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telefonisch en elektronisch
bereikbaar van 8u tot 8u!

voorwoord
Van een koude winter was er dit jaar geen 

sprake ... en wie goed oplet, ziet her en der 

al signalen die erop wijzen dat de lente in 

aantocht is ...  

In dit Wonen 

Magazine 

kijken we vol 

enthousiasme 

uit naar enkele 

boeiende artikels 

en weetjes:  in de 

nieuwe rubriek 

“vastgoedrecht 

onder de loep” 

leggen we graag het principe van de 

“meeneembaarheid” uit.  

Ook lichten we een tipje van de sluier op 

van het nieuwbouwproject #EJ70 op de 

grens Edegem, Kontich.  Verder zetten we 

in elk nummer een gemeente in the picture: 

we beginnen graag met het mooie Mortsel!   

Veel leesplezier, en ... wie weet ontdek 

jij wel je droomplekje, dankzij één van 

onze panden in dit magazine of op www.

habicom.be 

Kurt Van Camp
habicom

 colofon
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 project in de kijker hedendaags wonen
 in superieur comfort

Residentie 
#EJ70
 
Wonen in #EJ70 staat gelijk aan hedendaags wonen in superieur 

comfort met alle voorzieningen in de directe omgeving. Het project 

is gelegen in de wijk ‘Buizegem’ te Edegem. #EJ70 is zeer vlot 

bereikbaar en bovendien centraal gelegen tussen Kontich en Edegem. 

Het kleinschalige nieuwbouwproject omvat 3 twee-slaapkamer 

appartementen, met tuin of terras zowel voor-als achteraan.

Ligging

Het project is gelegen in de 
wijk 'Buizegem' te Edegem. Het 
recent volledig heraangelegde 
marktplein (Sint-Gooriksplein), 
het park 'Romeinse put en tal van 
handelaars bevinden zich allen in 
de directe nabijheid. 

Kwaliteit

#EJ70 biedt u de mogelijkheid om 
uw woning volledig aan te passen 
aan uw smaak en stijl. U krijgt een 
uitmuntende kwaliteit als basis, 
met ruime vrijheid in personalisatie.
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In een notendop 

• 3 twee slaapkamer appn

• Energiezuinig wonen
• 3 zonnepanelen per app
• Prachtige afwerking 
• Vloerverwarming 
• Ruimte en licht 
• Fietsenberging 
• Terrassen

Duurzaamheid 

#EJ70 voldoet aan alle normen 
voor energiezuinig wonen. U geniet 
bovendien per appartement van 
3 zonnepalen. Verwarmen door 
middel van de nieuwste generatie 
HR gasketel in combinatie voor de 
vloerverwarming voor de hoogste 
efficiëntie. Piekfijne isolatie en 
ventilatie maken het geheel 
compleet. 

Prijzen vanaf € 295.000. 
Prijzen zijn steeds exclusief BTW-, registratie- 
en (notaris-) kosten. 

Voor meer informatie kan u een 
kijkje nemen op www.EJ70.com 
of contact opnemen met  
ben@habicom.be of 03 449 42 41



Zwart-wit
Zwart doet z'n intrede, van de 
slaapkamer tot de badkamer en 
is op z'n chicst in combinatie met 
maagdelijk wit. Een microtrend 
die zich doorzet naar opvallende 
deuren. Zwarte deuren zorgen bv. 
voor een eye-catcher en geven 
opeens karakter aan de anders 
neutrale ruimte.

Dit zijn de  woontrends 
van 2020!

 wonen 

Badruimte
Hoezo een badkamer hoort alleen wit 
of blauw te zijn? Deze kamer wordt 
voor het eerst gezien als volwaardige 
“leef”ruimte in het interieur. 
Felgekleurde muren, prints, planten... 
Laat je fantasie de vrije loop.

Urban Jungle
Eén van de grootste interieurtrends. Centraal 
staan allerhande flora die zorgen voor een zuivere 
binnenlucht, kijk maar naar de populaire 'living 
walls' in kantoren. Je kan de trend makkelijk 
thuis toepassen door één of meerdere (levende!) 
planten in combinatie met natuurlijke, ecologische 
materialen in veelal afgeronde vormen.



Classic blue
We zeiden het al, grijs op grijs is definitief 
voorbij. Anno 2020 kiezen we voor de gepolijste, 
monochrome look, maar dan met gedurfde 
tonen. Een volledige kamer in het paars of 
classic blue, de trendkleur van het jaar 2020. 
Een nieuwe kleur voor een nieuw tijdperk, maar 
niet voor doetjes.

Zen met 
aardetinten
We verruilen het koude grijs en beige 
voor warm terracotta, karamel, 
mosterd en mahonie. Uitgepuurde 
vormen, natuurlijke materialen en een 
overall zen-gevoel. Dat is waar we 
naar op zoek zijn in huis  
(cfr. Architectural Digest). 

