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Dossier: 2002.2441/01/LC/EK

Ondergetekende:

DOORLOPENDE TEKST STATUTEN
NA WIJZIGING

Mr Hendrikus OOSTEROIJK, notaris te Nijmegen,

verklaart dat de statuten van de volgende rechtspersoon:

1

VERENIGING VAN BUNGALOW-EIGENAREN DE GROENE HEUVELS,
gezeteld te Beuningen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor
Centraal Gelderland te Arnhem onder nummer Hrg 40146834, na wijziging bij
akte verleden op 29 april 2003 voor onder e ekende, notaris, luiden zoals hierna
op de door de ondergetekende gepa 1 tot en met 7 is vermeld.

x'· ..s>cL~ '*'

Nijmegen, 29 april 2003

Naam en ZeteL '-----------~~.-.;;öilll::;...__ _________ _

Arti~ll. --------------------------------- 1. De vereniging draagt de naam: •vereniging van
bungaloweigenaren De Groene Heuvels" ·(verder te noemen VEBEGH).
2. VEBEGH heeft haar zetel in Beuningen. ---------------

~-------------------~--------------------------------- Artikel2. -----------------------------
VEBEGH heeft ten doel:
Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren,
ondererfpachters/opstalhoudersvan de vakantiebungalows7 gelegen op hetbungalowpark •ne
GroeneHeuvels • in het bijzonder door het voeren van overleg. het maken van afsprak~ het sluiten van
overeenkomsten met de stidtting "Stichting Recreatiepark De Groene Heuvels", gevestigd te
Beuningen en de exploitant vm het Recreatiepark "De Groene Heuvels", danwei een door deze
aante wijzen derde, verder te noemen : de exploitant, met betrekking tot het beheer,. het
onderhouden : de exploitatie van de bungalows en de omliLaende grond en van de gemeenschappelijke
vo6rzieningen, waaronder het binnenterrein, de afwatering en de stiaatverlichting, alsmede
omtrentde door de exploitant te verlenen service, één en ander in de ruimste zin genomen. ----

~en~IWng. --------------------------------------------
Affi0Cel3. ----~-------------------------------------------- 1. · Uitsluitend (rechts)personen die eigenaar
zijn van een bungalow als in artikel 2 bedoeld of

·daarop ·een zakelijk genarsrecht hebben zijn lid zijn van VEBEGH. -----------------
2. · Indien een bungalow als in artikel 2 bedoeld of een zakelijk genctsrecht daarop aan meer


