
Informatieavond

Sancta Monica



Programma

• 20.00 u. Welkom door Woonwijze

• 20.05 u. Toelichting appartementsrecht en VvE 
door Notariskantoor Oomens Van Waveren

• 20.40 u. Toelichting MGE 
door Notariskantoor Oomens Van Waveren

• 21.00 u. Mogelijkheid tot stellen van vragen

• ±21.30 u. Afsluiting



Sancta Monica

mr. G.M. (Joris) van Waveren

Heuvel 4, Vught

Postbus 124, 5260 AC Vught

073-6579016

info@ovwnotarissen.nl

www.ovwnotarissen.nl



PROGRAMMA

Appartementsrecht

Maatschappelijk Gebonden

Eigendom

(M.G.E)

Erfpacht



Appartementsrecht

aandeel in gehele gebouw

vastgelegd in de splitsingsakte

uitsluitend gebruiksrecht van een gedeelte van gebouw

vastgelegd op splitsingstekening





elke eigenaar heeft rechten en verplichtingen

vastgelegd splitsingsakte en reglement

• kostenverdeling: wie betaalt wat en hoeveel?

• gebruik van het appartement

• reservefonds/reservering

• opstalverzekering

• stemrecht in de VvE



vereniging van eigenaren

Sancta Monica kent vier verenigingen van eigenaren:

• VvE hoofdsplitsing

• VvE voormalig kloostergebouw en kapel

• VvE woningen

• VvE bergingen

VvE is een echte vereniging met een:

• bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris)

• een ledenvergadering (uit alle eigenaren/erfpachters)

• jaarrekening

• inschrijving Kamer van Koophandel



automatisch lid van de VvE

• kun je bedanken: nee

• servicekosten

• wie beslist: de ledenvergadering

• hoe: door te stemmen



servicekosten

waarom servicekosten:

• premie gezamenlijke opstalverzekering van het gebouw/gebouwen

• reservering toekomstig onderhoud

• onderhoudscontracten (lift, glazenwasser, schoonmaker, 

tuinonderhoud)



doelstelling VvE

• instandhouding gebouw

• bestuur VvE (vaak intern uit bewoners)

• administrateur (vaak extern professioneel kantoor)



besluitvorming VvE

• de wet (boek 5 BW)

• akte van splitsing in appartementsrechten met tekening

• huishoudelijk reglement

• besluiten algemene ledenvergadering

• geen beslissingsbevoegdheid bij het bestuur of de administrateur



Maatschappelijk Gebonden Eigendom
M.G.E.

wat is maatschappelijk gebonden eigendom:

• korting op marktwaarde

• aanbiedingsplicht aan Woonwijze

• afnameverplichting van Woonwijze

• waardedeling



korting op de marktwaarde

Wanneer een woning wordt gekocht onder M.G.E betekent dit dat de koper 

een korting krijgt op de marktwaarde van een woning. 

Deze korting bedraagt voor de woningen op Sancta Monica 22%, 25% of 

26,5%.

Voor een woning van € 200.000,00 betaalt u bij een korting van 25% dus 

€ 150.000,--. 

Wanneer u de woning over een aantal jaren weer wilt verkopen, wordt de 

verkregen korting weer verrekend met Woonwijze.



aanbiedingsplicht aan Woonwijze

U kunt de woning niet zomaar aan anderen verkopen

want de woning moet altijd aan Woonwijze worden aangeboden



terugkoopplicht van Woonwijze

Bij voorgenomen verkoop is Woonwijze verplicht deze van u te 
kopen.

Woonwijze koopt de woning altijd voor de marktwaarde van u 
terug.

Hoe?

Een onafhankelijk taxateur bepaalt wat de waarde van de woning 
op dat moment is en Woonwijze koopt de woning binnen 3 
maanden van u terug.



waardedeling

Een van de voorwaarden van MGE is dat u de waardeverandering van

de woning op het moment van terugkoop deelt met Woonwijze.