Mini- vs. 
Maximalisme
Waar het minimalisme naar een strakke look 
streeft, voorspellen interieurdesigners een 
terugkeer van bont maximalisme. Deze trend 
bestaat erin om verschillende materialen te 
gebruiken, maar ook ‘t mixen en matchen tot 
je hoogstpersoonlijke look en verhaal. Design 
komt er samen met vintage en budgetvriendelijk 
meubilair en leuke hebbedingetjes op vakantie.

Anne Michielsen / Alle foto’s van pinterest
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 habicom's eindejaarsconference  



Principe van meeneembaarheid
In bepaalde gevallen kunnen de ver-
kooprechten die bij een eerdere aankoop 
werden betaald in mindering worden 
gebracht van de verkooprechten die u 
dient te betalen bij de aankoop van een 
nieuwe woning-hoofdverblijfplaats. Hier-
door bent u bij de aankoop van een nieuwe 
woning-hoofdverblijfplaats niet opnieuw 
het volledig bedrag aan verkooprechten 
verschuldigd. U dient immers enkel het 
verschil tussen beide bedragen te betalen. 

We kunnen twee verschillende systemen 
onderscheiden: 

Meeneembaarheid door verrekening 
Verkoopt u eerst de oude woning-hoofd-
verblijfplaats vooraleer u overgaat tot 
het aankopen van een nieuwe woning 
die u eveneens als hoofdverblijfplaats zal 
betrekken? In dat geval kan de mee-
neembaarheid meteen plaatsvinden bij de 
registratie van de aankoop van de nieuwe 
woning. 

Meeneembaarheid door teruggave
Koopt u eerst een nieuwe woning aan die 
u als hoofdverblijfplaats zal betrekken 
vooraleer u overgaat tot het verkopen 
van de oude woning-hoofdverblijf-
plaats? In dergelijke situatie zal de mee-
neembaarheid plaatshebben in de vorm 
van een teruggave na het verlijden van 
de verkoopakte van de oude woning. 

Toepassingsgebied en voorwaarden
Het principe van de meeneembaarheid 
kan niet alleen toegepast worden bij de 
aankoop van een woning-hoofdverblijf-
plaats, maar  ook bij de aankoop van een 
bouwgrond, een onroerend goed dat na 
verbouwing tot een woning bestemd kan 
worden en zelfs in bepaalde gevallen bij 
de aankoop van een nieuwbouwwoning 
(met name wanneer op de grondwaarde 
verkooprechten werden geheven). 

Het principe van de meeneembaarheid 
van de verkooprechten zal niet in elke 
situatie van toepassing zijn. Er dienen 
immers steeds enkele voorwaarden 
vervuld te zijn: 

 info   minder betalen
voor je nieuwe thuis?

Vastgoedrecht onder 
de loep genomen.
 
Wie een woning koopt, zal naast de aankoopprijs doorgaans ook 
verkooprechten (ook wel registratierechten) dienen te betalen 
waardoor het totale kostenplaatje van de aankoop toeneemt. 
Moeten deze verkooprechten ook bij elke volgende aankoop 
volledig betaald worden? 
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• Zowel de oude als de nieuwe woning 
moeten in het Vlaams Gewest gelegen 
zijn.

• Enkel aankopen door natuurlijke perso-
nen komen voor de meeneembaarheid 
in aanmerking.

• Bij de aankoop van de oude woning 
werden eveneens verkooprechten be-
taald. 

• De aan-en verkoop moeten zuiver zijn 
(alleen koopovereenkomsten in burger-
rechtelijke zin). 

• De oude woning moet als hoofd-
verblijf-plaats van de koper hebben 
gediend op enig ogenblik in de periode 
van 18 maanden vóór de verkoop van 
de oude woning (verrekening) of vóór de 
aankoop van de nieuwe woning (terug-
gave). 

• De verkoop van de oude woning moet 
gebeuren binnen de twee jaar voor of 
na de aankoop van de nieuwe woning. 

• De koper moet zijn hoofdverblijfplaats 
vestigen op de plaats van de nieuwe wo-
ning en dit binnen de twee jaar na datum 
van aankoop. Deze termijn wordt echter 
tot vijf jaar verlengd in de situatie waarin 
u een bouwgrond aankoopt of het gaat 
om de aankoop van een gebouw dat nog 
niet bewoonbaar is.

Beperkingen
Indien u aan alle voorwaarden voldoet, be-
tekent dit nog niet dat u ook het volledige 
bedrag aan vroeger betaalde verkooprech-
ten kan meenemen. Het bedrag wordt in de 
eerste plaats namelijk beperkt tot uw aan-
deel in de vroeger betaalde verkooprechten. 
Bovendien kan het ook niet meer bedragen 
dan uw aandeel in de verkooprechten van 
de nieuwe woning. Tot slot geldt er ook een 
absolute maximum van 12.500 euro.

