
Modelreglement 2017, artikel 42 
1. Een Appartementsrecht kan worden overgedragen. Onder overdracht is in dit Artikel mede 

begrepen een levering ten titel van verdeling. 
 

2. In geval van overdracht is het Bestuur verplicht aan de met de levering van het 
Appartementsrecht belaste notaris een aan de akte van levering te hechten verklaring af te 
geven, die een opgave inhoudt van: 

a. hetgeen de Eigenaar op de dag van overdracht aan de Vereniging schuldig is ter zake 
van de voorschotbijdragen en definitieve bijdragen als bedoeld in respectievelijk de 
Artikelen 15.2 en 16.3, die in het lopende of het voorafgaande Boekjaar opeisbaar 
zijn geworden of nog zullen worden; 

b. hetgeen de Eigenaar op de dag van overdracht aan de Vereniging schuldig is ter zake 
van de extra voorschotbijdragen als bedoeld in Artikel 56.7 die in het lopende of het 
voorafgaande Boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden; 

c. de schulden van de Vereniging uit hoofde van door de Vereniging aangegane 
overeenkomsten van geldlening waarvoor de Eigenaar op de dag van overdracht 
aansprakelijk is, en het aandeel van de Eigenaar daarin; 

d. de omvang van het Reservefonds en het aandeel daarin van de Eigenaar; en 
e. de andere schulden van de Vereniging dan die bedoeld in dit Artikel 42.2 onder c. 

 
3. De oude en de nieuwe Eigenaar zijn jegens de Vereniging hoofdelijk aansprakelijk voor de 

met betrekking tot het overgedragen Appartementsrecht verschuldigde voorschotbijdragen 
en definitieve bijdragen als bedoeld in de Artikelen 15.2 en 16.3 en de extra (voorschot-) 
bijdragen als bedoeld in Artikel 56.7, die in het lopende of in het voorafgaande Boekjaar 
opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden, met dien verstande dat ter zake van de 
bijdragen die verschuldigd zijn op de datum van overdracht geldt dat de nieuwe Eigenaar niet 
verder aansprakelijk is dan tot de bedragen die blijken uit de opgave als bedoeld in Artikel 
42.2. 
 

4. Uitsluitend de nieuwe Eigenaar is aansprakelijk voor de schulden van de Vereniging uit 
hoofde van geldlening, voor zover de oude Eigenaar daarvoor aansprakelijk was en tot de 
bedragen die blijken uit de opgave als bedoeld in Artikel 42.2. 
 

5. Uitsluitend de oude Eigenaar is aansprakelijk voor bijdragen die verschuldigd zijn in verband 
met schadevergoedingen die door de gezamenlijke Eigenaars als zodanig verschuldigd zijn 
aan een van hen of aan een derde als gevolg van een rechtsfeit dat heeft plaatsgevonden in 
het tijdvak waarin hij Eigenaar was. 
 

6. Na overdracht van een Appartementsrecht moet de verkrijger daarvan onverwijld schriftelijk 
of per e-mail mededeling doen aan het Bestuur. 
 

7. Het Bestuur zorgt ervoor dat alle overeenkomsten die op naam staan van de gezamenlijke 
Eigenaars mede komen te staan op naam van de nieuwe Eigenaar en niet langer op naam 
staan van de oude Eigenaar. 
 

8. Indien de Vereniging voor 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. 