Verhouding is afhankelijk van het door u verkregen kortingspercentage. 

Het aandeel dat Woonwijze krijgt is 1,5 keer het kortingspercentage. 

Dus bij een kortingspercentage van 25%:

- krijgt Woonwijze 37,5% van de waardeverandering;

- krijgt u 62,5% van de waardeverandering



eigen investeringen

Indien u zelf voorzieningen in de woning aanbrengt kan de 

woning daardoor meer waard worden.

Bij verkoop aan Woonwijze worden deze zelf aangebrachte 

voorzieningen apart getaxeerd. 

Deze waarde komt 100% aan u ten goede en hierin deelt 

Woonwijze dan ook niet mee.



Voorbeeldberekeningen:

voorbeeld 1: waardevermeerdering, zonder eigen investering

Waarde bij aankoop: € 200.000,-- (v.o.n)

Korting: 25%

Aankoopprijs € 150.000,-- (v.o.n.)

Waarde bij verkoop aan Ww € 240.000,-- k.k.

Waarde z.a.v. € 0

Waardeverandering € 40.000,--

Terugkoopprijs € 175.000,--

Uw aandeel in de waardeverandering is 62,5% van € 40.000,-- , derhalve 

€ 25.000,--

U ontvangt dan de oorspronkelijke aankoopprijs (€ 150.000,--) plus uw aandeel 
in de waardeverandering (€ 25.000,--) dus totaal € 175.000,-- bij verkoop aan 
Woonwijze



voorbeeld 2, waardevermeerdering, met eigen investering

Waarde bij aankoop: € 200.000,-- (v.o.n)

Korting: 25%

Aankoopprijs € 150.000,-- (v.o.n.)

Waarde bij verkoop aan Ww € 275.000,-- k.k.

Waarde z.a.v. € 50.000,--

Waardeverandering € 25.000,--

Terugkoopprijs € 215.625,--

Uw aandeel in de waardeverandering is 62,5% van € 25.000,-- , derhalve 

€ 15.625,--. U ontvangt dan de oorspronkelijke aankoopprijs (€ 150.000,--) plus 
de waarde eigen investeringen (€ 50.000,--) en uw aandeel in de 
waardeverandering (€ 15.625,--) dus totaal € 215.625,-- bij verkoop aan 
Woonwijze.



voorbeeld 3: waardevermindering, met eigen investering

Waarde bij aankoop: € 200.000,-- (v.o.n)

Korting: 25%

Aankoopprijs € 150.000,-- (v.o.n.)

Waarde bij verkoop aan Ww € 190.000,-- k.k.

Waarde z.a.v. € 20.000,--

Waardeverandering (excl. z.a.v.) -/- 30.000,--

Terugkoopprijs € 151.250,--

Uw aandeel in de waardeverandering is 62,5% van € 30.000,-- , derhalve 

€ 18.750,--

U ontvangt dan de oorspronkelijke aankoopprijs (€ 150.000,--) plus de waarde 
van uw eigen investering (€ 20.000,--) minus uw aandeel in de 
waardeverandering (€ 18.750,--) dus totaal € 151.250,-- bij verkoop aan 
Woonwijze



erfpacht

Wat is erfpacht ?

Na eigendom het meest omvattende genotsrecht op een onroerende zaak

U heeft in principe hetzelfde genot (gebruik) als de eigenaar van het 

appartement

De nadere afspraken worden vastgelegd in de notariële akte van vestiging 

en de erfpachtvoorwaarden



afspraken erfpacht Sancta Monica

• uw recht is eeuwigdurend

• geen jaarlijkse betalingsverplichting

• verkoopverplichting aan Woonwijze

• terugkoopverplichting van Woonwijze

• bepaling koopprijs is vooraf duidelijk vastgelegd



waarom erfpacht?

• geeft absolute zekerheid dat de afspraken (MGE voorwaarden) bij 

terugkoop worden nagekomen 

• ook derden zijn hier aan gebonden



Heeft u nog vragen?