Bronnen: 

www.vlaanderen.be
www.notaris.be
Vastgoed in pocket voor het Vlaamse Gewest 19-20
art. 2.9.5.0.1. VCF – art. 2.9.5.0.2. VCF – art 2.9.5.0.3. VCF
art. 2.9.5.0.4. VCF – art. 2.9.5.0.5. VCF

Registratierechten 
dienen niet bij elke 
aankoop volledig 
betaald te worden.



habicom 
lanceert eigen 
klusjesdienst.
 
 
Habicom blijft innoveren en lanceert in maart een nieuwe service. 
Het pakt uit met een eigen klusjesdienst, waarvoor het in 
eerste instantie een extra werkkracht aanneemt. De 20 
gepassioneerde vastgoedexperten- verspreid over vier 
kantoren in de zuidrand van Antwerpen - krijgen er zo een 
nieuwe collega én een gloednieuwe troef bij om uit te spelen 
bij toekomstig en huidig cliënteel.

 klusjesdienst 

‘We verkopen geen huis maar een thuis en net 
daarom is het cruciaal dat we elk pand optimaal 
presenteren”, vertelt habicomzaakvoerder 
Naranjo Decamps. “Om dat te doen kan 
een extra likje verf, een grasmachine of het 
opfrissen van een woonkamer wonderen 
verrichten. 

Als vastgoedexperten weten we hoe we een 
eigendom zodanig moeten presenteren zodat 
het de hoogst mogelijke verkoopprijs zal behalen. Eigenaars 
die dus overwegen om hun eigendom via habicom te verkopen 
of verhuren, kunnen vanaf maart beroep doen op onze eigen 
klusjesman. 

Een muur schilderen, nieuwe keuken plaatsen of zelfs de 
badkamer opnieuw betegelen? Het behoort allemaal tot 
de mogelijkheden die habicom aanbiedt om zijn klanten 
te helpen.’
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Gratis bij verkoop 
Vanaf maart boeken de habicom 
vastgoedexperten de klusjesman 
rechtstreeks in bij de klant thuis. Kleine 
aanpassingswerken worden gratis 
aangeboden als het de verkoop van het 
eigendom ten goede komt. Voor grotere 
werken kunnen de eigen klanten beroep 
doen op een voordeeltarief.

Ook grotere klussen zijn mogelijk. 
Hiervoor werkt habicom samen met 
enkele vaste en betrouwbare partners 
zoals een loodgieter, een elektricien, 
een aannemer… De deskundigheid van 
deze partners staat voorop. Als kers op 
de taart kunnen klanten een habicom 
vastgoedstylist inschakelen om hun 
woning een make-over te geven zodat 
potentiële kopers meteen een goede 
indruk hebben.

Verhuisservice
Bedoeling is tevens dat habicom de 
extra diensten in de nabije toekomst 
nog verder uitbreidt.

Zo zal nog dit jaar ook habicoms 
verhuisservice worden opgestart. 
Opnieuw is dit een extra
dienst waar voornamelijk de eigen 
klanten beroep mogen op doen.

Als kers op de taart 
kunnen klanten een 
habicom vastgoedstylist 
inschakelen om hun 
woning een make-over  
te geven.

Wedstrijd: habicom geeft 

5 uur klussen weg!
 
Stuur voor 15 april een foto naar klusjes@habicom.be

die bewijst dat jij de klusjesdienst goed kan gebruiken, 

en wie weet ontvang jij 5u gratis klusjesdienst!



Quinoa met 
varkenshaas crème van zure room & ‘Jour de Fête’
Ingrediënten: 4 personen 

- 250g quinoa

- 1 blokje kippebouillon  

- 5g komijn

- 2,5g ras el hanout

- 20g olijfolie eerste persing 

- 60g bieslook

- 30g bladpeterselie 

- 50g pijpajuin

- 15g look

- 100g geroosterde  

cashewnoten (ongezouten)

- 100g Jour de Fête

- 200g zure room

- 100g Parmezaanse kaas 

- 20g limoensap 

- zwarte peper en zout

- 50g boter

- varkens haas ± 150g per pers.

- 150g ontbijtspek 2mm dun 

gesneden

- 1g muskaat noot

- 250g snoeptomaat

- 1st rode ui

- paar blaadjes mooie sla voor 

afwerking 

 habicook 



Quinoa: kook de quinoa in 2L kokend water met 2g zout,1g 

peper,1 blokje kippen bouillon, 2g komijn en 1g ras el hanout 

voor gemiddeld 12 a 14 minuten ( zie verpakking quinoa, kan 

verschillen per merk), giet af en laat uitlekken.

Jour de Fête bier crème: snij de 15g look, 40g bieslook, 30g 

pijpajuin, 25g bladpeterselie en de 100g Parmezaan kaas in 

kleine stukken en doe deze in een maatbeker samen met de 

cashewnoten, 

Jour de Fête en limoensap: mix deze tot een homogene massa 

(zoals pesto) meng hierna voorzichtig de zure room eronder en 

kruid af met peper en eventueel nog zout naar smaak.

