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Inleiding
Op de BALV heeft de voorzitter meegedeeld dat
de ledenraad op donderdagmiddag 19 november het conceptkoopcontract voor de verkoop
van de appartementsrechten heeft ontvangen.
De ledenraad was zeer onaangenaam verrast
over een aantal artikelen. Zij was van mening
dat deze artikelen aan de nieuwe leden andere
/ mindere rechten gaven dan aan de huidige
leden, maar ook dat de huidige leden door deze
artikelen in hun rechten werden beknot. Dit was
in tegenspraak met de gemaakte afspraken
tussen het IMT/de BV en de ledenraad. Ook
was de gewijzigde opstelling van het IMT/de BV
niet met de ledenraad gecommuniceerd. De
ledenraad heeft heftig bij de BV geprotesteerd.
Na een koortsachtig overleg tussen ledenraad
en het IMT/de BV is de volgende dag artikel 17c
er gelukkig al uitgehaald.
Vervolgens heeft de ledenraad in haar
vergadering voorafgaand aan de BALV de
betreffende artikelen besproken en besloten
hierover een brief naar de notaris te sturen.
In deze nieuwsbrief staan de betreffende
artikelen uit het conceptkoopcontract en de
reactie van de ledenraad richting notaris.
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Artikelen uit het conceptkoopcontract
Parkbeheer, afvoer huisvuil, onderhoud
Artikel 17
Bungalowpark De Egelshoek B.V. en
koper zijn overeengekomen dat
Bungalowpark De Egelshoek B.V. zorg
zal (doen) dragen voor:
a. het parkbeheer conform paragraaf 1 van
de aan deze overeenkomst gehechte
bijlage "Toelichting Parkkosten
Bungalowpark De Egelshoek".
De eigenaar van het heersend erf zal
voor het hiervoor genoemde recht tot het
gebruik van het/de parkeerterreinen, de
wegen en paden, alsmede de overige
voorzieningen op het park en als
tegenprestatie voor het verrichten van
voormelde werkzaamheden en diensten
respectievelijk het bieden van faciliteiten
per kalenderjaar een
retributie/vergoeding verschuldigd zijn
aan Bungalowpark De Egelshoek B.V. of
een door deze aan te wijzen derde.
De retributie/vergoeding dient te worden
betaald voor één januari van elk jaar. De
totale vergoeding bedraagt thans
driehonderd twee euro (€ 302,00),
inclusief omzetbelasting. conform de aan
deze overeenkomst gehechte bijlage
roelichting Parkkosten Bungalowpark De
Egelshoek, inclusief indexering 2009 ten
opzichte van 2008.
De totale retributie/vergoeding zal
jaarlijks door Bungalowpark De
Egelshoek B.V. opnieuw worden
vastgesteld, zulks door de vergoeding te
verhogen of te verlagen overeenkomstig
de stijging of daling van de
"Consumentenprijsindex alle
huishoudens" in het kalenderjaar, dat
eindigde bij de aanvang van het
kalenderjaar, dat direct voorafgaat aan
het jaar van aanpassing.
Indien de in voormelde jaarlijkse
retributie/vergoeding ter zake het
parkbeheer, alsmede de daarin begrepen
onkosten ter zake van aan
publiekrechtelijke installaties te betalen
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leges en belastingen en/of de
energiekosten meer zijn gestegen dan de
stijging van voormelde bijdrage door
indexering als hiervoor omschreven,
zullen 4e daadwerkelijke meerkosten
naar evenredigheid worden
doorberekend.
De overige noodzakelijke
werkzaamheden anders dan die vallend
onder normaal onderhoud of die daartoe
gerekend kunnen worden, die van
overheidswege of vanwege
(nuts)bedrijven worden voorgeschreven,
zullen door Bungalowpark De Egelshoek
B.V. (of de door hem aan te wijzen
vertegenwoordiger) worden uitgevoerd en
aan de koper en de overige eigenaren
van de appartementsrechten en/of kavels
in het park naar rato in rekening kunnen
worden gebracht.
Bungalowpark De Egelshoek B.V. heeft
het recht om het recht tot gebruik van de
voorzieningen op het park op te zeggen,
indien de koper, na in gebrek te zijn
gesteld, in verzuim blijft met de
voldoening aan zijn betalingsverplichting
uit hoofde van het hiervoor bepaalde. :
