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1 - Inleiding 
 
De afspraken in dit document zijn ontleend aan de notulen 2001 t/m 
2020. Eerdere notulen zijn niet beschikbaar. 
 
Omdat bij het overnemen mogelijk verkeerde interpretaties worden 
gemaakt, wordt het document jaarlijks voor akkoord voorgelegd in de 
ledenvergadering van de SCI. Op de ledenvergadering van 2020 is de 
versie 30-10-20/LT van het boekje goedgekeurd. In deze nieuwe versie zijn 
de notulen van 2020 verwerkt. 
 
Formele besluiten en afspraken uit aandeelhoudersvergaderingen en 
stemrondes worden opgenomen in dit document. 
 
De notulen kunnen steeds binnen een maand separaat per email van 
commentaar worden voorzien en zijn daarna automatisch vastgesteld. Die 
versie wordt dan verwerkt in het afsprakenboekje.  
 
Met groen en cursief zijn de wijzigingen t.o.v. de laatste versie 
aangegeven.  
 
De redactie van het afsprakenboekje wordt verzorgd door de 
communicatiecommissie. 
 
Het afsprakenboekje is te downloaden op de site: lagrye.nl/downloads 
 
Versiebeheer: 
• 28-10-2015 notulen 2014 verwerkt; historie investeringen geschrapt  
• 25-11-2016 notulen 2015 verwerkt; virtuele aandelen in tabellen 
• 26-10-2017 notulen 2016 verwerkt; herijking gastenregels 
• 01-11-2018 notulen 2017 verwerkt; kostenverdeelsleutels en tabellen 
• 10-10-2019 notulen 2018 verwerkt; indeling boekje en handleidingen 
• 30-10-2020 notulen 2019 verwerkt; prioriteiten klussen 
• 03-11-2021 notulen 2020 verwerkt; …………. 
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2 – Bestuur en commissies 
 
Bestuur 
 
• Voorzitter:   René gerant; Brigitte assistent-gerant 
 
• Penningmeester:  René 

 
• Secretaris:   Tom, tevens gespreksleider vergadering 

 
• Technische zaken:  Willem 

 
 
Commissies 
 
• Kascommissie:  Renée en Pim 

 
• Technische commissie: Johan, Willem, Hans, en Jorg 

 
• Zwembadcommissie:  Pim, Jorg en Marianne 

 
• Tuincommissie:   Pim, Inge, Brigitte, Jacqueline 

 
• Communicatiecommissie: Liesbeth en Tom (incl. verblijfsdagen) 

 
• Ballotagecommissie: Liesbeth en een bestuurslid 

 
 
Meerjarenplannen 
 
Met ingang van 2018 presenteren alle commissies op de jaarvergadering 
een meerjarenplan. De commissiecoördinator (hierboven onderstreept) 
belegt daarvoor minimaal 1 bijeenkomst per jaar. Ook maakt de 
coördinator een app-groep aan met de leden van de commissie en René. 
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3 – Samenvatting SCI algemeen 
 
Een SCI (Société Civile Immobilière) is een speciaal soort maatschap, een 
rechtsvorm die in Nederland niet bestaat. Hieronder staan de 
hoofdkenmerken beschreven. 

 
• De duur van een SCI is 99 jaar. 
 
• De SCI is een (juridisch) rechtspersoon en handelt op eigen naam. De 

SCI is de eigenaar van de onroerende zaken. Ieder lid heeft een 
percentage van de aandelen. Let op: als aandeelhouder ben je dus 
niet zelf de eigenaar van het onroerende goed! 

 
• Er is een ‘gerant’, die juridisch verantwoordelijk is naar derden en 

formeel als enige namens de SCI kan tekenen. 
 
• SCI la Grye heeft 1338 aandelen in bezit. Hoewel in de jaren tot 2015 

met 1095 is gerekend, door een foutieve veronderstelling dat met de 
kadastrale afsplitsing ook aandelen waren afgesplitst, is m.i.v. 
november 2015 helder dat 1338 het juiste aantal is. Dit brengt mee 
dat de SCI een aantal aandelen in portefeuille heeft, die niet zijn 
toegewezen aan een specifieke ruimte. In 2016 is afgesproken dat 
deze slapende aandelen bestemd zijn voor eventuele toekomstige 
aankopen van ruimtes waaraan geen aandelen zijn toegekend. Ze 
tellen niet mee voor de verdeling van kosten, noch van eventuele 
opbrengsten. 

 
• Fiscaal is de SCI geen rechtspersoon en worden de aandeelhouders 

rechtstreeks aangesproken. Ieder lid heeft gelijke rechten en plichten 
in zowel winst als verliezen naar rato van het aantal aandelen (dus 
aansprakelijkheid is niet beperkt tot het aandelenkapitaal). 

 
• Binnen een SCI mag alleen worden beheerd en ongemeubileerd 

verhuurd worden. Overige commerciële activiteiten zijn in principe 
niet geoorloofd. 
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• Voor zover er winst wordt gemaakt wordt deze in Frankrijk bij de 
aandeelhouders belast.  

 
• Aandelen zijn roerende zaken en kunnen daarom onderhands via een 

akte overgedragen worden of via een notaris. Let op: tussenkomst 
van notaris is dus niet verplicht. Inschrijving in het kadaster is ook 
niet nodig bij nieuwe leden. De eigenaar van het huis is en blijft 
immers de SCI. Er is wel een overdrachtsbelasting van 4,89% 
verschuldigd. Bij verkoop van aandelen dient ook plus-value-belasting 
te worden betaald (zie hoofdstuk 6). 

 
• De interne regelingen worden bepaald via de statuten waarvan de 

inhoud grotendeels door de aandeelhouders bepaald kan worden. 
 
• Jaarlijks moet bij de Franse fiscus een simpele balans worden 

ingeleverd.  
 
• Uitstappen mag alleen met gegronde redenen (pour motifs justes).  

 
• Indien er een hypotheek op het huis rust, wordt de 

overdrachtsbelasting slechts over de nettowaarde van de aandelen 
geheven (= waarde min schuld). 

 
• Bij echtscheiding van een van de aandeelhouders hebben de 

aandeelhouders zelf in de hand wat er gebeurt via de statuten.  
 
• In een SCI kan een clausule ‘van goedkeuring’ voor toetreding van 

nieuwe vennoten in de statuten worden opgenomen. De clausule kan 
alle manieren van overdracht van de aandelen betreffen: verkoop, 
overdracht, schenking, zelfs ten gunste van de echtgenoot of een 
afstammeling. Dus desgewenst hebben de andere aandeelhouders bij 
overlijden het recht om het betreffende aandeel aan een door hen 
aan te wijzen persoon te doen toekomen. 

 
• Bij financiële problemen vervalt het lidmaatschap. 
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• Bij faillissement kan een curator slechts aanspraak doen op de 
betreffende aandelen en niet op het onroerend goed. De statutaire 
beperkingen gelden ook voor hem. 
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4 - Besluitvorming en informatie-uitwisseling 
  
• Het bestuur wordt gekozen door de meerderheid van de aandelen. 

 
• Het bestuur heeft het recht om te handelen in naam van de SCI, mits 

dit in het belang is van de SCI. 
 
• Het bestuur mag echter niet: 

 
- Bezit van de SCI kopen of verkopen 

 
- Een hypotheek nemen op bezit van de SCI 

 
- Een lening afsluiten uit naam van de SCI 

 
- Verhuren uit naam van de SCI 

 
• Iedere aandeelhouder heeft recht op inzage van alle stukken. 
 
• Het bestuur is verplicht om 1 keer per jaar een 

aandeelhoudersvergadering te beleggen om verantwoording af te 
leggen. Deze vindt plaats op de 2e of 3e zondag in november. 

 
• Bij deze vergadering dient 2/3 van het aandelenbezit 

vertegenwoordigd te zijn. Indien dit quorum niet wordt gehaald, 
dient zo spoedig mogelijk een nieuwe vergadering te worden 
uitgeschreven. 

 
• Het bestuur dient tijdig voor een vergadering de aandeelhouders in te 

lichten over datum, tijd en plaats en onderwerpen. De agenda voor 
de jaarvergadering bevat duidelijke vraagstellingen. 

