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Getting the books 22 December 2016 Bouwfysische Beoordeling Odnzkg now is not type of challenging means. You could not forlorn going past
ebook accrual or library or borrowing from your friends to get into them. This is an enormously simple means to specifically get lead by on-line. This
online statement 22 December 2016 Bouwfysische Beoordeling Odnzkg can be one of the options to accompany you later than having further time.
It will not waste your time. resign yourself to me, the e-book will certainly vent you supplementary concern to read. Just invest little period to right of
entry this on-line statement 22 December 2016 Bouwfysische Beoordeling Odnzkg as skillfully as evaluation them wherever you are now.

22 December 2016 Bouwfysische Beoordeling
Seminarie baanbrekende rechtspraak
december 2016, onuitg B1 Feiten – Constructieve + fundamentele bouwfysische fouten – Herstelkosten = hoger dan afbraak en volledige heropbouw
• Quid beoordeling ikv de schadebeperkende plicht van elke schadelijder? D 1e aanleg Leuven, 10e kamer 23 juni 2016…
Werkbespreking DO-ruwbouw OCC
op functionele plattegronden, die op 22 december 2016 aan de gemeente en de instellingen verstrekt zijn De gemeente en de instellingen hebben de
plattegronden zorgvuldig beoor-deeld Zoals bekend heeft die beoordeling tot een positief …
RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST
december 2016 III (art 4222 VCRO) (…) Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening Gezien de bouwfysische toestand van een aantal muren
enerzijds en de gunstmaatregel om de woning te herbouwen volgens artikel 4413 §2 Vlaamse Codex RO aan 6% BTW, werd beslist om de aanvraag
opnieuw in te dienen voor
Bouwkundig inspectierapport - Expertise Bureau Noord
Datum: 8 december 2016 Wij verzoeken u zich, zo spoedig mogelijk na ontvangst, op de hoogte te stellen van de inhoud van dit rapport en in geval
van onvolledigheid of onjuistheden ons hiervan direct in kennis te stellen
NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING …
‘multifunctionele infrastructuur’ om dit, bij de beoordeling van de afwijkingsdossiers, te ‘Bijlage 1 Bouwfysische, technische en kwalitatieve normen’
van het ‘BVR van 22 juni 2018 december 2016 tot wijziging van bijlage XII van het BVR van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de
erkenningsvoorwaarden en de
RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST
22-december-2016-bouwfysische-beoordeling-odnzkg

1/3

PDF Literature - Search and download PDF files for free.

Apr 07 2020

BEOORDELING JURIDISCHE GRONDEN bouwfysische wijzigingen oplegt, zoals blijkt uit het verslag van 20 april 2016, met kenmerk PR1401900,
van de brandweer Onder andere dienst er een scheidingsmuur- en deur te Tegen deze beslissing tekent de verzoekende partij op 22 juli 2016
administratief beroep aan bij de verwerende partij
Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot ...
december 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds (BS30/12/2016)) Daar waar kan, wordt
nu verwezen naar het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds, of
worden de bedoelde grootsteden (nl
In zake: GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE AMBTENAAR
22 oktober 1975 voor het bouwen van een woonhuis (de linksaanpalende woning), staat op de goedgekeurde bouwplannen vermeld “woonhuis af te
breken” Bijgevolg kan dit woonhuis niet als vergund worden beschouwd Dit wordt zelfs bevestigd in het ministerieel besluit van 2 december 2008
betreffende de tweede bouwaanvraag
I. BESTREDEN BESLISSING
Tijdens het openbaar onderzoek, georganiseerd van 5 december 2017 tot en met 3 januari 2018, dient onder meer verzoekende partij een
bezwaarschrift in Het agentschap voor natuur en bos adviseert op 22 december 2017 voorwaardelijk gunstig: “… De oude hoeve die wordt
afgebroken is gelegen langs het kerkhof van Paulatem In de
Reglement renovatietoelage voor Antwerpse handelspanden
de wet van 22 december 2009 tot toepassing van sommige wetgevingen aan de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad
betreffende diensten op de interne markt); 4) die in orde zijn met alle wettelijke en reglementaire verplichtingen voor en met betrekking tot de
uitoefening van een handelszaak;
Hof van Cassatie van Belgie - Arrestendatabank
21 NOVEMBER 2016 C140366N/5 Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, derde kamer, samen- gesteld uit sectievoorzitter
Beatrijs Deconinck, als voorzitter, sectievoorzitter Alain Smetryns, en de raadsheren Koen Mestdagh, Geert Jocqu6 en Antoine Lievens, en in
openbare rechtszitting van 21 november 2016 uitgesproken door
BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN …
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 22 februari 2018 De aanvraag heeft betrekking op volgend terrein : In deze zone gelden de
stedenbouwkundige voorschriften van art 510 en 6123 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 De beoordeling van de aanvraag dient te
gebeuren in toepassing van de gemeentelijk
*19.0003536* - Eeklo
lot 41 deel uit van een goedgekeurde verkaveling van 7 april 2016 Juridische beoordeling van de aanvraag Mer-screening In navolging van het
Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 (BS 29 april 2013) dient er voor de aanvraag een project-mer-screening te gebeuren (bijlage III bij
het project-mer-besluit)
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN …
december 2018 De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 29 januari 2019 ondergrondse garages werd goedgekeurd 15/04/2016 onder
het dossiernummer 2015/327 3 Beschrijving van de omgeving en de aanvraag Beschrijving van de plaats Inhoudelijke beoordeling van het dossier
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door het college van burgemeester en schepenen
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN …
Gelegen binnen het Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Wijk Lippenslaan van 16 december 2010 in een monumentenzone 2 Historiek
Bouwvergunning 2007/707 op naam van VME Flots du Nord p/a Karl Ingelbrecht tot renovatie bestaand appartementsgebouw Bouwvergunning
2016/156 op naam van VDP Management bvba – Royal Rubens tot het …
Het vermoeden van kwade trouw bij verborgen gebreken ...
3 werd de bewijslast van de koper pretoriaans afgezwakt22 Een bepaalde categorie van verkopers wordt namelijk geacht de gebreken sowieso te
hebben gekend, ook al is dat feitelijk niet het geval23 Voor deze categorie van verkopers is de invulling van de kwade trouw geobjectiveerd24
Recente rechtsleer bepleit echter om de rechtsgrond van artikel 1645 BW …
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