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Wie had dat gedacht …?
Velen van ons hadden het begin van de
lente wel anders voorgesteld.

habicom Mortsel
Antwerpsestraat 292
habicom Boechout
Alexander Franckstraat 2

Hopelijk is iedereen gezond en wel deze
periode doorgekomen.
Misschien kan dit
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Antwerpsesteenweg 55
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Boomsesteenweg 281

wat verzetten
door het volgen
van de nieuw-

Tel 03 449 42 41
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ste woontrends,
of een BBQ-

telefonisch en elektronisch
bereikbaar van 8u tot 8u!

tip, vakantie
doorbrengen in
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zaakvoerder habicom
naranjo@habicom.be
Bedeling: habicom promo-team
Concept, Hoofdredactie,
eindredactie en coördinatie:
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het binnenland, … ook op vastgoedgebied
bieden we nog veilige alternatieven zoals
schatten op afstand.
En ondanks deze bizarre tijden heeft Habicom ook iets te vieren ! We nemen u graag
in gedachten mee naar ons feest.

Vormgeving: xen.be

Houd het veilig deze zomer!
Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door
middel van druk, fotokopie, microfilm of
op enige andere wijze, zonder voorafgaand
schriftelijk akkoord van de uitgever.

Ook adverteren in dit magazine?
Neem contact op met
Naranjo Decamps
naranjo@habicom.be

Wim Zegels
habicom

Radius
Het unieke en luchtige design van de stoel,
voetenbank, loungestoel en zitbank uit de
Radius-collectie past perfect bij hartelijke
momenten vol geborgenheid. De touwstructuur
van de omhullende rug- en armleuningen
gaat naadloos op in het geheel en geeft deze
collectie een neomodernistische, maar tegelijk
tijdloze uitstraling. Hou het sober. Of vul het
geheel aan met de bijpassende rugkussens voor
een langdurig zitcomfort.

gewoon

buiten
wonen

Brioni Outdoor

Forest

Poefs, stoelen en daybeds, de stoffen zijn vlekvrij,

Design Robby Cantarutti & Partners

ademend, UV-bestendig en waterbestendig.

n

Interieurstyliste:
An Daelmans
ilsogno-homestyling.be
0476 829 102

Winkel:
Arte-Cose
Statielei 11
2640 Mortsel

Solid
De Solid-collectie uit teak 'natural' en
geborsteld teak 'nero' is tegelijkertijd een
uitnodiging en een duidelijk statement. Het
ontwerp van de armstoelen, krukken en
barstoelen vormt een perfect evenwicht
tussen technologische innovatie en authentiek
vakmanschap. Het elegante houten frame en
de hoogwaardige kussens staan symbool voor
stevigheid en comfort. Dat gevoel wordt op zijn
beurt verstrekt door de sensuele vorm, die als
het ware versmelt met je lichaam.

Torsa
De slanke lijnen en het lichte design van
Torsa zijn het toonbeeld van verfijning.
De prachtig vormgegeven houten basis
wordt gecombineerd met een tafelblad uit
imitatiemarmer of monochrome keramiek.
Van een ontspannen koffiepauze tot een
feestbanket of een vrolijk aperitief ... De
tafels en poefs uit de Torsa-collectie maken
elk moment onvergetelijk. Het compacte,
maar veelzijdige formaat is geschikt voor
kleine en grote buitenruimtes.
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alle ins en outs
die je moét weten!

De Vlaamse
registratiebelasting
onder de loep.
De Vlaamse registratiebelasting is een belasting die verschuldigd is bij de
registratie van een akte of een geschrift (vb. verkoopovereenkomst), zoals
bij de aankoop van een woning of bij de schenking van een som geld.

Soorten registratiebelasting

op het hypotheekkantoor. Het
verkooprecht wordt geheven bij de

1. Verkooprecht

registratie van deze notariële akte die de
verkoopovereenkomst bevat.

Als u een onroerend goed koopt, dan
betaalt u op de aankoopsom het

Het verkooprecht op een verkoop

verkooprecht (registratiebelasting).

onder opschortende voorwaarde wordt

Het verkooprecht is verschuldigd

pas opeisbaar als de opschortende

bij verkoop (maar ook bv. bij een ruil

voorwaarde wordt vervuld.

van onroerende goederen), en vanaf er
een verkoopovereenkomst is gesloten.

Tussen de ondertekening van de

Deze verkoopovereenkomst vormt de

verkoopovereenkomst en het verlijden

basis van de notariële akte, welke een

van de notariële akte doet de notaris een

authentieke akte is en dus rechtszekerheid

aantal opzoekingen en controles zodat

verschaft en de mogelijkheid biedt om

de verkoop met zekerheid definitief kan

de overschrijving ervan te bekomen

worden afgesloten. Pas na deze controles
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kan de notariële akte getekend worden.