 
• Beslissingen worden genomen met meerderheid van stemmen (o.b.v. 

aandelen conform de dakformule) ongeacht de hoeveelheid 
aandelenbezit die op de vergadering aanwezig is. Uitzondering hierop 
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zijn zaken die hoofdelijk worden verrekend; daarover wordt ook 
hoofdelijk gestemd. 

 
• Een aandeelhouder met betalingsachterstand verliest zijn stem. 
 
• Wijziging van de statuten behoeven een 2/3 meerderheid van de 

aanwezige aandelen. 
 
• Voorstellen, informatie etc. worden per email verzonden aan alle SCI-

leden. Ook tussentijdse besluitvorming gebeurt per email. Ieder is 
verantwoordelijk voor het (tijdig) ontvangen van deze informatie.  

 
• Het middel van tussentijdse stemming zal uitsluitend worden 

gebruikt voor onderwerpen die zijn bediscussieerd tijdens de 
ledenvergadering en tot besluitvorming hebben geleid, maar 
waarvoor nadere informatie nodig is om definitief over de invulling of 
kosten te kunnen beslissen.  

 
• Vragen m.b.t. uitleg van de huisregels lopen via de 

communicatiecommissie. 
 

• Afspraken van commissies moeten altijd schriftelijk aan de 
communicatiecommissie gemeld worden voor ingangsdatum. De 
communicatiecommissie kan - indien noodzakelijk - een tussentijdse 
stemronde organiseren en zorgt ook voor het vastleggen van de 
afspraken in het afsprakenboekje. 

 
• Overige communicatie tussen de leden van de SCI verloopt via de 

groeps-app. 
 
 
 



Afspraken SCI la Grye 3–11-2021 
 

 - 9 - 

5 - Financiële afspraken 
 
5.1 Kosten 
 
Jaarlijks wordt door het bestuur een begroting opgesteld van de 
exploitatie - en onderhoudslasten. Er is een kascommissie die jaarlijks de 
balans controleert. Ten behoeve van die controle verstrekt de 
penningmeester onder meer een overzicht van alle declaraties. 

 
• Vragen over financiële overzichten kunnen worden gesteld aan 

Marianne van Leeuwen, assistent van de penningmeester.  
 

• Aan het einde van het jaar wordt aan de hand van de verschillende 
verdeelsleutels bepaald hoeveel eenieder moet bijdragen en vindt 
verrekening met eventuele voorschotten en declaraties plaats.  
 

• Eenieder dient maandelijks een voorschot te betalen op de 
verblijfskosten middels een automatische overboeking naar de 
rekening van René van Leeuwen/La Grye. Marianne doet jaarlijks een 
voorstel voor de hoogte van het maandelijkse voorschot. 

 
• Indien een lid van de SCI de betaling niet voldoet binnen de gestelde 

termijnen, zal een deurwaarder worden ingeschakeld. Er geldt een 
boete van 10% bij te late betaling. De kosten van de deurwaarder 
worden op betrokkene verhaald. Indien dit nog niet tot (volledige) 
betaling leidt, zal het betreffende lid geroyeerd kunnen worden. 
Overigens kan een lid met betalingsproblemen de penningmeester 
verzoeken om een lening. 
 

• Indien sprake is van debetrente wordt deze rente toegerekend aan 
de late betalers en niet aan eigenaren die alles binnen de gestelde 
termijnen hebben betaald. 
 

• Ten aanzien van investeringen waarvan ook het Chalet en of het 
Drooghuis profiteren, wordt per investering bepaald of en zo ja voor 
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welk deel het Chalet c.q. het Drooghuis gefactureerd krijgen door de 
penningmeester. 

 
• Voor de vaststelling van de kostenverdeling worden m.i.v. 2018 drie 

verdeelsleutels gehanteerd: 
 

- Gebruik: aanschaf en onderhoud van zaken waar iedereen 
(evenveel) gebruik van kan maken, zoals inventaris en 
onderhoud algemene ruimtes. Verrekening hiervan geschiedt 
hoofdelijk. 
 

- Verbruik: alles dat wordt verbruikt, zoals elektriciteit, gas en 
water. Verrekening geschiedt o.b.v. verblijfsdagen. 

 
- Gebouw: onderhoud en aanpassing casco, zoals gevels stuccen 

en serre opknappen, mar ook verzekeringen en OZB. 
Verrekening geschiedt o.b.v. aandelen middels de dak-formule: 
aandelen + gemeenschappelijke ruimten omgerekend naar 
aandelen/aantal aandeelhouders. 

 
De oude afspraak dat bij grote investeringen apart wordt gestemd 
over de kostentoerekening vervalt hiermee. 
 

• Specifieke afspraken over verdeling van de kosten: 
 

- Er wordt geen apart tarief gerekend voor verblijfkosten in de 
zomer of winter.  

 
- We schrijven niet af op zaken als keuken, zwembad, ed. Dit 

brengt mee dat bij reparaties e.d. ieder zijn deel moet bijdragen. 
 

- De kosten van internet, water en het zwembad worden mede 
omgeslagen over de eigenaren van het Chateau en de eigenaren 
van het Chalet. 
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5.2 Investeringen 
 
Algemeen: 

 
• Als iemand gemeenschappelijke ruimtes wil opknappen, moet een 

plan van aanpak (kleurstelling etc.) worden ingediend bij het bestuur. 
Materialen kunnen worden gedeclareerd.  

 
• Indien werkzaamheden worden gedaan van de lijst van de technische 

commissie, die anders door professionals gedaan zouden moeten 
worden, kan een vergoeding worden gevraagd van € 15,- per uur. 
Vooraf dient een voorstel en een begroting - inclusief schatting van 
het aantal uren - te worden ingediend bij het bestuur via de 
technische commissie. 

 
• Het bestuur is gemachtigd voor uitgaven tot 1250,- euro. Daarboven 

moeten uitgaven eerst verantwoord en in stemming worden 
gebracht, tenzij er mandaat is verleend door de 
aandeelhoudersvergadering. Exploitatiekosten kunnen in 
noodgevallen door de leden zonder ruggenspraak betaald worden 
(bijv. bij dreigende afsluiting elektra); uiteraard na (een poging tot) 
ruggenspraak met het bestuur. 

 
• Commissies zijn niet gemachtigd tot uitgaven, tenzij mandaat is 

verleend door de aandeelhoudersvergadering. De tuincommissie 
heeft wel een jaarlijks mandaat tot 1000,- euro om noodzakelijke 
werkzaamheden te laten uitvoeren. Verfraaiing valt daar niet onder; 
daarvoor moet een plan en begroting worden gepresenteerd aan de 
vergadering. 

 
• Het klusteam mag reiskosten declareren ter hoogte van circa € 300,- 

per auto voor benzine en tol. 
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Jaarlijkse investeringen. Voor 2021 zijn de volgende prioriteiten bepaald: 

1. Waterdicht maken serre: maar dan professioneel. Er is een 
serrecommissie ingericht (Hans, Rene, Jorg, Pim en Henrik), die 
offertes zal vragen, waarbij de volgende uitgangspunten gelden: 

o Waterdicht 
o Veilig 
o Authentiek aangezicht 
o Garantie op resultaat 
o Uitgesplitst in activiteiten, zodat we zelf nog kunnen kiezen voor 

bijv. schilderen 
o Inclusief de gevel boven de serre stuccen (geheel of 

opknappen). 

2. Afmaken van de bieb (behang, verven) 

3. Dakgoten, lekkages, water in kapel en kelder en check op riolering 

4. Checken mogelijke verzakking van het centrale deel 

5. Opruimen zolders 

6. Snoeien bomen 

De activiteiten voor de klusploeg zijn: 

1. Drainage pijp naast kelder maken 

2. Verzakking en gat tegelvloer bij gemeenschappelijke badkamer 

3. Kranen gemeenschappelijke douche en kast 1e verdieping 
repareren 

Besloten wordt tot het organiseren van een nieuw klusweekend in 2020. 
Besloten is om daar 3 acties op te pakken: 

1. Verder opknappen van de bieb (behang, elektra) 

2. Opruimen en schoonmaken van zolders, keuken, Chinese kamer 
en kelders 

3. Verven keuken, gang zwembaddeur en buitenkant trapportaal 
rechts 

4. Instructiefilmpjes apparatuur 



Afspraken SCI la Grye 3–11-2021 
 

 - 13 - 

5. Boilerkast 1e verdieping ombouwen en verbeteren 

 
Voor de kleine investeringen die goedgekeurd zijn wordt verwezen naar 
de notulen van de laatste ledenvergadering. 
 