b. de afvoer van het huisvuil vanaf het
centrale verzamelpunt, conform de aan
deze overeenkomst gehechte bijlage
"Kosten afvoer en verwerking van de
afvalstoffen". Koper zal daarvoor aan
Bungalowpark De Egelshoek B.V.
jaarlijks een vergoeding verschuldigd zijn,
thans één honderd achtennegentig euro
(€ 198,00), inclusief omzetbelasting,
conform de aan deze overeenkomst
gehechte bijlage 'kosten afvoer en
verwerking van de afvalstoffen".
De vergoeding is niet verschuldigd ten
aanzien van een onbebouwd
appartementsrecht. De totale vergoeding
zal jaarlijks door Bungalowpark De
Egelshoek B.V. opnieuw worden
vastgesteld, zulks door de vergoeding te
verhogen of te verlagen. overeenkomstig
de stijging of daling van de
"Consumentenprijsindex- alle
huishoudens" in het kalenderjaar, dat
eindigde bij de aanvang van het
kalenderjaar, dat direct voorafgaat aan
het jaar van aanpassing. Indien de totale
hoeveelheid huisvuil in een jaar is
toegenomen, dan wel de in voormelde
jaarlijkse vergoeding begrepen onkosten
ter zake van aan publiekrechtelijke
instanties te betalen leges en
belastingen, alsmede de energiekosten
ter zake de afvoer van huisvuil,
aantoonbaar ma:r zijn gestegen dan de
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stijging van voormelde bijdrage door
indexering als hiervoor omschreven,
zullen de daadwerkelijke meerkosten
naar evenredigheid worden
doorberekend.
Bungalowpark De Egelshoek B.V. heeft
het recht de verplichting tot hel afvoeren
van
huisvuil op te schorten en het recht tot
gebruik van het centrale verzamelpunt op
te zeggen, indien koper, na in gebreke te
zijn gesteld, in verzuim blijft met de
voldoening aan zijn betalingsverplichting
uit hoofde van het hiervoor bepaalde.
c. het onderhoud van de gemeenschappelijke
gedeelten, conform de aan deze
overeenkomst gehechte bijlage. Koper
zal daarvoor aan Bungalowpark De
Egelshoek B.V. jaarlijks een vergoeding
verschuldigd zijn, thans één honderd
achtentachtig euro (€ 188,00), inclusief
omzetbelasting conform de aan deze
overeenkomst gehechte bijlage.
De totale vergoeding zal jaarlijks door
Bungalowpark De Egelshoek B.V.
opnieuw worden vastgesteld, zulks door
de vergoeding te verhogen of te verlagen
overeenkomstig de stijging of daling van
de "Consumentenprijsindex - alle
huishoudens" in het kalenderjaar, dat
eindigde bij de aanvang van het
kalenderjaar, dat direct voorafgaat aan
het jaar van aanpassing.
Indien de totale onderhoudskosten in een
jaar zijn toegenomen, dan wel de in
voormeld, jaarlijkse vergoeding begrepen
onkosten ter zake van aan
publiekrechtelijke instanties te betalen
leges en belastingen, alsmede de
energiekosten ter zake het onderhoud,
aantoonbaar zijn gestegen dan de
stijging van voormelde bijdrage door
indexering als hiervoor omschreven,
zullen de daadwerkelijke meerkosten
naar evenredigheid worden
doorberekend
Koper verplicht zich jegens
Bungalowpark De Egelshoek B.V. de
betalingsverplichting van de
vergoedingen als hiervoor sub a, b en c
omschreven bij wijze van kettingbeding
bij elke overdracht, overgang of in
gebruikgeving van het verkochte
uitdrukkelijk ten behoeve van de verkoper
en gerechtigde of diens rechtsopvolger(s)
aan de verkrijger/gebruiker/gerechtigde
op te leggen op straffe van een
onmiddellijk en zonder ingebrekestelling
of rechterlijke tussenkomst opeisbare
boete jegens de verkoper en/of de
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gerechtigde of diens rechtsopvolger(s)
van vijfenzeventigduizend euro (€
75.000,00), onverminderd het recht van
de Bungalowpark De Egelshoek B.V. of
diens rechtsopvolgers op aanvullende
schadevergoeding en/of nakoming.
Resultaat van het protest van de ledenraad is
dat enkel art. 17c op vrijdag 20 november uit
het conceptkoopcontract is verwijderd.
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-

