Terug te sturen aan Syndicbeheer.be bvba per kerende
(Dit kan via e-mail, fax of per post / * = verplicht in te vullen)
In te vullen door vertegenwoordiger van het pand:
Naam*:
Straat*:
Postcode/stad*:
Tel. of GSM*:
E-mail adres*:
Welke de vertegenwoordiging op zich neemt van:
Appartement(en)*:
Garages:*

Kelders*:

In de residentie:*
Rekeningnummer in geval van terugbetalingen:
IBAN:*

BIC:

Geeft hierbij uitdrukkelijk de schriftelijke toestemming om de uitnodiging van de
(bijzondere) algemene vergadering te ontvangen (slechts 1 keuze mogelijk), dit conform
577-6 § 3 BW.
□

Per gewone brief

□

Per e-mail

□

Per aangetekende zending

( □ Wenst de notulen en andere info eveneens per e-mail te ontvangen.)

Geef hierbij aan hoe u uw andere briefwisseling, mededelingen, communicaties…. wenst te
ontvangen (aankruisen wat u past.)
□

Per gewone brief

□

Per e-mail

Aantal bewoners: …..
naam en voornaam / verwantschap = E/F/H / telefoon of gsmnummer bewoner(s):

(Graad van verwantschap: E = eigenaar / F = familie / H = huurder)

Datum*: ……………….. /20…

Handtekening*:

Conform artikel 577-10 § 1/1 en § 4 BM dient elke verandering in bovenstaande
gegevens onverwijld door de mede-eigenaar ter kennis gebracht van de syndicus.
Vertrouwelijke verwerking van de persoonsgegevens:
SYNDICBEHEER.be bvba respecteert de privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, door u aan
Syndicbeheer.be verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Zij is niet gehouden tot een resultaatsverbintenis doch neemt
gepaste technische en organisatorische maatregelen voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen toevallige of
ongeoorloofde vernietiging, diefstal, verlies, wijziging en enige andere ongeoorloofde toegang of verwerking.
Onder geen beding worden de persoonsgegevens ter beschikking gesteld aan derden. De werknemers van Syndicbeheer.be
alsook door Syndicbeheer.be ingeschakelde derden zijn verplicht de vertrouwelijkheid van de gegevens te eerbiedigen.
Conform de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft u recht op inzage en verbetering
van de verwerkte gegevens. Hiertoe stuurt u een aangetekend schrijven naar het adres van Syndicbeheer.be bvba, Oude
Houtlei 36 te 9000 Gent.

BTW 889 631 936
BIV 502 656
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Twaalfkameren 3 – Gent
info@syndicbeheer.be