Varkenshaas: kleur de varkenshaas aan alle kanten mooi bruin in 

een hete pan met boter en kruid de varkenshaas met peper en 

muskaatnoot rol dan de varkenshaas in het ontbijtspek en gaar 

de varkenshaas voor 12 a 14 minuten in de oven op 180C°

Snij de varkenshaas in plakjes van +- 2cm. Doe de quinoa in 

een ring op een bord duw goed aan. Trek een streep op het 

bord naast de quinoa met de Jour de Fête crème. Dresseer 

de varkenshaas op het bord en werk het bord af met 10g fijn 

gesneden bieslook en mooie blaadjes sla.

Dank aan Theatercafé Mortsel, 

Heilig-Kruisstraat 16/B 2640 Mortsel

T 03 440 60 67

Afwerking quinoa: meng de uitgelekte quinoa met 3g 

komijn, 1,5g ras el hanout, 20g olijfolie, peper en zout 

naar smaak. Snij 10g bieslook, 5g bladpeterselie en 20g 

pijpajuin fijn en meng onder de quinoa. Snij ook de rode 

ui fijn en snij de snoeptomaatjes in 4 meng ook deze 

onder de quinoa.

1.

4.

2.
3.

5.

 heerlijk en gezond
    gerechtje!
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 in the picture 

Mortsel is vermoedelijk ontstaan uit 
twee woonkernen, namelijk Mortsel-Dorp 
en Oude God.  De oudste schriftelijke 
vondsten van Mortsel, als Mortsella, 
dateert uit 1158. De naam zou zijn 
afgeleid van de Germaanse woorden 
mor (dat "moer, moeras" betekent) en 
sali (dat uit "één ruimte bestaand huis" 
zou betekenen). Samengesteld geeft dit 
dan "Een uit één ruimte bestaand huis, 
gebouwd in het moeras".

Enkele mijlpalen

In 1860 werd Fort 4 opgetrokken in het 
kader van de militaire verdedigingsgordel 
naar het ontwerp van legerofficier Henri 
Alexis Brialmont.  Voor de bouw van het 
fort werd ± 35 ha grond onteigend en 
de kosten zouden oplopen tot ongeveer 
54 miljoen frank (1 400 000 euro) 
De meeste huizen werden in deze tijd 

opgetrokken uit hout, aangezien het 
verboden was in een straal van 585 
meter rondom militaire versterkingen 
stenen gebouwen op te trekken. (2 houten 

huisjes staan nog steeds in de Lindenlei, 

waarvan 1 recent door Habicom verkocht) 

Lieven Gevaert - fotograaf - vestigde 
zich in 1896 in de Heilig Kruisstraat.  Hij 
kocht in 1904 een groot terrein aan de 
Septestraat, waar nog steeds de huidige 
AGFA fabriek gevestigd is.  In de gouden 
jaren was het fabriek vooral gekend 
om zijn “fotorolletjes”  Momenteel 
ontwikkelt, produceert en verkoopt 
AGFA vooral medische en digitale 
beeldvormings-  en IT-systemen.

In 1921 krijgt (motor)fiets- en 
autofabrikant Minerva de toestemming 
om een fabriek te bouwen in de wijk 
Luithagen.  De Minervastraat doet ons 
nog denken aan deze gouden tijden.  
Deze wagens werden vergeleken met 
luxe wagens zoals Rolls-Royce.

Bombardement - 5 april 1943:  Op 
die dag werd per vergissing door 
een Amerikaans vliegtuig een 
bombardement gevoerd op de 
gemeente. Het bombardement was 

In elk nummer van Wonen Magazine zetten we telkens één 
gemeente “in the picture”.  Aangezien de roots van habicom in 
deze stad liggen, starten we graag met:

Mortsel



eigenlijk bedoeld voor de fabrieken 
van Erla (voormalige Minerva fabriek) 
waar tijdens de oorlog vliegtuigen en 
vliegtuigmotoren werden gemaakt, maar 
de meeste bommen misten hun doel 
en legden de wijk Oude-God volledig 
plat. Verschillende openbare gebouwen, 
waaronder vier scholen, werden geraakt.  
Er waren 936 dodelijke slachtoffers, 
waaronder 209 kinderen... 

In 1999 werd de gemeente Mortsel 
gepromoveerd tot stad, met ingang vanaf 
1 januari 2000.   Momenteel telt de stad 
26.170 inwoners en heeft een oppervlakte 
van 7,78 km2

Welke BV's wonen in Mortsel?
Alex Agnew (komiek), Koen de Bouw 
(acteur), Wim Helsen (cabaretier), Stef 
Wouters (televisiemaker), Jan Van 
Looveren (acteur), Anuna De Wever 
(milieu activiste), enz ...

Wat zijn de leukste plekjes in Mortsel?
Mortsel heeft niet alleen een rijk 
verenigingsleven, er zijn ook vele 
Sportclubs, een ruim cultureel aanbod  

en ook voor een dagje shoppen moet 
je in Mortsel zijn… kortom, er is voor elk 
wat wils! Andere blikvangers: Fort 4, 
zwembad Den Bessem, natuurgebied 
Klein Zwitserland (sinds kort erkend als 
natuurreservaat), de grootste markt van 
de zuidrand op woensdagochtend, enz ...

