
Modelreglement 2006, artikel 40  
 

1. Een appartementsrecht kan worden overgedragen. Onder overdracht valt ook toedeling, 
alsmede vestiging van de beperkte rechten van vruchtgebruik, van gebruik en/of bewoning 
en van erfpacht of van opstal. 
 
Het bestuur is verplicht aan de met de overdracht belaste notaris een aan de akte te hechten 
verklaring af te geven, welke verklaring een opgave inhoudt van hetgeen de betrokken 
eigenaar op de dag van de overdracht aan de vereniging schuldig is. De verkrijger is jegens de 
vereniging niet verder aansprakelijk dan tot het bedrag dat uit de opgave blijkt. De verklaring 
houdt tevens in een opgave van de omvang van het reservefonds en het aandeel daarin van 
de eigenaar. 
 

2. Ingeval van vestiging van erfpacht, worden de krachtens de wet, de akte en een eventueel 
huishoudelijk reglement aan de eigenaar toekomende bevoegdheden uitgeoefend door de 
erfpachter, en zullen de voor rekening van de eigenaar komende verplichtingen voor diens 
rekening komen, tenzij in de akte van vestiging anders is bepaald. 
 

3. Na overdracht als bedoeld in het eerste lid van dit artikel moet de nieuwe eigenaar of 
beperkt gerechtigde daarvan onverwijld schriftelijk mededeling doen aan het bestuur. 
Ingeval van vestiging van een beperkt recht als in het eerste lid bedoeld, houdt de 
mededeling tevens in aan wie het stemrecht toekomt. 
 

4. Onverminderd het in het eerste lid bepaalde zijn voor de terzake het overgedragen 
appartementsrecht verschuldigde voorschotbijdragen en definitieve bijdragen die 
voorafgaande aan de overdracht in het lopende of in het voorafgaande boekjaar opeisbaar 
zijn geworden of zullen worden, de oude en de nieuwe eigenaar hoofdelijk aansprakelijk. 
 

5. Onverminderd het in het eerste lid bepaalde is uitsluitend de oude eigenaar aansprakelijk 
voor de extra voorschotbijdragen als bedoeld in artikel 52 zevende lid, en de definitieve 
bijdragen die verschuldigd zijn als gevolg van besluiten van de vergadering als bedoeld in 
artikel 52 vijfde lid, die tot stand gekomen zijn in het tijdvak gedurende hetwelk hij eigenaar 
was. Hetzelfde geldt voor bijzondere bijdragen verschuldigd terzake andere rechtsfeiten die 
in voormeld tijdvak hebben plaatsgehad. 
 

6. Het bestuur draagt zorg dat alle daarvoor in aanmerking komende overeenkomsten op naam 
van de nieuwe eigenaar gesteld worden. 
 

7. Het bestuur is bevoegd voor de nakoming van de in het eerste, vierde en vijfde lid bedoelde 
verplichtingen voldoende zekerheid in de vorm van een depot onder de notaris te verlangen. 
 

8. Indien de vereniging terzake de eigendomsovergang een financiële bijdrage verschuldigd is 
aan de beheerder, komt deze ten laste van de oude eigenaar. 
 

9. De eventuele informatiekosten en toetredingskosten, die slechts mogen dienen ter dekking 
van de gemaakte kosten, komen ten laste van de nieuwe eigenaar. 