1.

2.
Investeringen en noodzakelijke
vervangingen/verhoging vergoedingen
Artikel 18
3.
Indien als gevolg van door Bungalowpark
De Egelshoek B.V. aantoonbaar verrichte
investeringen (al dan niet als gevolg van
noodzakelijke vervanging) in het park de
kosten ter zake de in artikel 16 bedoelde
werkzaamheden en diensten hoger
worden dan de kosten(specificatie) als
opgenomen in de in artikel 16 genoemde
bijlagen, ~wel de in de toekomst (al dan
niet na indexering) geldende
kostenspecificatie, heeft Bungalowpark
De Egelshoek B. V. het recht één of meer
van de vergoedingen als bedoeld in art
ikel16 (voor zover gerelateerd aan het
object van de investering(en», naar
evenredigheid te verhogen.
Indien de stijging van een vergoeding als
bedoeld in artikel 16 op grond van het in
de vorige zin bepaalde hoger is dan tien
procent (10%) van de tot dan geldende
vergoeding, is Bungalowpark De
Egelshoek B.V. slechts bevoegd de
desbetreffende vergoeding(en) in een
kalenderjaar met maximaal tien procent
(10%) te verhogen en het meerdere in
rekening te brengen door verhoging van
de desbetreffende vergoeding( en)
betreffende het daaropvolgende
kalenderjaar met een maximum van tien
procent (10%) enzovoort, zodat in enig
kalenderjaar de desbetreffende
vergoeding( en) dus nimmer meer kan
casu quo mag stijgen dan tien procent
(100%). De verhoging van een in artikel
16 bedoelde vergoeding op grond van het
in lartikell6 bepaalde wordt geacht niet in
een verhoging van maximaal tien procent
(10%) op grond van het in dit artikel
bepaalde te zijn begrepen.
I

4.

rato) € 50,00;
index is telkens 2%;
stijging werkelijke kosten boven index als
bedoeld in artikel 16 = € 0,00.
De stijging van de vergoeding t.a.v. afval
zal alsdan bedragen:
1e kalenderjaar na investering: (€ 198,00
x 1,02) x 1,10 = € 222,16 dus € 20,20 van
de investering doorberekend (zodat
resteert € 29,80)
2e kalenderjaar na investering: (€ 222,16
x 1,02) x 1,10 = € 249,20 dus € 22,59 van
de investering doorberekend (zodat
resteert € 7,21)
3e kalenderjaar na investering: (€ 249,20
x 1,02) +€ 7,21 =€ 261,40 dus € 7,21 van
de investering doorberekend (zodat
resteert € 0,00)
4e kalenderjaar na investering uitsluitend
indexering.

Overige leden vereniging/parkvergoeding
Artikel 20
In het kader van volledige openheid heeft
verkoper casu quo de gerechtigde aan
koper medegedeeld, dat leden van de
vereniging van vóór 1 augustus 2009 met
verkoper casu quo de gerechtigde van
onderhavige overeenkomst en de daarin
genoemde stukken afwijkende afspraken
hebben gemaakt ten aanzien van de
hoogte en de wijze van betaling van de
(park)bijdrage(n).
Servicekosten vereniging
Artikel 21
Koper is aan de vereniging servicekosten
verschuldigd. Het bedrag van de
verschuldigde servicekosten en de wijze
van betalen daar van zal in de
vergadering van de vereniging jaarlijks
worden vastgesteld.
Verkoper casu quo de gerechtigde heeft
anders dan in hoedanigheid van lid van
de vereniging van eigenaars geen invloed
op de hoogte van bedoelde
servicekosten.

Voorbeeld ter verduidelijking met de
volgende aannames
- vergoeding afval bedraagt € 198,00;
- investering t.a.v. afval bedraagt (naar
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Reactie van de Ledenraad aan de notaris
Notariaat Wijdemeren
T.a.v. De Weledelgestrenge Heer M.J.M.
Moerenhout
In afschrift aan de heren Kreugel van Notariaat
Wijdemeren en Eggink van Maasrecreatiebedrijfsmakelaardij
Betreft: concept koopcontact De Egelshoek i.r.t.
De Splitsingsakte VvE De Egelshoek.
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een positie in te nemen conform haar
contractuele verplichtingen. Zij beschikt dus niet
meer over de vrijheid die haar op grond van de
Splitsingsakte is toegekend.
Wij stellen ons op het standpunt dat een
dergelijke beknotting van vrijheid juridisch niet
is toegestaan. Dit te meer omdat o.i. de
bepalingen uit de Splitsingsakte boven die uit
een koopcontract gaan.
Wij vragen u bij dezen om een reactie m.b.t.
ons standpunt en de eventuele consequenties
daarvan.