Meer info:  
www.mortsel.be / www.woneninmortsel.be

"De oudste 
schriftelijke vondsten 
van Mortsel, als 
Mortsella, dateren  
uit 1158."

Mortsel



Wist    je dat..al wie dat niet 
springt, kent 
habicom niet!
Een straat- of buurtfeest? 
Een verjaardagsfeestje voor de 
kids? Laat het ons weten en we 
reserveren voor u ons habicom 
springkasteel.

hallo@habicom.be03 449 42 41



We een nieuwe BIV 
makelaar hebben?

Onze habicom-stagairs worden 
groot. In deze editie plaatsen we 
Olivier in de schijnwerpers. Hij 
heeft zijn parcours met glans 
afgewerkt en zet nu zijn eerste 
stappen als erkende BIV-makelaar. 
Dikke proficiat en succes!

Je regelmatig in 
de prijzen valt bij 
het volgen van 
onze social media 
kanalen?

 wist je dat.. Wist    je dat..

Wij (bijna) 
allemaal echte 
dierenvrienden zijn?

Toulouse

We sinds 
kort nieuwe 
verhuurborden 
hebben? 

Wie heeft ze  
al gespot?
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Michel de Braeystraat 69 1EV, Wonen op de hotspot 'Nieuw Zuid' in 
Antwerpen? EPC: 64 kWh/m² VP: €299.000

antwerpen

Driekoningenstraat 68, Ruim recent gelijkvloers appartement 
EPC: 187 VP: €239.500

berchem

Frans Beirenslaan 197, Gezellige eengezinswoning met garage. 
EPC: 738 kWh/m² VP: €289.000

borsbeek
Boniverlei 152 bus 1, Ruim gelijkvloers appartement (130m²) met 2 
slaapkamers en tuin EPC: 227 kWh/m² VP: €320.000

edegem

Prins Boudewijnlaan 243 1EV, Prachtig villa-appartement (150m² + 
100m²) EPC: 119 kWh/m² VP: €435.000

edegem
Elzenstraat 79, Te renoveren halfopen bebouwing met 3 slaapkamers 
EPC: 617 kWh/m² VP: €355.000

hove

Antwerpsesteenweg 118 R2.7, ‘Project Gonthier’ Prachtig 
hoekappartement met zicht over de binnentuin! VP: €259.000

kontich

 

Van der Meydenstraat 6 3EV, Tof appartement met 1 slaapkamer 
en terras! EPC: 228 kWh/m² VP: €172.500

antwerpen

Fruithoflaan 98/21, Instapklaar appartement met 2 slaapkamers. 
EPC: 147 kWh/m² VP: €175.000

berchem

Pionierstraat 25, Volledig gerenoveerde woning op topligging 
EPC: 146 kWh/m² VP: €295.000

antwerpen

te
koop

te
koop

te
koop

te
koop

te
koop

te
koop

te
koop

Kapelleveldstraat 117-199, Ruime woning met veel mogelijkheden te 
Boechout ! EPC: 387 VP: €340.000

boechout

te
koop

te
koop

te
koop

te
koop

Baanvelden 25, Prachtig onderhouden woning met zwemvijver 
EPC: 492 kWh/m² VP: €495.000

kontich

te
koop

 immo te koop 
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Michel de Braeystraat 69 1EV, Wonen op de hotspot 'Nieuw Zuid' in 
Antwerpen? EPC: 64 kWh/m² VP: €299.000

antwerpen

Driekoningenstraat 68, Ruim recent gelijkvloers appartement 
EPC: 187 VP: €239.500

berchem

Frans Beirenslaan 197, Gezellige eengezinswoning met garage. 
EPC: 738 kWh/m² VP: €289.000

borsbeek
Boniverlei 152 bus 1, Ruim gelijkvloers appartement (130m²) met 2 
slaapkamers en tuin EPC: 227 kWh/m² VP: €320.000

edegem

Prins Boudewijnlaan 243 1EV, Prachtig villa-appartement (150m² + 
100m²) EPC: 119 kWh/m² VP: €435.000

edegem
Elzenstraat 79, Te renoveren halfopen bebouwing met 3 slaapkamers 
EPC: 617 kWh/m² VP: €355.000

hove

Antwerpsesteenweg 118 R2.7, ‘Project Gonthier’ Prachtig 
hoekappartement met zicht over de binnentuin! VP: €259.000

kontich

 

Van der Meydenstraat 6 3EV, Tof appartement met 1 slaapkamer 
en terras! EPC: 228 kWh/m² VP: €172.500

antwerpen

Fruithoflaan 98/21, Instapklaar appartement met 2 slaapkamers. 
EPC: 147 kWh/m² VP: €175.000

berchem

Pionierstraat 25, Volledig gerenoveerde woning op topligging 
EPC: 146 kWh/m² VP: €295.000

antwerpen
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Kapelleveldstraat 117-199, Ruime woning met veel mogelijkheden te 
Boechout ! EPC: 387 VP: €340.000

boechout
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koop

Baanvelden 25, Prachtig onderhouden woning met zwemvijver 
EPC: 492 kWh/m² VP: €495.000

kontich

te
koop

 ons volledige aanbod vind je terug op habicom.be 
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 immo te koop 