Er wordt een kapotte spullen lijst bijgehouden. Opgave aan de technische 
commissie, die een lijst bijhoudt. Uitgangspunt blijft dat je indien mogelijk 
zelf voor reparatie zorgt van zaken die kapot gaan tijdens je verblijf.  
 
 

 



Afspraken SCI la Grye 3–11-2021 
 

 - 14 - 

6 – Gebruik en (ver)koop van ruimten en appartementen 
 
6.1    Verblijf en bezoek 

 
• Het kasteel is bedoeld voor de eigenaren. Bezoek is welkom om (in 

rustige perioden) het kasteel te bezoeken, maar het is niet de 
bedoeling dat bezoek langdurig vakantie viert in het kasteel in toch al 
drukke perioden!  

 
• Iedereen meldt eigen verblijf en gasten – indien mogelijk minimaal 3 

weken voor vertrek - aan via de website. Onaangekondigd bezoek kan 
worden teruggestuurd als de omstandigheden daarnaar zijn! Je kunt 
de agenda ook op je mobiel lezen: daarvoor moet je je mobiel 
kantelen als je op de verblijfpagina bent. 

 
• Zolang het aantal aanwezigen totaal niet boven de 30 uitkomt, is er 

geen probleem en mogen er altijd gasten worden meegenomen, ook 
door de kinderen van eigenaren. 

 
• Als eigenaren op het laatste moment besluiten toch te gaan, dan 

hoeven de reeds aangemelde gasten niet geannuleerd te worden en 
komen deze eigenaren boven op het aantal van 30. Nieuwe gasten 
mogen dan echter niet meer aangemeld worden.  

 
• In de periode tot een maand van tevoren geldt de volgende 

prioritering als het aantal aanwezigen boven de 30 komt:  
 

1. Eigenaren als hieronder gedefinieerd 
 

2. Gasten 
 

• Met eigenaren wordt bedoeld: de aandeelhouders, met partner en 
kinderen, alsmede hun ouders. Ook ouders en kinderen van 
eigenaren die zelfstandig verblijven worden als eigenaar gezien. Een 
au pair wordt ook tot het directe gezin gerekend. Tenslotte mag een 
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alleenstaande eigenaar een willekeurig iemand meenemen die hij/zij 
als partner bestempelt. 

 
• Gasten kunnen uitsluitend in het kasteel verblijven onder directe 

verantwoordelijkheid en in aanwezigheid van een van de eigenaren. 
Gasten mogen – in drukke perioden - als richtlijn 2 à 3 nachten in het 
kasteel verblijven. Er is een gastenpagina op de lagrye website met 
regels die de gasten dienen te kennen en respecteren als ze in het 
kasteel zijn. Bij niet naleven van de regels kan bezoek gevraagd 
worden te vertrekken. 

 
• In een rustige periode mogen kinderen van eigenaren (vanaf 18 jaar) 

die zelfstandig het kasteel bezoeken vrienden meenemen. Het is wel 
nodig dat er minimaal één willekeurige eigenaar aanwezig is indien 
het kind meer dan drie vrienden meeneemt en dat deze 
eigena(a)r(en) er geen bezwaar tegen hebben als de verhouding 
eigenaar versus ‘vreemd’ te groot wordt. Het verblijf van 4 of meer 
jongeren die zelfstandig komen dient z.s.m. te worden aangemeld en 
daarnaast via de app-groep te worden gemeld. Het toezicht kan ook 
worden uitgeoefend door een eigenaar van het Chalet mits die 
daarmee instemt. De aanwezige bewoners bepalen gezamenlijk waar 
ge-chilled of gefeest mag worden, zodat niet steeds dezelfde mensen 
overlast hebben. Is er toch overlast, dan spreken we elkaar aan met 
respect voor elkaar. 

 
• LET OP: Het is aan de ouders om te bepalen of het zelfstandige 

verblijf van hun kind verantwoord is. De zelfstandige kinderen van 
eigenaren moeten door de ouders/eigenaar goed geïnstrueerd zijn en 
zich verantwoordelijk voelen. Hoe gaat de CV aan/uit, waar zitten alle 
kranen die afgesloten moeten worden, zorg dat alles op slot zit als je 
weg gaat en de ramen dicht zijn, de CV uit enz. Zorg voor het kasteel 
alsof je zelf eigenaar bent. De kinderen van de eigenaren moeten ook 
kennis hebben genomen van het afsprakenboekje en de gastenpagina 
op de site als ze het kasteel zelfstandig bezoeken. Mocht schade 
ontstaan, dan is de ouder/eigenaar hiervoor verantwoordelijk. 
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• Eigenaren betalen het verblijfstarief; kinderen tot 18 jaar betalen 50% 
daarvan. 

 
• Het gastentarief is met ingang van 1-1-2016 5 euro per nacht, 

ongeacht leeftijd. Dit geld komt in een spaarpot waaruit 
verbeteringen van het kasteel worden betaald. Daarnaast worden 
nachten van gasten met ingang van 1 januari 2016 meegeteld voor de 
jaarlijks te verrekenen kosten van gas, licht en water, etc: 100% 
verblijfstarief voor volwassenen; 50% voor kinderen onder 18 jaar. 

 
• Als je een kamer wilt lenen voor bezoek, vraag je van tevoren 

toestemming van de eigenaar en meld je dat bij de opgave van je 
verblijfdagen. 

 
• Bij slechte naleving van bovenstaande regels, zullen er mogelijk 

helaas sancties moeten worden afgesproken. Dus wil iedereen 
zichzelf en/of gasten en/of zelfstandige kinderen netjes aanmelden. 
Merkt iemand dat een eigenaar verzuimd heeft een melding te doen, 
dan spreken we elkaar daarop aan. Signalen over eigenaren die niets 
hebben ingevuld en er wel zijn gaan naar de voorzitter, die de 
betreffende leden hierop zal aanspreken. 

 
• Kamers in het kasteel mogen niet verhuurd worden. 
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6.2 Verkoop appartement 
 

Bij verkoop van appartementen gelden de volgende regels: 
 

• Het appartement dient eerst aan de leden van de SCI te worden 
aangeboden via een mail of app aan alle leden van de SCI. 

 
• Indien er geen potentiële kopers zijn kunnen de appartementen 

worden aangeboden buiten de SCI, echter alleen aan Nederlands- 
sprekende kopers. 

 
• Aspirant-kopers voeren een gesprek met de ballotagecommissie en 

minimaal 1 bestuurslid van de SCI, indien gewenst in het bijzijn van 
de verkoper, met als doel om reglementen, spelregels, waarden en 
normen toe te lichten. 

 
• Het gesprek dient ook om een advies op te stellen aan de verkoper en 

de aspirant-koper over de vraag of de aspirant-koper past binnen de 
‘gemeenschap’. De verkoper is niet gedwongen het advies over te 
nemen.  

 
• Kopers dienen zich schriftelijk te conformeren aan de statuten en de 

aanvullende afspraken van de SCI. 
 
• Bij interne verkoop kan een bestaand appartement worden gesplitst. 

Bij verkoop extern kan een bestaand appartement uitsluitend worden 
verkocht aan 1 nieuwe aandeelhouder.  

 
• In 2001 is besloten dat bij aankoop van aandelen de nieuwe eigenaar 

10.000 gulden stort in een startfonds. In 2003 is het bedrag omgezet 
naar 5000 euro. In 2005 is de regeling herbevestigd. Met ingang van 1 
november 2009 geldt de verplichte storting voor nieuwe eigenaren 
niet bij overdracht van de aandelen aan eigen kinderen, wegens de 
parallel met vererving. 
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• In 2017 is door René de ruzie met de Kamer van Koophandel 
beslecht. Er is een nieuwe lijst aandeelhouders gemaakt, waarbij de 
virtuele aandelen zijn vervangen door echte. De overige overtollige 
aandelen worden in portefeuille gehouden door de SCI.  

 
• Sinds 2019 slagen we er niet in aandelen over te dragen omdat de 

fiscus niet langer lokaal betaald kan worden en René er niet in slaagt 
betalingsgegevens van de Franse fiscus te krijgen.  
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6.3 Kopen van algemene ruimtes 
 
• Gemeenschappelijke gebruiksruimten zijn niet te koop. Dit zijn bijv. 

ruimten en kasten waar boilers en kranen zitten, doorgangen, 
vluchtwegen e.d.  

