEL AAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 
 

Reglement van inwendige orde. 
 
Artikel 1. Voorafgaande 
Het huidige bijgevoegde reglement kan alleen gewijzigd worden door de algemene 
vergadering. Het vormt één geheel met voorgaand huishoudelijk reglement. 
 
Artikel 2. Overdracht en verhuring van percelen 
In geval van overdracht van percelen en in geval van verhuring is de eigenaar gehouden 
zowel de basisakte als alle andere reglementen en de beslissing van de algemene vergade-
ring voor te leggen aan de koper of huurder. 
 
Artikel 3. Werken aan privé eigendommen 
Werken aan privé eigendom dienen zodanig uitgevoerd te worden door (of in opdracht van) 
de eigenaar dat zij de algemene harmonie niet verstoren.  
 
Artikel 4. Uithangborden - reclame - huishoudelijke voorwerpen. 
Het is niet toegestaan uithangborden of reclame aan te brengen op de privé percelen. 
Uitzondering hierop is het aankondigen van verkoop of verhuur. Dit zal echter op een 
discrete wijze en volgens de gebruiken moeten gebeuren. 
 
Artikel 5. Afval - huishoudelijk vuil. 
Elke eigenaar zal zijn afval opbergen in een afgesloten plastic of andere zak van degelijke 
kwaliteit, zodanig dat het vuil deze zakken niet perforeert. 
Deze zakken moeten op de daarvoor voorziene plaatsen worden gezet, uiterlijk aan de 
vooravond van de huisvuilomhaling. 
 
Artikel 6. Gevaarlijke stoffen en hinderlijk afval. 
Het is ten strengste verboden op het terrein gevaarlijke, ontvlambare of hinderlijke stoffen 
op een zodanige manier te plaatsen dat zij hinder kunnen vormen voor de mede-eigenaars. 
 
Artikel 7. Rust op het terrein. 
Elke eigenaar zal er over waken dat de algemene rust niet onnodig verstoord wordt door 
zijn familie, huurders, kinderen, bezoekers of huisdieren. 
Abnormaal lawaai zal vermeden worden. Elektrische apparaten moeten ontstoord worden 
en mogen in geen geval hinderlijk zijn.  
 
Artikel 8. Dieren. 
Het houden van dieren is toegelaten, tenzij de algemene vergadering met meerderheid van 
twee derden hierover anders beslist of tenzij het bestuursorgaan van het aanpalend 
reservaat hieromtrent verbodseisen zou stellen. 
Aan het beheersorgaan van het natuurreservaat worden alle rechten toegekend om 
schadelijke indringers binnen het natuurreservaat te verdelgen. 
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Honden moeten aan de leiband gehouden worden op de gemeenschappelijke of privé 
delen, tenzij deze zodanig afgesloten zijn dat het dier niet kan uitbreken. 
De eigenaars van honden zullen er zorg voor dragen hun dieren zoveel mogelijk buiten het 
terrein te luchten. 
 
Artikel 9. Voertuigen. 
Elk voertuig moet geparkeerd worden op een dusdanige manier dat de openbare wegen vrij 
blijven en het doorgaand verkeer op geen enkele manier wordt belemmerd of gehinderd. 
Bezoekers moeten hun wagens parkeren op de daarvoor voorziene bezoekersparking aan 
de ingang van het park. 
De maximum toegelaten snelheid is binnen het terrein 30 kilometer per uur. . 
 
Artikel 10. Open vuren. 
Geen enkele vorm van open vuur is toegelaten op de gemeenschappelijke delen. Het wordt 
enkel en alleen toegelaten op privé percelen in de vorm van barbecue, bij voorkeur op ruime 
afstand van bomen, struiken en andere beplantingen die vuur zouden kunnen vatten.  
Het in openlucht opstoken van hout, bladeren of afval is steeds verboden. 
Krachtens artikel 89.8 van het Veldwetboek mag geen vuur gemaakt worden op minder dan 
honderd meter van huizen, bossen, heide, boomgaarden, hagen, korenakker, stro, hooi-
schelven en plaatsen waar het vlas te drogen ligt. 
Buiten de verblijven wordt aangeraden het terrein binnen een omtrek van ten minste één 
meter te ontdoen van alle takken, twijgen, dode blaren, droog gras, enz. 
Zodra een vuur is aangestoken moet het onder permanent toezicht staan. 
Kampvuren mogen in geen geval worden aangestoken zonder de uitdrukkelijke toestem-
ming van de afgevaardigd beheerder of zijn gemachtigde. 
Na uitdoving moeten vuurhaarden zorgvuldig met zand of aarde bedekt of overvloedig met 
water begoten worden. 
 
Artikel 11. Privé brandbeveiliging. 
Voor de eigen veiligheid en die van de buren zal elke eigenaar zich een gewone waterslang 
aanschaffen met een zodanige lengte dat in geval van nood elk deel van het huis onmiddel-
lijk kan bespoten worden. 
In de verblijven mogen geen activiteiten plaatsvinden of goederen worden opgeslagen die 
het gevaar voor brand of de gevolgen van een brand kunnen vergroten. 
Gas-, petroleum-, elektrische en andere kook- en verwarmingstoestellen moeten dusdanig 
opgesteld zijn, dat zij alle veiligheidswaarborgen bieden.  
 
Artikel 12. Brievenbussen. 
De brievenbussen dienen te voldoen aan de geldende bepalingen van De Post. 
 
Artikel 13. Antennes. 
Het plaatsen van antennes voor radio en televisie is verboden. 
 
Artikel 14. Allerlei. 
Dit reglement kan door de algemene vergadering uitgebreid worden. Om hierover geldig te 
kunnen beslissen moet op deze vergaderingen minstens de helft van het totaal van de 
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mede-eigenaars vertegenwoordigd zijn en de beslissingen kunnen enkel genomen worden 
met een drie vierde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.  
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