Amersfoort 22 november 2009
Geachte heer Moerenhout,
De ledenraad VvE De Egelshoek is sinds
donderdagmiddag j.l. op de hoogte van het
conceptkoopcontract voor de
appartementsrechten van de VvE de
Egelshoek1.
Namens de ledenraad wil ik u het volgende
meedelen
De ledenraad werd onaangenaam verrast door
de inhoud van de artikelen 17b en c en artikel
18. Zij heeft dit ter kennis gebracht van
verantwoordelijken en ik heb begrepen dat
artikel 17c inmiddels uit het concept
koopcontract d.d. 21 november 2009 is
verwijderd. Het mag duidelijk zijn dat wij hiervan
met plezier kennis genomen hebben.
Blijven nog over art. 17b en 18 (daar waar
artikel 18 betrekking heeft op artikel 17b).
De ledenraad vraagt zich af of het geoorloofd is
om de dienstverlening, waarop artikel 17b
immers betrekking heeft, in zulke verplichtende
termen in een koopcontract op te nemen.
Het gaat hier om het contract “vuilafvoer” dat de
VvE op grond van de aan haar toegekende
verantwoordelijkheden en bevoegdheden (o.m.
vastgelegd in de artikelen 29.3 en 27
Splitsingsakte) in 2008 heeft afgesloten. Dit
contract is door de ALV goedgekeurd en
afgesloten.
Indien een zodanig contract waarin één van de
partijen een Vereniging is, wordt vastgelegd als
deel van een koopcontract tussen de andere
partij uit dat contract en een toekomstig lid van
de betreffende Vereniging, beperkt dit o.i. de
bevoegdheden van het toekomstig VvE-lid waar
het de aan haar toegekende bevoegdheden in
de Splitsingsakte betreft.
Erger nog: het nieuwe lid van de VvE is
contractueel verplicht bij stemming in een ALV
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Het door ons ingenomen standpunt wordt nog
eens versterkt door het volgende. Door hun
contractuele verplichting zullen nieuwe
eigenaren, indien zij beschikken over de
meerderheid in de ALV, de gehele VvE binden.
Op deze wijze beperken zij, gedwongen door
hun contractuele positie, ook nog eens de
bevoegdheden van de overige VvE-leden. Een
contract betreffende dienstverlening heeft o.i.
niets met de levering van het
appartementsrecht te maken en is onderhevig
aan marktconforme ontwikkelingen en te
leveren prestaties, terwijl een koopcontact een
eenmalige handeling is.
De investeringen zoals in art.18 staan, zijn
bedrijfsinvesteringen en moeten, indien nodig
binnen een normale bedrijfsvoering, in
contracten worden verwerkt.
Indien het noodzakelijk is om t.b.v. de goede
uitvoering van een contract investeringen te
doen en het contract open te breken, zal dit
tussen partijen moeten worden besproken en
beoordeeld. Daarbij mogen dan niet de handen
van de Vereniging (als één van de betrokken
partijen) gebonden zijn doordat een (groot) deel
van haar leden contractueel gebonden is. De in
het koopcontract opgenomen beperking van
rechten van nieuwe leden van onze VvE wijzen
wij dan ook af en wij vertrouwen er op dat u
onze mening deelt.
Over artikel 21 wil ik u nog het volgende
meedelen:
De leden van de vereniging betalen geen
servicekosten, maar volgens de splitsingsakte
art.18 een voorschotbijdrage en een definitieve
bijdrage, die in de jaarlijkse algemene
vergadering worden vastgesteld. Deze termen
dienen dan ook, als er op enige manier een
verwijzing naar de bijdragen in het koopcontract
noodzakelijk is, te worden gehanteerd.
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Ten slotte nog dit. In het overleg tussen het
managementteam van de Egelshoek BV en de
ledenraad is over de voorwaarden waarop de
Egelshoek BV. zijn in bezit zijnde
appartementsrechten verkoopt door de heer J.
Eggink, namens het managementteam,
toegezegd dat nieuwe leden gelijke rechten en
plichten zouden hebben. De enige uitzondering
daarop was het onderwerp dat uiteindelijk als
artikel 17a in het koopcontract is opgenomen.
De ledenraad constateert, dat deze toezegging
met het voorliggend koopcontract niet het geval
is. Deze gewijzigde opstelling is niet met de
ledenraad gecommuniceerd.
Het bovengenoemde artikel 17b (met haar
vervolg in 18) is volgens onze informatie
opgenomen om zekerheid aan de nieuwe
kopers en aan de BV. te bieden. De ledenraad
heeft zich voor een gelijkwaardige zekerheid
uitgesproken door verlenging van de huidige
contracten (incl. het onderhoudscontract) - die
inhoudelijk volledig gelijk zijn aan de
aangehechte bijlagen zoals genoemd in de
art.17b en oud c - voor meerdere jaren te
vragen. Het managementteam heeft enkel een
verlenging met één jaar toegezegd. Dit dus
waar in het voorliggend koopcontract een
verplichting zonder eindtermijn op zeer
eenzijdige voorwaarden is (c.q. was)
opgenomen.
Samenvattend is de ledenraad van mening dat
de artikelen 17 b en 18 (voor zover daarop
betrekking hebbend) niet in het koopcontract
thuishoren en dat artikel 21 overbodig is dan
wel tekstueel moet worden aangepast.
Zij blijft op het standpunt staan dat de alle leden
binnen de VvE, nu en in de toekomst, dezelfde
rechten en plichten behoren hebben, die zijn
gebaseerd op de Splitsingsakte. Zoals gezegd
behoren leden niet in hun bevoegdheden te
worden beknot door bepalingen uit hun
koopcontract.
In afwachting van uw reactie, verblijf ik,
Hoogachtend,
Namens de VvE De Egelshoek
Drs. M.F. Palte (voorzitter)

