
Toelichting: 
 
In de ALV van april 2019 is het nieuwe splitsingsreglement door de eigenaars van de 
hoofdsplitsing VvE 't Raveleyn met 100% van de stemmen goedgekeurd. 
Zodra de akte tot wijziging van het reglement van de hoofdsplitsing bij de notaris is gepasseerd, 
wordt dit reglement van kracht. Als gevolg daarvan zullen we gedurende de zomermaanden de 
rubriek "Ter Inzage" en waarschijnlijk ook andere onderdelen van de site gaan herindelen en 
deze zoveel mogelijk vullen. 
 
De tekst in het nieuwe reglement luidt: 
 
Artikel 58:  Informatieverstrekking 
 
58.1 
Het Bestuur is, tenzij dit in strijd is met privacyregelgeving, verplicht aan iedere Eigenaar 
(waaronder in dit Artikel begrepen een Onder-eigenaar) die dat verlangt alle inlichtingen te 
verstrekken betreffende de administratie van het Gebouw en/ oÍ de Grond en het 
beheer van de fondsen en hem op zijn verzoek inzage te verstrekken van alle op die 
administratie en dat beheer betrekking hebbende boeken, registers en bescheiden. 
Indien de eigenaar geen gebruik wil maken van de in het derde lid van dit Artikel genoemde 
mogelijkheid tot raadpleging van de informatie op de website van de vereniging, kan het 
Bestuur besluiten deze informatie tegen kostprijs ter inzage te leggen op een door het 
Bestuur te bepalen plaats. 
Het Bestuur houdt de Eigenaars en Gebruikers op de hoogte van het adres, e-mailadres en 
telefoonnummer van het Bestuur en van de Beheerder. Het Bestuur geeft de Eigenaar op diens 
verzoek de gelegenheid om tegen kostprijs foto's of fotokopieën te maken van de 
door hem ingeziene boeken registers en bescheiden. 
 
58.2 
Tot de in Artikel58.1 vermelde boeken, registers en bescheiden die betrekking hebben op 
administratie en beheer behoren in ieder geval: 
a. de Jaarrekeningen en Jaarverslagen en de administratie van de Vereniging als bedoeld in   
    artikel 2:108W; 
b. de agenda's en notulen van de vergaderingen; 
c. offertes, overeenkomsten en facturen die betrekking hebben op het voeren van het bestuur  
    van de Vereniging en op het beheer van de Gemeenschap; 
d. offertes, overeenkomsten en facturen met betrekking tot herstel of onderhoud van het  
    Gebouw; 
e. offertes, overeenkomsten en facturen met betrekking tot levering van nutsvoorzieningen en      
    overige voorzieningen; 
f.  door de Vereniging met derden of met een Eigenaar aangegane overeenkornsten; 
g. het register met de namen, adressen en woonplaatsen van de Eigenaars, Gebruikers en       
    stemgerechtigden; en 
h. overheidsbeschikkingen en rechterlijke uitspraken. 
 
58.3 
Het Bestuur voldoet aan de in dit Artikel genoemde verplichtingen indien het Bestuur de in dit 
Artikel vermelde gegevens aan de Eigenaars beschikbaar stelt op een ten behoeve van de 
Vereniging samengestelde, uitsluitend door de Eigenaars te raadplegen, website. 


