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Rechtbank 
van 

Berste .. Aanleg 

Veurne 

De RHhtbaak ffll ~ A.uleg-vu het.pnèldelijk arrondillaaat V~e, 
zneade kamer, wijzad .1n·bvgerlijke ~. lleeft w .volpllde voDml 
altpsprokea, 

AR.. m. 13/457/ A 

In de Dak:van: 

De. GEWESTELIJIC. srEDENBOUWICUNDIO INSPECTEÛR.bevoeF,'èn 
Jurndelmcl voor lietVLAAMSE.GEWEST~.wi~ ~ .gevestigd zijn te 121•0 
BRUSSEL. Koning Albert Il-laan nr 19 .Bus 22; 

EISER 

hebbende als taadmum 'Meester: advocaat te • • _t 

·~. alwaar eiser woonstkem.e doet; 

tegen 

- , notariskJak, ~ op 
arwoacnde:1 ·• • 
_ . ,.arbeidster, geboim op Cll 

wonende op het zelfde adres; 

NIET'VBRSCHDNBND 



FoUo: -=,.À 't 

Gelet op de pooedwestokkm 

Odloord cücmde partij in.zijn middelen ~ -opembve 1a'ecbazittm8 

Venwei'dm zijn niet :versahmen 

Odct op de art.. 2 m volgénde van de Wet Vlll lS juni 1935 op hd taalgebruik.in 
Oa:eddsz-ken 

' -
DE'FEITEN: 

De.feitm·zijn·pmtijen ~am-behnd. 

Het venneldai-van het relaas der feitm. zoals pmtijcnzulb doem, maakt.~ da:I 
uit '91D demiOtiveringnerpliddi VID de teebter, 

De redrtbmk vcrwij.st derbahe naar de uitccn'ldtmgeD van de ciamcte partij 
()mtlalt deze rubriek. 

TEN GRONDE: 

1.- ·N wmdcn zijn ~ ·van-een perceelgelegen te 

tcrw.V1dè~ 
in de:Dak betrokbn wordt. 

niet 

• 



Folto: 

2.- ·Eiscmlc·partij houdt.voor dat venveerdma 1.0Dder voorafgaandelijb 
~ &trdenbcn1wki.n,dise verpDDml·aklur-een pamlenpiste·hebben 
aangelead-

3.-Fisc,ndo pmtij vmdat een hentelv~:zoals Jw:ma bepaald. 

4 • .:.De recbthaak is \1811-oordeeJ.dal bij .gemis·aan verweer. de voidáing-op.het 
~ zicht toewijsbaar i& De foto's van de pisteJ.iggc:n voor.--Er b geen 
vmgmmfng_verleeod·mdat de vordering gepmd vomtomt.. 

OM DEZ.E REDENEN, 

DBRF.CHTBANK, 

W'tjn,>de in bmpdijb raken, in-eerste aanleg en bij' verscek, 

Verklaart-de·vorderingwelaatbaar en gegtólld iil do volgende 'ute: 

Veroordeel~bet ~ V.BD liet Jtdjdige.~ 1:t1 ly;t h@;rstel·YBll 
de plaats.in ~ke-staat van rmperc:c:cl'.gdcp k 

. , bdastru1 gekend onder. 
1 -hetgeen_-in concreto impliceert: 

• herstel VBD de :grasweiide door 

- het vaw:ijdam 'Vllll het aangemcht 7.lllld· mm rm hiertoe gc.-dn1dc em..mkende 
stm1Plaata 

- clc 001iproablijke bodm:àstructriur·mstellcn-met 1eelamde tot op -hot niveau ( 
~ gelijk met de~ JandbmlW8fl)Ddm 

- bmmileg Vllll de weide door imaaim IDClt weidegras 

Een en-ander binnm rm ter:mijn·van:zea-rn•ndeo. te bcrekmm vanaf de..:. 
1!,te)ççriiy van onderhavig vormis zuJb ondcr;erbeurte van emt dWlibglioin van 
12S;OO emo· e=r bieadadag ve:rtraama·mnder het tnKmnen vm een ~'komende 
temrijn·isx ·attibl 1385 bis 1aatD lid Oerechtetak Wetboek 

Vedm;at·OÎ8m'cll mar.J,tiP, om oven,enJmmatig artibl 6.1.46 Vl.,,,se,C..odex· 
lwimtèlijke Omàûng ambtsbaiw ovèr te ,pan tot de uitvoerlQ YID de aldus' 
~~ CD~ wakm-. Cl1 ~•dwaatu,acim·.zo w.wew:den mJat:m ·adn 
gebreke blijven en.dit op kosten van verweerders. 



FoUo: t~ 

.legt voor n:cht dat het~ zijn:vande.clwanpommmzal"kmmm bewezen 
wmdm door alle middelen vm n,cht met lnbegtip·wn cm YUtstelliD& door rm 
Gerechtadeurwul. 

Legt dc·kosta,. van dm& pmcedme.mlaste van ver,wmtm in solidum, de me bij 
gebreke aan de andere. 

Bepoot.de kosten ·aan de zijde van eilmes op: 

-dagV8111'dma€498,86' 

- hypothecaire ovencbrijving €· 153,01 

- de .kostm·~ oversCbrijvmg Vlll ~g.vomlls P.M.. 

·• 18Chtspleginpva:goedïng ~· e l.J2Q,OO 

. Staat de voorlopige ~ van het huidig vonnis toe. dodi zeggen voor 
recht dat er. pen aanleidmg.lw,nat tot uitsluitm van het kaotomxmcnt, bij aemk 
81D .inroeping of bewijs Y8ll de biatoc voomeoe w.ettelijte voorwaarden· 

Aldm·gewcrm.m udtpupnun op de ~pabve .tcnc\&1cc1~,,.. ~--• 
elf clecemicrtweedmend:t1en1en. 

, oadeffoo~, aDrm zetelmd.reclder, v.Nnittw .-u 
'pUll&r. 




