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• geen andere leidingen of kabels bevat, dan die waarvan hij het  plan van de 
tracé aan de Promotor   heeft gegeven. 

 
Deze grond heeft het voorwerp uitgemaakt van een verkavelingsvergunning of een 
stedenbouwkundige vergunning d.d. ……, gevoegd bij deze overeenkomst (bijlage 1bis 
bij deze overeenkomst). 
 
Of 
 
De Opdrachtgever  heeft bij afzonderlijke onderhandse akte d.d. …… de bouwgrond 
gelegen te ………, ………straat, ten kadaster gekend sectie nr .………, met een 
oppervlakte van ………, toebehorend aan ……, wonend te ……, aangekocht. 
 
De Opdrachtgever  verklaart dat de grond : 

• niet bezwaard is met andere privaatrechtelijke erfdienstbaarheden dan deze die 
vermeld zijn op het bij deze overeenkomst gevoegde uittreksel van de 
aankoopakte (bijlage 1 bij deze overeenkomst), 

• geen andere leidingen of kabels bevat, dan die waarvan hij het plan van de 
tracé aan de Promotor   heeft gegeven. 

 
Deze grond heeft het voorwerp uitgemaakt van een verkavelingsvergunning of een 
stedenbouwkundige vergunning d.d. …, gevoegd bij deze overeenkomst (bijlage 1bis 
bij deze overeenkomst). 
 
Of 
 
De Opdrachtgever  koopt, bij afzonderlijke onderhandse akte van heden, de 
bouwgrond gelegen te………, ………straat, ten kadaster gekend onder sectie nr .………, 
met een oppervlakte van ……, toebehorende aan de Promotor (bijlage 1 bij deze 
overeenkomst). 
 
Deze grond heeft het voorwerp uitgemaakt van een verkavelingsvergunning of een 
stedenbouwkundige vergunning d.d. … die gevoegd is bij deze overeenkomst (bijlage 
1bis bij deze overeenkomst). 
 

• Gewestelijke overheidstegemoetkomingen 
 
De Opdrachtgever  erkent door de Promotor   op de hoogte te zijn gebracht van het 
bestaan van gewestelijke overheidstegemoetkomingen inzake huisvesting, waarvan de 
voorwaarden in bijlage bij deze overeenkomst opgenomen zijn (bijlage 2). 
 

• Eventuele opschortende voorwaarden  
 

o Het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning  
 
De onder nr. 4 aangehechte plannen zijn het voorwerp van een stedenbouwkundige 
vergunning verleend aan de Opdrachtgever  door de bevoegde stedenbouwkundige 
diensten van … d.d. …, nr. … en onder de volgende voorwaarden : … (bijlage 3 bij deze 
overeenkomst). 


