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MANDAAT TOT HET OPMAKEN VAN EEN PLAATSBESCHRIJVING

DE ONDERGETEKENDEN :

Verhuurder:
mailadres

adres

EN :
Huurder:
e-mail

adres

GEVEN HIERBIJ DE ONHERROEPELIJKE OPDRACHT :

Aan GL-C BVBA met zetel te 2500 Lier, Molenstraat 9 om op gemene kosten van partijen over te gaan tot
het opmaken van een omstandige plaatsbeschrijving overeenkomstig de artikelen 1730 e.v. Burgerlijk
Wetboek betreffende het onroerend goed gelegen te:
………………………………………………………………………………………………………………….
en zij aanvaarden de bevindingen van GL-C bvba als bewijskrachtig en tegensprekelijk; indien HUURDER
of VERHUURDER mee aanwezig willen zijn bij de plaatsbeschrijving dienen zij dit uitdrukkelijk per mail of
schriftelijk aan GL-C bvba te melden.
HUURDER en VERHUURDER aanvaarden dat de communicatie van GL-C bvba kan geschieden op
bovenvermelde e-mail adressen. Tevens verklaren zij dat het opgegeven adres het adres is waarop post
ontvangen wordt; partijen zullen GL-C bvba schriftelijk berichten indien dit zou wijzigen, hetgeen vnl. voor de
huurder van belang is nu diens woonplaats kan wijzigen na het in voege gaan van de huurovereenkomst.
GL-C bvba zal de plaatsbeschrijving in ontwerp aan HUURDER en VERHUURDER per e-mail overmaken
en bij gebreke aan opmerkingen van HUURDER en/of VERHUURDER binnen de 10 kalenderdagen na de
verzending van het ontwerp wordt de plaatsbeschrijving als definitief aanvaard beschouwd.
De gehanteerde tarieven van 2017 worden gerespecteerd en die samen met de algemene voorwaarden van
GL-C bvba aan partijen is overgemaakt en waarvan elke partij erkent kennis te hebben genomen.
HUURDER en VERHUURDER verbinden zich om elk voor de helft van de factuur van GL-C bvba te
voldoen; na volledige betaling van de factuur zal GL-C bvba de door haar getekende versie van de
plaatsbeschrijving aan partijen overhandigen.
Opgemaakt te
, op
/
/
In zoveel exemplaren als er partijen zijn waarvan elke partij erkent een exemplaar te hebben ontvangen.

HUURDER

VERHUURDER

2 bis