De Notelaar 32, Ruime instapklare woning, rustig gelegen aan een 
groen binnenplein. EPC: 89,45 kWh/m² VP: €484.000

wommelgem
Deurnestraat 168 5EV, Prachtig 3 slaapkamer appartement met 
2 terrassen en garagebox. EPC: 169 kWh/m² VP: €298.000

mortsel

Pauwhoevestraat 1, Riante HOB op een uitstekende locatie te 
Kontich. EPC 96,65 kWh/m² VP: €799.000

kontich
Ganzennest 9, Prachtig halfopen casco 4 slaapkamer woning in 
doodlopende straat. VP: €330.000

mortsel
Mechelsesteenweg 178, Opbrengsteigendom 6 appartementen + 2 
garageboxen. EPC: 339 kWh/m² VP: €1.100.000

mortsel

Boomsesteenweg 259, Ruim 3 slaapkamer appartement. 
EPC: 145 kWh/m² VP: €329.000

wilrijk

Klaproosstraat 78, Luxeserviceflat in een rustige groene omgeving. 
EPC: 92 kWh/m² VP: €152.500 

wilrijk

 

Liersesteenweg 211C, Prachtige half open bebouwing met 3 tot 4 
slaapkamers nabij het centrum. EPC: 135,9 kWh/m² VP: €415.000

lint

Fredericusstraat 2, Polyvalente gelijkvloerse handelsruimte. 
VP: €269.500

mortsel

Antwerpsestraat 131, Mooi appartement met 3 slaapkamer en tuin! 
EPC: 153 kWh/m² VP: €264.500

mortsel

te
koop

te
koop

te
koop

te
koop

te
koop

te
koop

te
koop

te
koop

te
koop

te
koop

Wat is mijn 
woning waard?
Maak vrijblijvend een afspraak 
met de vastgoedexpert in uw buurt. 

03 449 42 41

Pluyseghemstraat 21, Ideale starterswoning nabij het centrum. 
EPC: 352 VP: €159.500 

kontich

te
koop

 immo te koop 
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Albert Grisarstraat 17 - 2018 Antwerpen
(vlakbij Brouwerij De Koninck)

T. 03/239.81.51 info@bodywave.be
Privé parking

HEALTH… 
is beautiful!

Veel mensen zien 
er tegenop om 
uren te sporten... 
Daarom voorzien 
we korte bewe-

gingsprogramma’s van max. 30 
min. Via individuele coaching 
en in samenspraak met onze 
kinésiste, maken we een persoon-
lijk plan om snel vorderingen te 
maken!

Als extra kan je eventueel - in 
samenspraak met onze diétiste - 
een voedingsplan laten opstellen 
in functie van jouw levensstijl en 
behoefte. (Vermageren, sport-
diëet, diabetiseducator, ... enz) 

Onze jarenlange ervaring zorgde 
reeds voor succesvolle trajecten, 
waarbij onze cliënten snel hun 
zelfvertrouwen herwonnen en/of 
uitbouwden. Door de energie die 
ze kregen, steeg hun daadkracht 
en halen ze meer uit het leven!

BEAUTY… is the reward! 

Onze schoonheidsspecialistes 
geven je gelaat een intense 
oppepper, of het nu gaat om een 
klassieke gelaatsverzorging of een 
specifi eke microdermabrasie of 
een microneedling behandeling. 

Wedden dat je zelfverzekerd 
buiten stapt en de wereld weer 
helemaal aankan?!

Een wellness massages (met of 
zonder sauna), brengt je lichaam 
en geest helemaal tot rust. Of heb 
je meer nood aan een therapeu-
tische massage: hoofdpijn-
massage, lymfedrainage, deep 
tissue, sportmassage, fi bromyalgie 
massage… Tessa weet raad!

De mooiste uitdaging is om voor 
u een weg uit te zoeken die het 
best bij u past!

Body Wave ook voor: 
lipomassage, Endermologie, 
Hypoxi, E-Fit, Babor, Kyalin, 
Universal Contour Wrap...

OPENDEURDAG
Zaterdag 28 maart 9 - 16u

Een nieuw logo, een nieuwe stijl ... 
hetzelfde succesverhaal, 
reeds 17 jaar lang ...

 Live demo’s & info 
 Huidanalyse met Babor Derma Visualiser
 Meet je mineralen 
 Goodie-bag voor iedere bezoeker
 Infosessies, gastsprekers, degustaties, enz ... 