Briefwisseling hierop volgend.
Geachte heer Palte,
Op grond van de voor een notaris geldende
beroeps- en gedragsregels is het mij niet
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toegestaan rechtstreeks met u (de VVE) te
corresponderen over de inhoud van
overeenkomsten waarbij u (de VVE) niet als
partij betrokken bent.
Daarnaast zal rechtstreekse beantwoording van
uw brief de tot nu toe gehanteerde
overlegstructuur tussen de VVE en de
heren Comes en Eggink verstoren en ik ben
van mening dat zulks niet gepast is.
Uw brief zal ik dus wel met de heren Comes en
Eggink bespreken, maar ik laat een inhoudelijke
reactie aan hen over.
Met vriendelijke groet,
Martin Moerenhout.

Geachte heer Moerenhout,
Met respect voor uw standpunt deel ik u mee
dat ik dit niet kan delen.
Doordat u in de, onder uw juridische
verantwoordelijkheid opgestelde,
koopovereenkomst bepalingen opneemt die de
belangen van huidige en toekomstige leden van
de VvE De Egelshoek schaden en in
tegenspraak zijn met de vigerende
Splitsingsakte, heeft u ons wel degelijk als partij
betrokken.
Het is nu juist op grond hiervan dat wij het
gepast achten om onze bezwaren bij u neer te
leggen. Dit te meer omdat onze bezwaren een
principieel juridische achtergrond hebben en o.i.
nu juist betrekking hebben op de voor
notarissen geldende beroeps- en
gedragsregels.
Overigens is over de betreffende artikelen nu
juist geen overleg gevoerd door het IMT en
loopt u dus geen gevaar dit overleg te
verstoren.
In afwachting van uw reactie,
Met vriendelijke groet,
Namens de ledenraad VvE De Egelshoek 1
M.F. Palte
5
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Geachte heer Palte,
Wij zijn het inderdaad niet met elkaar eens en
dat mag.
Indien ik een onderbouwing zou geven voor
mijn mening, dat er geen bepalingen in de
overeenkomst staan die in strijd zijn met het
splitsingsreglement, dan zou ik toch inhoudelijk
ingaan op de inhoud van de overeenkomst en
een inhoudelijke discussie mag ik alleen voeren
met de partijen die de overeenkomst sluiten.
In dit kader wens ik nog te benadrukken, dat
niet ik maar Bungalowpark De Egelshoek de
inhoud van de overeenkomst (heeft) bepaald en
ik "slechts" verantwoordelijk ben voor de
juridische status van die inhoud.
Ik heb uw brief en e-mail(s) overigens wel
besproken met de heren Eggink en Comes dus
zij zijn volledig op de hoogte van mijn
standpunten ten aanzien van de kritiek omtrent
de juridische status van de overeenkomst.

Nieuwsbrief nr.8

Het staat u uiteraard vrij om een en ander te
(laten) toetsen.
Met vriendelijke groet,
Martin Moerenhout

Tot slot
Noch van het Interim-management, noch van
Jappe Eggink, noch van Marco Comes is, naar
aanleiding van de bovenstaande mailwisseling
met het notariaat, ook maar iets gehoord over
de vragen en standpunten van de ledenraad.

Reacties
Als u wilt reageren, kan dat:
Ledenraad vd.VvE de Egelshoek 1
p/a C.A.A.Koenders, Wolbrantskerkweg 74G,
1069 DA Amsterdam
of via de email: vve.egelshoek@hetnet.nl
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