 
• Loze ruimten zijn wel te koop. Dit zijn niet in gebruik zijnde ruimtes 

en ruimtes die geen algemeen nut dienen. Bijv. kasten in openbare 
gangen.  

 
• Loze ruimten kunnen gekocht worden voor 136,- per m2. De eigenaar 

van het appartement dat het dichtste bij de ruimte zit heeft het 
eerste recht van koop. De m2 worden bij de kamers opgeteld en 
omgezet in aandelen.  

 
• Alle kasten in de openbare ruimtes zijn van iedereen. Als iemand het 

exclusieve gebruiksrecht wil, kan de ruimte gekocht worden voor 
36,50 per m2. Degene die het dichtste bij de ruimte woont, heeft 
echter altijd het eerste recht op koop. Dit is ter beoordeling van het 
bestuur. Nadrukkelijk wordt gesteld dat ‘gewoonterecht’ geen recht 
is. 

 
• De prijs van de oorspronkelijke ruimten is berekend per aandeel (en 

dus niet per m2). Het tarief is vastgesteld op 226,88 euro per 
aandeel. Zie tabel 3b voor een overzicht van de prijzen voor de 
aankoop van ruimten. 
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7 – Buren en recht van overpad 
 
• De bewoners van het Drooghuis en het Chalet mogen geen auto's van 

op de court zetten, geen terras bouwen op de court en geen 
betonnen rand langs de gevel van het drooghuis of chalet maken. We 
staan wel toe dat ze er overheen lopen i.v.m. recht van overpad. 
 

• Voor ons geldt dat we een ruimte van 5 meter vanaf de gevels niet 
mogen parkeren of bebouwing plaatsen. 
 

• Met Matthijs zijn afspraken gemaakt over niet op het terrein komen 
als er mensen zijn, in ieder geval niet op de cour en bij het zwembad. 

 
• In eerdere jaren is afgesproken dat: 

- Het niet is toegestaan om dieren (schapen, etc.) op het land te 
houden 

- Hekken die aangebracht zijn door de ‘houtmannen’ weggehaald 
moesten worden 

 
• De beverratten-populatie heeft in 2014 overlast veroorzaakt. De 

gemeente heeft gevraagd of ze tot verdelging mocht overgaan 
waarmee is ingestemd door het bestuur. In 2016 is dit weer gebeurd. 

 
• Paarden van buurmeisjes mogen niet op ons terrein komen. 
 
• Vissen in de vijver is niet toegestaan door anderen dan SCI-leden en 

hun gasten. 
 
• SCI-leden hebben te allen tijde recht op toegang tot de paardenstal. 

Bij verkoop van het chalet vervalt dit recht. 
 

• Anderen dan leden van de SCI en hun gasten mogen geen gebruik 
maken van het zwembad, tenzij de SCI dit specifiek toestaat. Per 1 
januari 2011 is bij overeenkomst het gebruiksrecht toegekend aan 
Henk en Lia, alsmede Ed en Sonja, in ruil voor een evenredige 
bijdrage aan het onderhoud van het zwembad, alsmede het gebruik 
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van de paardenstal. Indien het aantal aanwezigen in het Chateau 
(inclusief kinderen en gasten) op enig moment het aantal van dertig 
overschrijdt, is het gasten van het Chalet niet toegestaan het 
zwembad en omliggend terrein te gebruiken. Het recht op gebruik 
van het zwembad is niet overdraagbaar. 

 
• Bij verkoop van het chalet moeten afspraken worden gemaakt over 

de gemeenschappelijke waterputten en utiliteitsmeters. 
Uitgangspunt is dat de meters zoveel mogelijk gescheiden zullen 
worden. Internet in het chalet wordt bij verkoop losgekoppeld. De 
deur naar de loopbrug vanaf het Chateau wordt bij verkoop 
afgesloten. 
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8 – Acties tijdens verblijf en bij vertrek 
 
8.1 Verblijf 
 
Met z’n allen een kasteel delen vraagt van alle betrokkenen 
verdraagzaamheid en respect. Als er iets gebeurt dat je vervelend vindt, 
dan is de eerste stap dat je elkaar onderling hierop direct en open 
aanspreekt. Tot nu toe hebben we bewezen dat we er dan eigenlijk altijd 
samen uitkomen. Uit deze basisformule vloeit het volgende voort: 

 
• Het is vanzelfsprekend dat iedereen zorgt dat het kasteel 

schoongehouden wordt, zowel bij vertrek als tussentijds. Natuurlijk 
geldt dat voor keuken, salon, speelkamer, court en zwembad.  Dit is 
geen zaak van in detail vastleggen; iedereen heeft immers andere 
normen: spreek elkaar hierop aan en bepaal samen de norm! 

 
• We hebben de afspraak om lawaai en luidruchtige gesprekken na 

middernacht te beperken (ook in de keuken) en als je daar toch last 
van hebt elkaar daarop aanspreekt. Er wordt niet bij voortduring 
muziek op de court gedraaid en zeker niet na 23 uur ’s avonds. 

 
• Voorbeeldgedrag naar de kinderen toe ten aanzien van (overmatig) 

drankgebruik en drugs is passend. Iedere eigenaar wijst zijn kinderen 
op de risico’s van drugsgebruik in Frankrijk, waar immers geen 
gedoogbeleid is. 

 
• De kasteelkinderen zijn zich ervan bewust dat het niet de bedoeling is 

dat de Franse kinderen uit het dorp zonder begeleiding door het 
kasteel lopen.  

 
• Feestjes van de jeugd eindigen om 01.00 uur en vinden maximaal 2 x 

per week plaats. Einde feest in de kapel is einde feest in het kasteel; 
het is niet de bedoeling dat het feest zich verplaatst naar elders in het 
kasteel. Bij het plannen van de feestjes en andere activiteiten in met 
name de kapel wordt rekening gehouden met de bezetting in het 
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kasteel. Brommers worden niet op het terrein geparkeerd i.v.m. 
overlast bij het wegrijden ‘s nachts. 

 
• Door de droogte is voor onbepaalde tijd door de gemeente Ambierle 

een verbod uitgevaardigd op het maken van vuren. Ook in de 
herfstvakantie en winter geldt dus: geen vreugdevuur!  

 
In het algemeen geldt dat iedereen zich bewust hoort te zijn van het 
brandgevaar in en om het kasteel en het doven van bijv. kampvuren 
om middernacht moet een vanzelfsprekendheid zijn. Kampvuur is 
alleen nog maar toegestaan op de daarvoor speciaal gemaakte plek in 
de wei. Bij harde wind richting het chateau mag geen vuur worden 
gemaakt!  

 
• Elke eigenaar wordt geacht om jaarlijks te checken of de blusser nog 

‘in het groen’ staat. Zo niet dan wordt de eigenaar verzocht om de 
brandblusser te vervangen en de kosten te declareren bij de SCI. Let 
op: zelfde type! 

 
• Laat de batterijen in de rookmelders! Vervang ze als ze gaan piepen. 

We zorgen voor een voorraadje batterijen in de keukenla. René heeft 
nog een 4-tal rookmelders liggen. 

 
• Stoppenkasten moeten duidelijk gemarkeerd zijn. 

 
• Rookbeleid: er geldt een rookverbod in alle publieke ruimtes van het 

chateau. 
 
• Indien de gas-bbq wordt gebruikt, dient deze schoongemaakt te 

worden; bij te veel vet op de bodem ontstaat brandgevaar. 
 
• Iedereen voelt zich verantwoordelijk voor het gebruik van materiaal 

en middelen in het kasteel; uiteraard zorgt ieder voor toezicht op 
kinderen. Middelen als trekkers, internet e.d. waar specifieke kennis 
of kunde voor nodig is, worden niet gebruikt of aangepast zonder 



Afspraken SCI la Grye 3–11-2021 
 

 - 24 - 

daarvoor een instructie te hebben gehad. Als betrokkene heb je de 
plicht om te regelen dat kapotte zaken weer gemaakt worden.  

 
• Alle handleidingen zijn herzien, maar het zijn natuurlijk geen 

stappenplannen. Altijd zal uitleg/instructie van een andere eigenaar 
nodig zijn: zeker voor trekker, graafmachine en elektra. Nogmaals: 
het kasteel is niet geschikt om gasten of kinderen zonder gedegen 
uitleg alleen te laten. 