Voor een stralend gelaat 
& een energiek en gezond 
lichaam 

 Tinneke De Vos - Kinesiste

Anouk - Schoonheidsspecialiste

Julie - Schoonheidsspecialiste

Charlotte - Diëtiste

Tessa - Massagetherapeut

Bekijk het volledige programma van de 
opendeurdag op:

www.bodywave.be
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Hypotheek voordeel
Wij zoeken steeds de 
goedkoopste oplossing 
bij aankoop, 
herfinanciering 
en renovatie.

03 346 03 46
www.hypotheekvoordeel.be

info@hypotheekvoordeel.be

Herentalsebaan 145a, 2100 Deurne 
Openingsuren: ma-do: 9u tot 20u, 
vrij: 9u tot 18u, za: 10u tot 13u



www.verheyenbinnenhuisinrichting.be • 
info@verheyenbinnenhuisinrichting.be 

 Verf mét advies

 Behang

 Raamdecoratie

 Vloerbekleding

 Plaatsingsdienst + schilderwerken

 Gevelrenovatie met spuitkurk

ANNIVERSARY
1987-2017

www.verheyenbinnenhuisinrichting.be • 
info@verheyenbinnenhuisinrichting.be 

 Verf mét advies

 Behang

 Raamdecoratie

 Vloerbekleding

 Plaatsingsdienst + schilderwerken

 Gevelrenovatie met spuitkurk

ANNIVERSARY
1987-2017

  NORMALE OPENINGSUREN:
  dinsdag t.e.m. vrijdag: 10u-18u
  zaterdag 10u-14u
  gesloten op maandag, zon- en feestdagen

www.verheyenbinnenhuisinrichting.be • www.kurkgevel.be
info@verheyenbinnenhuisinrichting.be • info@kurkgevel.be

 Verf mét advies

 Behang

 Raamdecoratie

 Vloerbekleding

 Plaatsingsdienst + schilderwerken

 Gevelrenovatie met spuitkurk

www.verheyenbinnenhuisinrichting.be • 
info@verheyenbinnenhuisinrichting.be 

 Verf mét advies

 Behang

 Raamdecoratie

 Vloerbekleding

 Plaatsingsdienst + schilderwerken

 Gevelrenovatie met spuitkurk

VERHEYEN BVBA • BONIVERLEI 257 
2 6 5 0  E D E G E M  •  T.  0 3  4 5 8  4 7  5 2  
info@verheyenbinnenhuisinrichting.be • info@kurkgevel.be 
www.verheyenbinnenhuisinrichting.be • www.kurkgevel.be

  NORMALE OPENINGSUREN:
  dinsdag t.e.m. vrijdag: 10u-18u
  zaterdag 10u-14u
  gesloten op maandag, zon- en feestdagen

www.verheyenbinnenhuisinrichting.be • www.kurkgevel.be
info@verheyenbinnenhuisinrichting.be • info@kurkgevel.be

 Plaatsingsdienst + schilderwerken
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goedkoopste oplossing 
bij aankoop, 
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info@hypotheekvoordeel.be

Herentalsebaan 145a, 2100 Deurne 
Openingsuren: ma-do: 9u tot 20u, 
vrij: 9u tot 18u, za: 10u tot 13u



Jan van Rijswijcklaan 164, Volledig gemeubeld appartement met 
prachtig zicht over Antwerpen. EPC: 260 kWh/m² HP: €1350 + €150 K

antwerpen
Schrijnwerkersstraat 9 1EV, Ruim appartement in het hart van 't 
stad! EPC: 223 kWh/m². HP: €1300 + €50 K

antwerpen

Biezenwei 8 1EV, Mooi gerenoveerd en super gelegen appartement 
EPC: 98 kWh/m².HP: €750 + €45 K

edegem
Doolhoflaan 17, Gerenoveerd gelijkvloers appartement met garage. 
EPC: 324 kWh/m² HP: €825 + €25 K 

mortsel

Millegemweg 34-36, Recent en ruim hoekappartement met 
autostaanplaats. EPC: 122 kWh/m² HP: €795 + €75 K

vremde

Statielei 27 B1.1, Prachtig appartement met 2 slaapkamers én 2 
terrassen EPC: 137,04 kWh/m² HP: €750 + 70 K

mortsel

Golfstraat  85, Leuk gelijkvloers appartement op een rustige locatie! 
EPC: 175 kWh/m² HP: €690 

wilrijk

Prins Boudewijnlaan 325 2EV, Centraal gelegen 2-slaapkamer 
appartement EPC: 219 kWh/m² HP: €725 + 20 K

wilrijk

 

Ruytenburgstraat 41-43, 1-slaapkamer appartement in residentiele 
woonwijk (Pullhof) EPC: 237 kWh/m² HP: €675 + €50 K

berchem

Meerminne 3 3EV, Uiterst licht en ruim appartement op toplocatie! 
EPC: 170 kWh/m² HP: €900 + €160 K

mortsel

Van Colenstraat 12, Uitzonderlijk duplex-appartement met 2 slpk 
en groot terras in hartje centrum EPC: 743 kWh/m² HP: €750 + €50K

boechout

te
huur

te
huur

te
huur

te
huur

te
huur

te
huur

te
huur

te
huur

te
huur

te
huur

te
huur

Uw woning in de
volgende editie?
Mail habicom via 
hallo@habicom.be of bel naar:

