GEMEENSCHAP VAN EIGENAARS IN EMPURIABRAVA
Puigmal, 41 ( po Box 10 ) – E 17487 Empuriabrava
Tel. 608 659 602 - Email: apempuriabrava@yahoo.es
Eigenaar :
NIF/NIE :
Pand :

..............................................
.............................................
............................................

Contact gegevens:
Adres :
...............................................
PC Stad :
..............................................
Email :
..............................................
Tel :
.............................................
Verkiest u dat het contact van de gemeenschap via een vertegenwoordiger gaat. ( makelaarskantoor,
Bemiddelaar, adviesbureau, zeevaartkunde, administratie van eigendommen ) ?
Naam van de vertegenwoordiger:
................................................................
( ...) geef bevoegdheid dat de aangegeven vertegenwoordiger mij vertegenwoordigt met spreek – en
stemrecht in de toekomende vergaderingen van de gemeenschap,en dit tot nader order.
Documenten:
( ... ) Bij deze wordt bijgevoegd, en kopie van koop/verkoop akte van het geaffecteerd pand en
kopie van Identiteitskaart, ( of Paspoort, of residencia )
( ... ) er wordt een kopie van de koop/verkoop akte van het geaffecteerd pand gefaxd naar het
nummer ..........................
( ... ) er wordt een kopie van de koop/verkoop akte van het geaffecteerd pand gemaild
naar :
Clausule van de bankoverschrijving:
Bij deze geef ik de volmacht aan de GEMEENSCHAP VAN EIGENAARS IN EMPURIABRAVA
dat zij via de bank de contributie kunnen innen en dit tot nader order.
Rekeninghouder : ...........................................
Bank :
..........................................
IBAN :
.........................................
SWIFT/BCNR:
..........................................
Clausule voor de bescherming van gegevens
In akkoord op de wet 15/1999 van 13 december over de bescherming van gegevens van persoonlijk
karakter en de wet in voege over de bescherming van gegevens, geeft u de volmacht dat deze
gegevens en documenten, ingeschreven mogen worden in een archief en dat deze enkel zullen
gebruikt worden in het statuut van de gemeenschap, waarvan u bevestigdt dat u een kopie heeft
ontvangen, bij het ondertekenen van dit document. U heeft recht op het inzien, veranderen en
annuleren van deze documenten, schriftelijk aangevraagd aan de GEMEENSCAP VAN
EIGENAARS VAN EMPURIABRAVA, postbox,, 10 E 17487 Empuriabra
Datum: ..............................................
Handtekening van de eigenaar/ geinteresseerde:.....................................................