 
• Als iemand aangeeft het onprettig te vinden dat de deuren niet zijn 

afgesloten ’s nachts, wordt daar gevolg aan gegeven. Regel is dat de 
laatste die naar bed gaat alle deuren afsluit.  

 
• Sleutelbeleid: hier gelden de onderstaande afspraken: 

 
- Als je je eigen ruimten op slot doet, moet er in het kasteel een 

sleutel vindbaar zijn waarmee men in geval van calamiteiten 
naar binnen kan. Normaal gesproken is het sleutelkastje de plek 
waar sleutels opgehangen worden. Mocht je daar bezwaar tegen 
hebben dan kan je je sleutel achterlaten in een gesloten 
enveloppe in het kluisje in de bibliotheek. Code is 42820 gevolgd 
door naar keuze een A of B. 

 
- Gangen zijn openbare ruimtes en mogen niet worden 

afgesloten! 
 

- Doe NIET het klipje aan de binnenkant van de deur naar 
beneden. Dan kun je er van buiten niet meer in. Ook is de C-
toets een beetje lam: hard drukken totdat je hem hoort klikken. 

 
• Huisvuil: de vuilniscontainers worden op vrijdagochtend geleegd. De 

buurman zet ze aan de weg. Glas, papier, plastic moet in de 
gemeentecontainers worden gedaan, bijv. tegenover het dorp aan de 
D8. Bij vertrek moeten alle vuilniszakken in de containers worden 
gedeponeerd. Let op: alle afval moet in zakken zitten, anders worden 
de containers niet geleegd! Het verdient aanbeveling om met name 
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in de zomer vuilniszakken niet in het stookhok te zetten, maar ofwel 
direct in de containers te gooien ofwel ze in de paardenstal te zetten. 

 
• Voorraden: dienen aangevuld te worden indien ze op raken (wc-

papier, koffie, etc.).  
 
• Ieder wordt geacht zuinig met energie om te gaan. Lampen worden 

zoveel mogelijk vervangen door spaarlampen.  
 

• Huisdieren: worden geacht geen overlast te veroorzaken en dienen 
daarom in het eigen appartement te blijven. 

 
• Verf kleur: houtwerk aan de buitenkant dient geschilderd te worden 

in de kleurencode: blauw B47330 verkrijgbaar bij de Castorama. 
 

• Willem heeft een goede klussite ontdekt: nederlanders.fr, met info 
over aannemers, huur materieel etc. 

 
• Rookkanalen: dienen voor gebruik geveegd en gecontroleerd te zijn. 

Dit is in 2018 gebeurd. Er geldt een algeheel stookverbod voor 
kanalen die niet jaarlijks worden geveegd, waarvan een certificaat in 
bezit moet zijn. Eenieder die zich hier niet aan houdt is volledig 
aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge hiervan. Er geldt een 
algeheel verbod op schoonbrandblokken. En gebruik van 
spatschermen is verplicht. Tenslotte zijn overal rookmelders 
opgehangen, die periodiek gecontroleerd moeten worden op 
batterijen. 
 

• In de zomer worden auto’s geparkeerd bij het zwembad. 
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8.2 Acties bij vertrek 
 
• Bij vertrek dient ieder zijn etenswaren uit de koelkast te halen en 

deze indien nodig schoon te maken. Wanneer bekend is dat het lang 
duurt voordat er weer mensen komen (m.n. na de herfstvakantie), 
zet dan de koelkast uit. Het kraantje in de gang dichtdraaien; de 
ijsbak leeg, koelkast uitruimen en open laten staan. 
 

• Check bij vertrek of alle cv’s op het sterretje staan, ook in de 
openbare ruimtes indien je als laatste vertrekt. 
 

• Bij vertrek in de herfstvakantie en wintervakanties moet de 
hoofdkraan bij Pim en in de bijkeuken worden afgesloten en afgetapt. 
Zie handleiding in H9! 

 
• De verwarmingen in je eigen ruimten moeten allemaal op het 

sterretje staan bij vertrek. Controleer dit ook van gasten! 
 
• Alle elektrische apparaten uit. 
 
• Ramen en luiken sluiten. 
 
• Etenswaren weggooien (ook uit gemeenschappelijke koelkast) c.q. 

goed afgesloten achterlaten i.v.m. ongedierte. 
  
• Indien aanwezig eigen afsluiters van waterleiding dichtdraaien. 

 
• In de herfstvakantie worden de accu’s uit de machines gehaald en 

opgeslagen in het stookhok. 
 

• In de herfstvakantie moet Wlan8 onder de bank in de serre naar 
binnen worden gehaald. Belangrijk dat in de hal even het stekkertje 
dat binnen en buiten verbindt wordt losgehaald. 
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8.3 Als je als laatste vertrekt 
 
• Verwarmingen in gemeenschappelijke ruimten op sterretje zetten. 

 
• CV-ketel: Zie handleiding H9! 

 
• Alle ramen en luiken sluiten 
 
• Sleutelkastje dichtdrukken 

 
• Koelkast keuken leeg en schoon maken. Uitzetten indien lang geen 

nieuwe gasten worden verwacht. Kraantje dicht, lekbak leeggooien 
en deuren open! 

 
• Altijd je voorraden in afgesloten plastic bakken opbergen. Ook koffie 

en thee. Dit om een muizenplaag te voorkomen. 
 
• Alle elektrische apparaten en lichten uit. 
 
• De groepen op de stoppenkasten uitzetten (1 op 1e etage links achter 

deur met glas, 1 op 1e etage in de centrale hal, 1 op de 1e etage 
rechts in het keukentje en 2 beneden in de cv-ruimte). Op alle 
stoppenkasten staat aangegeven wat er NIET uit mag. NIET de GEEL 
geverfde stoppen uitzetten om instabiliteit van het Internet te 
voorkomen. 

 
• Vuilnis meenemen en flessen etc. wegbrengen. 
 
• Water afsluiten bij vertrek: zie schema in handleiding, H9. 

 
• Als je de laatste bent s.v.p. de groene hekken dicht doen. 
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9 - Handleidingen 
 
9.1 Zwembad; eigenaar = zwembadcommissie 
 
In het voorjaar de douche monteren en aansluiten en in het najaar deze 
demonteren en de ondergrondse waterleiding van water ontdoen tegen 
bevriezing. 
 
Als de kap erop zit vergt het zwembad weinig verzorging. Alleen het 
waterniveau in de gaten houden en eventueel bijvullen.  
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• Bij het verwijderen van het kopschot eerst de pennetjes bovenop 

wegnemen en de bouten met klemplaatjes verwijderen. Dan pas het 
schot uitnemen. 
 

• Bevestigingsmateriaal verzamelen in een emmertje (staat in de 
kelder) en niet aan de kap laten zitten iv, beschadigingen. 

 
• Als de kap eraf is of open staat zullen iedere dag de mandjes uit de 

skimmers moeten worden geleegd. 
 
• Wees voorzichtig met zonnebrandolie in het zwembad: gebruik de 

douche! 
 
• Afhankelijk van de wind en het seizoen komen er bladeren, dieren, 

etc. in het zwembad. Deze moeten zoveel mogelijk worden 
verwijderd. 

 
• Desondanks zal er het nodige naar de bodem verdwijnen. Hiervoor 

hebben we een robot die in de kelder staat. Instructies voor deze 
robot zie je hierboven. 

 
• De robot mag niet te lang in het zwembad blijven (niet de nacht of 

hele dag). Ook mag de robot niet in de zon blijven staan.  
 
• De twee filters schoonmaken voordat de robot weer wordt 

opgeruimd. 
 
In het seizoen het filter voor de pomp 1 keer per week reinigen: 
 
• Pomp uitzetten en de drie blauwe afsluiters dicht zetten 

 
• Deksel afnemen, filtermandje uitnemen en reinigen 

 
• Filter en deksel terugplaatsen, afsluiters terugzetten, pomp aan. 
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Om de week het filter van de pomp doorspoelen:  

 
• https://www.youtube.com/watch?v=Lreoyd3PJnU 

 
• In de backwash stand: vergeet niet de afsluiter naar de afvoer open 

te zetten. Na afloop ook weer sluiten. 
 
Bij zware vervuiling kan het elektrolyse-apparaat harder worden gezet. 
Deze zal na 1 dag automatisch weer terugschakelen 
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9.2 Water: eigenaar = technische commissie 
 
Het water komt via een hoofdwaterput in de tuin van het Chalet de Cour 
op en splitst in 4-en.  
 
