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voor de dag van de in het reglement van mede-eigendom bepaalde periodes
waarin de gewone algemene vergaderingen plaatshebben 
26. de overname van de notulen in het besluitenregister en verzending binnen
de 30 dagen naar de mede-eigenaars en de andere syndici 
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