VOLMACHT ALGEMENE VERGADERING
Hierbij verleen ik …………………………………………………………………………………………….
in mijn hoedanigheid van stemgerechtigd lid van de vereniging van mede-eigenaars van residentie
genaamd VME …………………………………………………………………………………………………
volmacht aan ………………………………………………………………………………………………….
of, bij afwezigheid van voornoemde of bij overschrijding van het wettelijk toegestane aantal volmachten
aan dhr./mevr. .……………..………………………………………………………………………………………
voor de Algemene Vergadering op ……………………….. om mij op deze vergadering te
vertegenwoordigen en al mijn rechten als mede-eigenaar uit te oefenen.
De hierna in cursief gestelde bepalingen zijn niet verplicht; het betreft een keuzemogelijkheid voor de
volmachtgever:

De gevolmachtigde dient voor de dagorde als volgt te stemmen:
PRO, bij de punten die in de agenda zijn genummerd als
volgt:………………………………………………………………………………………..
CONTRA, bij de punten die in de agenda zijn genummerd als
volgt:………………………………………………………………………………….
ONTHOUDING, bij de punten die in de agenda zijn genummerd als volgt:
………………………….…………………………………………….

Opgemaakt te ………………… op ………………………………………………………. (*)

(*) Datum, handtekening en eigenhandig de formule te schrijven ‘GOED VOOR VOLMACHT’ door de
volmachtgever
B.W. Art. 577-6 § 7. Iedere mede-eigenaar kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet lid van de algemene vergadering.
De volmacht vermeldt de naam van de lasthebber.
De volmacht kan algemeen of specifiek zijn en mag slechts gelden voor één algemene vergadering, tenzij gebruik wordt gemaakt van een
algemene of specifieke notariële volmacht.
Niemand kan aan de stemming deelnemen, zelfs niet als lasthebber, voor een groter aantal stemmen dan het totaal van de stemmen waarover
de andere aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars beschikken.
Niemand mag meer dan drie volmachten aanvaarden. Een lasthebber mag evenwel meer dan drie volmachten krijgen als het totaal van de
stemmen waarover hij zelf beschikt en die van zijn volmachtgevers niet meer dan 10 % bedraagt van het totaal aantal stemmen dat toekomt aan
alle kavels van de mede-eigendom.
De syndicus kan niet als lasthebber van een mede-eigenaar optreden op een algemene vergadering, niettegenstaande zijn recht, wanneer hij
mede-eigenaar is, om in die hoedanigheid deel te nemen aan de beraadslagingen van de vergaderingen.
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