Er zijn voor het kasteel 2 waterputten: zie tekening welke appartementen 
worden bediend via put bij voordeur Pim (put A) en via put in border bij 
bijkeuken (put B).  
 
In iedere put zit een afsluiter. Ook zit er een reduceerventiel in elke put: 
hier niet aan draaien i.v.m. spuiten van de boilers. De waterdruk is 7-10 
bar! 
 

 
 
Bij vertrek als laatste moet het water van deel A en/of B van het kasteel 
worden afgesloten. Omdat de afsluiter in put B gaar is doen we dat 
voorlopig even niet en wordt het water afgesloten in de bijkeuken onder 
het oude aanrecht waar de wasmachine op staat (zie foto). 
 
Bij aankomst: 
• Zet de betreffende afsluiter A of B open. Voor B voorlopig met kraan 

in de bijkeuken 
 
• NB. Mocht er geen water komen, dan staat afsluiter in waterput 

dicht: openzetten door afsluiter in richting van leiding te zetten. Als je 
in de waterput moet: let dan op slangen! 

 

afsluiten A – naast deur Pim afsluiten B –  in bijkeuken 
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• Zet alle kranen waar je bij kunt open en laat het (koud) water even 
doorlopen: een minuutje of zo 

 
• Voordat je doucht moet je als je boilerwater echt heet is (na 8 uur of 

zo): 5 min warm water zachtjes doorspoelen om legionella te 
voorkomen. Zorg voor ventilatie en de lucht niet inademen! 

 
Bij vertrek: 
• Zet de betreffende afsluiter A en/of B dicht. Voor B voorlopig met de 

kraantjes in de bijkeuken: 5x 
 
• Zet alle aftapkraantjes open onder de gootsteen in de bijkeuken 
 
• NB. Als je ook de waterput afsluit: hendel in de put kwartslag draaien; 

dwars op richting van de leiding.  
 
• Zet alle kranen open waar je bij kunt: ook de warmwaterkranen en 

trek ook wc’s door 
 
• Wacht rustig af tot alles uitgedruppeld is (kan even duren!) 
 
• Vergeet niet om ook de buitenkraan bij oude pomp af te sluiten. 

Kraan zit in bijkeuken op muur tegenover de wasmachine. Buiten de 
kranen openzetten om af te tappen. 

 
• Zet alle kranen en alle aftapkraantjes weer dicht: NIET VERGETEN 
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hoofd-waterput (meter)

meterput Henk

put bij poort

put Pim
voordeur

pad naar dorp

Michel Spoort

Pim & Liz

Bijkeuken Drooghuis

A

B

Chalet

Appartement Johan & Brigitte
Badkamer Jorg & Silvia
Badkamer Henrik & Jacqueline
Badkamer Willem & Renée
Badkamers zolder 3x 
Bijkeuken
Keuken Gezamenlijk 
Keuken Hans & Inge 1e etage
Algemeen toilet en badkamer
Kapel en zwembad

A Appartement Pim & Liz
Appartement Siep
Badkamer Hans & Lisa
Badkamer Nina
Badkamer Michel S
Badkamer Tom & Lies 1e etage
Badkamer Tom & Lies 2e etage
Keuken Tom & Lies 1e etage
Keuken Siep 1e etage
Blauwe toilet 1e etage

B

put in 
border

afsluiter onder
oude aanrecht
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9.3 CV: eigenaar = technische commissie 
 
De CV-ketel is niet eenvoudig te bedienen. Er mogen slechts enkele 
handelingen worden gedaan door de bewoners.  

 
• Als je de ketel aan wilt zetten: klepje van bedieningspaneel (3) naar 

links schuiven en met de GROENE led-schakelaar (1) de ketel AAN 
zetten. 

 
 
• Ga je weg: druk op MODE en kies de stand VACANCES: daar zit een 

vorst-beveiliging stand in. Draai met de draaiknop het aantal dagen 
tot je 7/7 ziet: onbeperkte periode. Indrukken om te bevestigen. 
Moet ook in de zomer, zodat de ketel zo nu en dan aanslaat! Anders 
krijg je hem in herfst niet aan. 

 
• Bij vertrek alle verwarmingen in je appartement en in de 

gemeenschappelijke ruimten op STERRETJE zetten! 
 

 
 

• Tijdens VERBLIJF kun je de temperatuur bij stellen. Zet de ketel door 
te drukken op MODE op MANUEEL en stel met de draaiknop de 

heeft verwijderd: <#>Ga je weg in de ZOMER: klepje 
van bedieningspaneel (3) naar links schuiven en met de 
GROENE led-schakelaar (1) de ketel UIT zetten. ¶

heeft verwijderd:  in de WINTER
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temperatuur in op 75 graden (retourtemperatuur). Na een dag of zo 
kan de temperatuur terug naar ca. 50 graden. 

 
• In geval van problemen kun je Fabre et Fils proberen te bereiken: +33 

4 77 60 92 07, +33 6 07 48 58 14 (voiture), 2 rue Chantemerie, 42720 
Briennon. 
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9.4 Internet: eigenaar = communicatiecommissie 
 

We hebben glasvezel! Er is vanaf het modem een stervormig netwerk met 
8 wifi-punten (de WLAN’s) gebouwd. 

 
• Dicht bij de WLAN’s is het internet snel, maar wat verder weg door de 

dikke muren kan de performance instorten. Dicht bij de WLAN’s kun 
je video’s en films streamen met bijv. een laptop of een chromecast. 
Als je door het kasteel loopt blijf je mogelijk hangen op een verkeerde 
WLAN: kies de dichtstbijzijnde met sterk signaal of zet vliegtuigstand 
op je mobiel even uit en weer aan. 

 
• In de herfstvakantie moet Wlan8 onder de bank in de serre naar 

binnen worden gehaald. Belangrijk dat in de hal even het stekkertje 
dat binnen en buiten verbindt wordt losgehaald. 

 

 
 
• Let op: blijf van de WLAN’s en kabels af. Nooit de GEEL geverfde 

stoppen uitzetten. Resetten van de WLAN’s is toegestaan door de 

WLAN 3 bij koelkast 
in gang Tom & Liesbeth

(kanaal 11)

WLAN 1 onder telefoontafel 
in gang Pim & Liz

(kanaal 7)

WLAN 2 op keukenkast Ed 
in Chalet
(kanaal 4)

HOE WERKT HET ??
1. Verbind met sterkste draadloze Wlan 
2. Type de code 0123456789 
3. Wacht een minuutje met starten browser

NOOIT DOEN en AFBLIJVEN !!
• Nooit de settings van de doosjes veranderen
• Nooit GEEL geverfde stoppen uitzetten 
• Nooit een ‘paper clip’ reset doen! Stekker 30 sec uit stopcontact mag wel
• Laat kabels zitten!
• Met Ethernet kabel alleen de 4 LAN poorten gebruiken

WAT MAG JE VERWACHTEN?
• Met Ethernet kabel: 250 Mb/s down; 250 Mb/s up
• Met Wifi vlak bij Wlan: 80-200 Mb/s down; 80-200 Mb/s up
• Op veel plekken door dikke muren slechte dekking en lage snelheid of niet verbinden !
• Bij lage snelheid: je hangt op andere wlan. Vliegtuigstand uit / aan om sterkste wlan te pakken
• Netwerk is geschikt voor streaming van TV en Video: bijv. Google Chromecast

ALS HET NIET WERKT !!
• Check of juiste elektra wel aan staat
• Code wil niet: beveiliging moet WPA zijn
• Geen site te zien op PC: bij internet opties / 

verbindingen mag proxy niet aangevinkt zijn

WLAN 6 op bureau in 
kamer Willem & Renée

(kanaal 4)

WlanLaGrye
0123456789

WPA/WPA2WLAN 7 in kamer
Johan & Brigitte

(kanaal 11)

WLAN 4 op zolder
boven Hans & Inge

(kanaal 4)

Switch 10 
op zolder

WLAN 5 in gang
Jacqueline & Henrik

(kanaal 1)

WLAN 8 in linker bank
in serre

(kanaal 7)

WLAN 9 in kast Henk 
In woonkamer Chalet

(kanaal 11)
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spanning er 30 sec af te halen. NOOIT de WLAN resetten naar de 
fabrieksinstellingen. 

