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DE EERSTE BURGERLIJKE KAMER MET DRIE RECHTERS :

In de zaak van Algemene Rol nr. 15/1369 :

De Gewestelijk Stedenbouwkundige Inspecteur bevoegd en handelend voor het VLAAMS GEWEST.
- met kantoor te 1210 Brussel, Koning albert lll-laan 19, bus 22;

- EISER;

hebbende als raadsman meester Bart Bronders, advocaat te 8400 Oostende, Archimedesstraat 7 
(ref.: 4068/579-BB/PL), alwaar keuze van woonst wordt gedaan;

tegen :

hL
- geboren te ;

- wonendete

U
- geboren te ;

- wonendete 
3^

- met vennootschapszetel te
- ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummei

- vertegenwoordigd door haar zaakvoerders, de heer en mevrouw

- VERWEERDERS;

- in persoon

Gelet op de artikelen 2 en volgende van de taalwet van 15 juni 1935.

Gelet op de inleidende dagvaarding, aan verweerders betekend op 12 juni 2015 door het ambt van 
gerechtsdeurwaarder Frank Desmet met standplaats te Kortrijk.

Gelet op de brief van 5 november 2015, neergelegd ter griffie op 6 november 2015, waarbij de 
raadsman van eisende partij de Rechtbank verzoekt om de doorhaling van de zaak gezien deze onder 
partijen in der minne werd geregeld.

Gelet op de brief van verwerende partijen, neergelegd ter griffie op 17 december 2015, waarin zij 
uitdrukkelijk hun akkoord met het verzoek tot doorhaling bevestigen.

Overwegende dat het verzoek van de partijen kan worden ingewilligd, gelet op artikel 730, §1 van 
het Gerechtelijk Wetboek.

OM DEZE REDENEN, 
DE RECHTBANK,
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Beslissend op tegenspraak,

Haalt de zaak 15/1369/A door op de Algemene Rol.

Aldus gevonnist en uitgesproken in openbare terechtzitting van de rechtbank van eerste aanleg 
West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, eerste kamer, op DRIE MAARTTWEEDUIZEND ZESTIEN.

Aanwezig: A. PLASKIE, oudst benoemde rechter, zetelen 
V. VEREECKE, rechter,
M. VANDENBOGAERDE, rechter,
A. DEHENAU, griffier

M. Vandenbogaerde