03 449 42 41

 immo te huur 
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Uw woning in de
volgende editie?
Mail habicom via 
hallo@habicom.be of bel naar:

03 449 42 41

 ons volledige aanbod vind je terug op habicom.be 
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LIERSESTEENWEG 89 2640 MORTSEL   TEL 0488520164   WWW.EASY-PROTECT.BE

ERK. MIBZ.: 20 1877 12 INCERT ERKEND: A-0166

INBRAAK- EN BRANDBEVEILIGING    CAMERABEWAKING    TOEGANGSCONTROLE    VIDEOFONIE

GRATIS OFFERTE!



Alice 
Heuvelstraat 88 
Boechout  
T 03 455 38 15

Bloemen Knegtel 
Kern 38 
Wilrijk  
T 03 827 12 42
www.knegtel.be  

Culinaire Slagerij Goeminne 
Guido Gezellelaan 5
Mortsel
T 03 449 96 25
www.eric-goeminne.be

Kapsalon Dupon by Thomassen 
Pieter Reypenslei 71 
Mortsel  
T 03 440 05 65
www.duponcoiffures.be

Paul's bakkery & tearoom 
Statielei 99 
Mortsel  
T 03 449 93 75 

Restaurant Tisson 
Prins Leopoldlei 106
Mortsel  
T 03 291 31 23
www.tisson.be

Sierschouwen Van Bulck 
Boomsesteenweg 21  
Aartselaar 
T 03 887 69 89
sierschouwenvanbulck.be

Bakkerij ’t Bieke 
Boechoutsesteenweg 19
Hove 
T 03 455 27 94

Bakkerij Luverco
Spoorwegstraat 1-3
2550 Kontich
T 03 440 91 75

Boetiek Fashion 
Kapellestraat 9
Aartselaar  
T 03 877 21 65

Drankenspecialist Albo 
Frans van Dunlaan
Wilrijk  
T 03 440 14 36
www.albodrinks.be

Kebam verzekeringskantoor 
Mechelsesteenweg 340 
Kontich  
T 03 457 76 84
www.kebam.be

Pitta Pizza Millenium
Strijdersstraat 53,
2650 Edegem
T 03 458 38 93
www.pitta-pizza-edegem.be

Schoenmakerij Taloni 
Statielei 117 
Mortsel  
T 03 449 62 84

'T Bazarke
Statielei 113 
Mortsel  
T 03 449 81 51

Body Wave 
Albert Grisarstraat 17
Antwerpen  
T 03 239 81 51
www.bodywave.be  

Brood & banket Ellen 
Jos Reusenslei 36 Borsbeek 
T 03 321 46 37
Molenlei 110 Boechout 
T 03 455 79 48

Brandtfood
Sint Laureysplein 5
2540 Hove
T 03 455 66 70 
www.brandtfood.be

Frituur Bareeltje
Deurnestraat 202
2640 Mortsel

Frituur Het Park 
Liersesteenweg 19 
Mortsel 
T 03 501 06 09

Patisserie St. Jozef 
Heuvelstraat 110  
Boechout  
T 03 455 28 47

Restaurant Cosy Kitchen 
Liersesteenweg 91
Mortsel
T 03 336 00 85
www.cosykitchen.be 

Schoonheidsinstituut Alegria 
Antwerpsestraat 72 
Mortsel 
T 03 449 17 26

Theatercafé Mortsel
Heilig-Kruisstraat 16/B
2640 Mortsel 
T 03 440 60 67 
www.theatercafemortsel.be

Partner worden of adverteren in Wonen magazine?
Contacteer Naranjo via naranjo@habicom.be of 0473 88 67 21 

Ons magazine vind je bij deze partners:

Vishandel Steloy 
Antwerpsestraat 56-58
Mortsel 
T 03 449 96 68
www.steloy.be

LIERSESTEENWEG 89 2640 MORTSEL   TEL 0488520164   WWW.EASY-PROTECT.BE

ERK. MIBZ.: 20 1877 12 INCERT ERKEND: A-0166

INBRAAK- EN BRANDBEVEILIGING    CAMERABEWAKING    TOEGANGSCONTROLE    VIDEOFONIE

GRATIS OFFERTE!



Klopt, en daarom gaat habicom veel
verder, met de habicom Check.

hallo@habicom.be bereikbaar
van 8u tot 8u!03 449 42 41

mortsel kontich boechout wilrijk

Een gratis schatting?
 

Lees er alles over op www.habicom.be/nl/habicomcheck

Dat kan je toch
overal krijgen?

Verkoopbaarheid
van uw woning

Verhogen van
de waarde

Homestaging
of niet?

Experten
uit uw buurt

Timing van de 
verkoop

Schatting
binnen 48u