 
• Lukt het dan nog niet: bel Tom, die kan vanuit NL inloggen en het 

netwerk in Frankrijk bekijken en resetten. 
 
Met een Chromecast kun je ook TV kijken over glasvezel (streamen). Er 
zijn meerdere typen te koop, maar svp alleen Google Chromecast v3 
kopen (± 40 euro). Kan ook via Tom. 

 
• Je moet in NL een KPN, Ziggo of Netflix app installeren (vergeet je 

wachtwoord niet). 
 
• Maak een Google-account aan in NL. 
 
• Installeer de Google Home app op je mobiel of tablet. Deze is 

beschikbaar voor Android en iOS. 
 
• Verbind je mobiel of tablet met hetzelfde wifi-netwerk als waarmee 

je je Chromecast wilt verbinden. 
 
• Open de Google Home app en ga naar het icoontje met apparaten in 

de rechterbovenhoek van het scherm. 
 
• Log in met je Google-account (Gmail-e-mailadres).  
 
• Kies uit de lijst de Chromecast die je wilt gebruiken en druk op 

volgende. De app maakt nu verbinding. 
 
• De Chromecast in de salon heeft als naam ‘TV salon’. Let op: je 

mobiel zit op WLAN6. 
 
• Start als je verbinding hebt je KPN of Netflix app; kies een zender of 

serie. 
 
• Druk op het Cast symbool op het scherm:  



Afspraken SCI la Grye 3–11-2021 
 

 - 38 - 

Bijlage 1: Aandelen: historie en nummers 
 
A – Historisch overzicht – t.b.v. Kamer van Koophandel 2011 
 
Per 2011 overgelegd aan en geaccepteerd door de Franse autoriteiten in 
2015.  
 
M.i.v. 2016 is het juiste aantal aandelen van de SCI dat geregistreerd is bij 
de KvK 1338. Hiervan zijn 146 aandelen ‘slapend’: eigendom van Renée en 
Willem, maar tellen niet mee in de kostentoerekening (1192 wel zie tabel 
1C).  
 
Een uitvergroting van het historisch overzicht hieronder is verkrijgbaar bij 
de communicatiecommissie. 
 

 



 
 

B – Aandelenbezit 
 
De tabel hieronder geeft overzicht van de aandeelnummers en totaal 
aandelenbezit. In 2017 is afgesproken dat wanneer verrekening op basis 
van aandelen plaatsvindt, dit volgens de dakformule gaat. Zie tabel 2C.  
 

eigenaar nummers aandelen bezit 

Willem & Renée 589 - 681 
1050 - 1122 166 

Jorg & Silvia 69 - 130 
728 - 744 79 

Pim & Liz 1123 - 1232 110 

Hans & Inge 

561 - 588 
745 - 759 
783 - 787 
839 - 916 

126 

Hans & Lisa 490 - 560 
760 - 765 77 

Siep 965 - 1049 85 

Michel & Julie 279 - 345 
?? - ?? 80 

Tom & Liesbeth 

917 – 964 
131 - 199 
779 - 782 

1233 - 1272 

161 

Jacqueline & Henrik 416 – 489 
788 - 793 80 

Johan & Brigitte 346 - 415 
697 - 711 85 

René & Marianne 

1 - 68 
682 - 696 
712 - 727 
795 - 838 

143 

TOTAAL   1192 
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C – Aandelen berekening – van de oorspronkelijke ruimtes 
 

kamer opp. in m2 weging m2 na 
weging 

aandelen 

1 - Willem & Renée 36,30 0,90 32,7 65 
2 - Jorg & Silvia 34,60 0,90 31,1 62 
3 - geen 0,00 0,00 0,0 0 
4 - geen 0,00 0,00 0,0 0 
5 - geen 0,00 0,00 0,0 0 
hok - Pim 8,80 0,50 4,4 9 
ijzer - Pim 19,00 0,90 17,1 34 
6 - Bibliotheek 0,00 0,00 0,0 0 
7 – Hans & Lisa 39,35 0,90 35,4 71 
8 - Pim 37,25 0,90 33,5 67 
9 - Siep 15,00 0,50 7,5 15 
10 - Siep 39,00 0,90 35,1 70 
11 - Michel 37,10 0,90 33,4 67 
13,14 - Tom & Liesbeth 38,25 0,90 34,4 69 
15 - Willem & Renée 28,00 0,90 25,2 50 
16 - Tom & Liesbeth 22,20 0,90 20,0 40 
17 - Willem & Renée 28,20 0,90 25,4 51 
18 - Hans & Inge 43,50 0,90 39,2 78 
19 - Jacqueline & Henrik 10,00 0,50 5,0 10 
20 - Jacqueline & Henrik 10,00 0,50 5,0 10 
21 - Jacqueline & Henrik 33,90 0,80 27,1 54 
22 - Johan & Brigitte 37,40 0,50 18,7 37 
23 - Johan & Brigitte 16,72 0,50 8,4 17 
24 - Johan & Brigitte 12,00 0,50 6,0 12 
25 - Tom & Liesbeth 21,00 0,30 6,3 13 
26 - Tom & Liesbeth 22,70 0,50 11,4 23 
27 - Tom & Liesbeth 12,20 0,50 6,1 12 
28 - René & Marianne 54,60 0,58 31,4 63 
29 - René & Marianne 9,80 0,50 4,9 10 
30 - René & Marianne 10,20 0,50 5,1 10 
31 - Hans & Inge 28,00 0,50 14,0 28 
32 - René & Marianne 39,00 0,50 19,5 39 
33 - René & Marianne 9,00 0,30 2,7 5 
hokje - Johan & Brigitte 8,00 0,25 2,0 4 
SOM 761,1     1095 
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Bijlage 2: Aandelen: ruimtes en stemverhouding 
 
A - Gemeenschappelijke ruimtes  
 

kamer / ruimte opp. in 
m2 

weging m2 na 
weging 

aandelen min 
aankopen 

salon 4 50,0 0,9 45,0 90 90 
kapel 45,6 0,9 41,0 82 82 
bijkeuken olie 15,6 0,2 3,1 6 6 
bijkeuken ketel 22,9 0,5 11,5 23 23 
bijkeuken washok 12,0 0,5 6,0 12 12 
keuken 31,8 0,5 15,9 32 32 
bibliotheek 6 31,4 0,9 28,2 56 56 
gang midden (zie trap 2) 0,0 0 0,0 0 0 
gang Pim en Hans & Lisa 25,0 0,5 12,5 25 25 
gangen keukens/kapel 40,0 0,4 16,0 32 32 
wc 2 (bij Jorg & Silvia) 5,4 0,4 2,2 4 4 
serre 56,0 0,5 28,0 56 56 
trap 1 26,4 0,5 13,2 26 26 
trap 2 44,0 0,5 22,0 44 44 
trap 3 18,0 0,5 9,0 18 18 
keuken Siep 6,8 0,5 3,4 7 7 
rode wc (min badkamer H&L) 6,3 0,5 3,1 6 0 
gang Siep 12,0 0,5 6,0 12 12 
boudoir (min ruimte M) 7,0 0,9 6,3 13 0 
glazen brug 6,0 0,5 3,0 6 6 
gangen  (min douche J&H/H&I) 25,3 0,5 12,6 25 14 
zolder 1 (min badkamer T&L) 32,0 0,4 12,8 26 22 
zolder 3 20,0 0,4 8,0 16 16 
kelder 1 61,4 0,2 12,3 25 25 
kelder 2 21,0 0,2 4,2 8 8 
kelder 3 9,0 0,2 1,8 4 4 
kelder 4 22,5 0,2 4,5 9 9 
kelder 5 55,0 0,2 11,0 22 22 
SOM 708,2     685 651 

 
NB: in de laatste kolom zijn een aantal gekochte ruimtes in mindering gebracht omdat die nu in de 
echte aandelen zijn verwerkt. M.i.v. 2018 wordt de ‘dakformule in tabel 2C berekend met 651 virtuele 
aandelen   
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B – Gekochte ‘loze’ ruimtes 
 

kamer / ruimte opp. in m2 weging m2 na weging aandelen 

Johan & Brigitte bijkeuken/entree 8,7 0,5 4,4 9 

Johan & Brigitte slaapkamer in gang 7,2 0,4 2,9 6 

Jorg & Silvia hok 3 12,8 0,5 6,4 13 

Jorg & Silvia badkamer 5 0,4 2 4 

René & Marianne bad zolder 2 9,7 0,4 3,9 8 

René & Marianne bad zolder 2 (M&B) 9,7 0,4 3,9 8 

Hans & Inge bad zolder 2 9,7 0,4 3,9 8 

Hans & Inge extra 'gang' (W&H) 8,8 0,4 3,5 7 

Tom & Lies badkamer 4,6 0,4 1,8 4 

Hans & Inge badkamer (M&J) 5,0 0,5 2,5 5 

Lisa & Hans wc1 (EK) 6,3 0,5 3,1 6 

Michel ruimte tussen kamer Siep 7 0,9 6,3 13 

Jacqueline & Henrik badkamer (A&M) 4,3 0,5 2,2 6 

Pim gang beneden (douche) 0 0 0 0 

SOM 98,8     97 

 
NB: in 2008 is de tabel na twee check rondes formeel vastgesteld en daarmee is de verrekening tot 
2002 - 2008 formeel vastgesteld. Metingen leiden tot volgende conclusies.  
• Gang Pim was onderdeel van de oorspronkelijke aandelen 
• Correctie Johan & Brigitte van 9 naar 6 aandelen voor slaapkamer in gang 
• Na meting ruimte Michel S; geen correctie nodig. 

 
Bij verkoop badkamer Marco & Jolanda bleek deze wel betaald en bij KvK geregistreerd, maar miste in 
de tabel. In 2018 gecorrigeerd 



Afspraken SCI la Grye 3–11-2021 
 

 - 4 - 

C – Aandelenbezit en stemverhouding 
 
 

De onderstaande tabel wordt gebruikt bij kostenverrekening en 
stemverhouding op basis van aandelen. Dit wordt ook wel de ‘dakformule’ 
genoemd. 
 

aandeelhouder 
echte' 

aandelen 
extra 

aankoop 
totaal 

incl. extra 

gemeensc
hap 

ruimten 

totaal 
aandelen 

verdeling 

Hans & Inge 106 20 126 59.2 185 10.0% 

Henrik & Jacqueline 74 6 80 59.2 139 7.6% 

Johan & Brigitte 70 15 85 59.2 144 7.8% 

Jorg & Silvia 62 17 79 59.2 138 7.5% 

Lisa & Hans 71 6 77 59.2 136 7.4% 

Michel & Julie 67 13 80 59.2 139 7.6% 

Pim & Liz 110 0 110 59.2 169 9.2% 

René & Marianne 127 16 143 59.2 202 11.0% 

Siep 85 0 85 59.2 144 7.8% 

Tom & Liesbeth 157 4 161 59.2 220 11.9% 

Willem & Renée 166 0 166 59.2 225 12.2% 

SOM 1095 97 1192 651 1843 100% 
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Bijlage 3: Kostentoerekening en prijzen 
 
A – Servicekosten  

 
Het onderstaande model voor berekening van de normale exploitatie - en 
onderhoudskosten, is de basis van de financiële spreadsheets. 
 

soort kosten methode 

GEBRUIK 

Gemeenschappelijk ruimtes Hoofdelijk 

Gereedschap/ materiaal Hoofdelijk 

Internet/ telefoon vast Hoofdelijk 

Elektriciteit vast Hoofdelijk 

Bankkosten (m.u.v. debetrente) Hoofdelijk 

Administratie/ accountantskosten Hoofdelijk 

Onderhoud algemeen Hoofdelijk 

Onderhoud tuin Hoofdelijk 

Onderhoud machines Hoofdelijk 

Onderhoud CV Hoofdelijk 

Onderhoud zwembad Hoofdelijk 

Brandstof vorstvrij (1/5) Hoofdelijk 

Kleine inventaris Hoofdelijk 

VERBRUIK 

Elektriciteit variabel Verblijfsdagen 

Water Verblijfsdagen 

Brandstof overig (4/5) Verblijfsdagen 

GEBOUW 

Kadastrale splitsing Aandelen 

Verzekeringen Aandelen 

Grondwerk/ leidingen Aandelen 

OZB Aandelen 

CAH  Aandelen 

Dak Aandelen 

Uitbreiding terras/ zwembad Aandelen 

Diverse algemene kosten Aandelen 
NB: aandelen betekent de som van echte aandelen en virtuele aandelen als genoemd in tabel 2C  
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B – Prijzen voor aankoop ruimten  
 

prijzen euro soort 

Oorspronkelijke ruimten 226,88 per aandeel 

Loze ruimten 136,00 per m2 

Kasten openbare ruimten 36,50 per m2 
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Bijlage 4: Procedure overdracht aandelen 
 

1. Vul het overdrachtsformulier in dat te vinden is op onze site en mail 
het naar de voorgaande eigenaar van de aandelen. Die moet het in 
drievoud ondertekenen en terugsturen, zonder datum in te vullen. 
Neem dit mee naar Frankrijk, met een overzicht van alle 
aandeelhouders, incl. adressen en aandeelnummers. Dat kan 
gevraagd worden bij la Greffe of René van Leeuwen. 

 
2. Onderteken de drie formulieren zelf en vul de datum in op de dag dat 

je naar het belastingkantoor gaat. Als je eerder dateert, moet je rente 
betalen over de verstreken periode. Zorg ook voor een aan je zelf 
geadresseerde envelop met postzegel naar Nederland. 

 
3. Ga naar het belastingkantoor in Roanne, Place du Champ de Foire. 

Vanaf de doorgaande weg door Roanne (Boulevard de Paris), sla je bij 
stoplichten linksaf. Rechts is een parkeerterrein en daartegenover 
aan de linkerkant van de weg, iets van de weg af, is een groot wittig 
gebouw. Dat is het Hotel des Impots, goed aangegeven langs de weg. 
Binnen meld je je aan de balie met de boodschap: ‘Je viens pour 
passer des parts d’un SCI.”  Degene die er alles van weet is madame 
Chemarin, die niet op woensdag werkt. Ze is bereikbaar op: 
0477440128. Vraag om directe registratie, omdat je aansluitend naar 
la Greffe wil. Doe je dat niet binnen een maand, dan betaal je een 
boete van 10%! Je betaalt 5% overdrachtsbelasting over het 
verschuldigde bedrag, contant! Dan krijg je drie formulieren terug 
met stempels en zegels. 

 
4. Met de drie formulieren ga je naar het Palais de Justice, aan Place 

Georges Clemenceau 5. Daarin zit de Chambres de Commerce, met la 
Greffe. Je gaat terug naar de grote weg, slaat linksaf en slaat bij het 
volgende stoplicht (waar rechts de muur prachtig is beschilderd) 
rechtsaf. Na ongeveer 50 m kom je bij en rotonde, waar links het 
Palais de Justice ligt. Rechtdoor is een parkeerplaatsje, met betaald 
parkeren. Binnen is eerst een pootje met bewaking. Je zegt dan dat je 
naar la Greffe de la Chambre de commerce wil. Dan ga je de glazen 
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deuren door, rechtsaf, aan het einde weer door glazen deuren 
rechtsaf en aan het einde van de gang loop je links een kamertje in. 
Hier laat je de aandelen inschrijven in het register, waarvoor je 
administratiekosten betaalt. Je krijgt 2 formulieren weer mee naar 
huis; 1 voor jezelf en 1 voor de overdrager.  

 
• Let op. Momenteel worden de stappen 3 en 4 uitgevoerd door René, 

in verband met de problemen met la Greffe! De 5% moet je 
overmaken naar de SCI-rekening. 

 
• Let op de bedragen die je invult bij de aandelenprijs. In beginsel moet 

je de aankoopprijs delen door het aantal aandelen om de prijs per 
aandeel uit te rekenen. Als daar een waardevermeerdering uitkomt 
t.o.v. de oorspronkelijke aankoopprijs, moet de verkoper sur-plus-tax 
betalen, als hij binnen 15 jaar verkoopt. Om dat te voorkomen kan je 
een deel van de aankoopprijs als bijdrage voor de inboedel 
bestempelen, waardoor de prijs per aandeel lager wordt. Maak je het 
bedrag per aandeel erg laag dan kan jij bij verkoop binnen 15 jaar 
aangeslagen worden.  
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Bijlage 5: Fiscale zaken 
 
De bijlage over erfrecht en fiscale aspecten wordt momenteel vernieuwd. 
 
 