Het is dus van groot belang dat de notaris

Een afschrift van de notariële akte wordt

ervoor zorgt dat de aankoopakte zo snel

dan door de notaris overgemaakt aan

als mogelijk wordt overgeschreven.

het hypotheekkantoor. Vanaf dan is de

De notaris zorgt ook voor de betaling

verkoop ‘tegenstelbaar aan derden’, m.a.w.:

van de registratierechten — die door
de koper aan de notaris betaald werden
voor de ondertekening van de akte,

•

•

Derden hebben officieel kennis van

samen met de erelonen en aktekosten

de overdracht. Zij kunnen dus bv.

— aan het registratiekantoor, en dit

geen beslag meer laten leggen op

binnen een termijn van 15 dagen na de

het verkochte goed.

ondertekening van de notariële akte.

Derden kunnen geen hypotheek

Indien deze termijn niet gerespecteerd

meer laten inschrijven of andere

wordt, is er een belastingverhoging

voor de koper onaangename

van 20% van de registratiebelasting

initiatieven nemen.

verschuldigd.
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Tarief?
Het algemeen tarief van het verkooprecht bedraagt 10%, maar er zijn sinds 2018
enkele verlaagde tarieven van toepassing. Een beknopt overzicht wat er precies is
veranderd:
• Aankoop van de enige eigen woning:

• Het zgn. klein beschrijf (5% bij aankoop

verlaagd tarief 7% (sinds juni 2018)

van een bescheiden woning) is al langer

daalt naar 6% (vanaf januari 2020)

afgeschaft. In de plaats kwam er een

• Energetische renovatie van de enige

rechtenvermindering bij aankoop van

eigen woning: 6% (sinds juni 2018)

een woning van ten hoogste € 200.000

verlaagt naar 5% (vanaf januari 2020)

(€ 220.000 in de kernsteden en de

• beschermende monumenten als enige
eigen woning: 1%

Vlaamse Rand), waardoor u bij aankoop
tegen 6% toch € 5.600 minder betaalt

• aankoop sociale woning: 1,5%

(tegen 5% is dat € 4.800 minder).

• aankoop woning voor sociale verhuur: 7%

Tarief tot
01/01/20

Tarief vanaf
01/01/20

Bijkomende vermindering
‘bescheiden woning’

Verlaagd tarief voor de enige
eigen woning

7%

6%

€5600

Aanvullend verlaagd tarief bij
energetische renovatie

6%

5%

€4800

Aanvullend verlaagd tarief
beschermd monument

1%

1%

-

Voorwaarden om het verlaagde tarief van 6% voor de enige eigen
woning te genieten:
• Aankoop door een natuurlijk persoon

• Aankoop van de enige én eigen woning

• Zuivere aankoop (= verkoop, waarbij de

• Inschrijving in het bevolkingsregister

verkoper het onroerend goed overdraagt

binnen de 2 jaar na het verlijden van de

met als tegenprestatie een prijs in geld)

notariële akte

• Aankoop van de hele volle eigendom

8

Wonen Magazine

immo

“ Het algemeen
tarief van het
verkooprecht
bedraagt 10%,
maar er zijn sinds
2018 enkele
verlaagde tarieven
van toepassing. ”
Bijkomende voorwaarden om het verlaagde tarief van
5% bij energetische renovatie van de enige eigen woning:
• Ingrijpende energetische renovaties uitvoeren waarbij minstens de opwekkers om
een specifiek binnenklimaat te realiseren (installaties voor verwarming, koeling, warm
water, ...) volledig worden vervangen én minstens 75% van de bestaande en nieuwe
scheidingsconstructies worden geïsoleerd.
• Binnen 5 jaar na het verlijden van de aankoopakte wordt een EPC bouw bekomen

Het basistarief van 10% blijft geldig voor:
• Alle aankopen door rechtspersonen, VZW’s, vennootschappen, stichtingen
• Alle aankopen door een natuurlijk persoon van een bouwgrond, een woning
op plan/aanbouw (nog niet bewoonbaar), een afgewerkte woning (grond
onder registratiebelasting en constructies onder BTW), een garage, een
investeringsvastgoed.

Wonen Magazine

9

bij roerende goederen is
registratie niet verplicht !

2. Schenkbelasting

Dit is de belasting als u een onroerend goed schenkt of de schenking registreert.
Elke schenking van een onroerend goed moet via een notariële akte gebeuren en dus
worden geregistreerd. Bij roerende goederen is de registratie niet verplicht.
In de schenkbelasting zijn er verschillende tarieven afhankelijk van het goed dat wordt
geschonken (roerend of onroerend) of afhankelijk van de hoedanigheid van de schenker of
de begiftigde.
Tarief in rechte lijn en tussen partners (onroerend goed)
A Gedeelte van de
schenking schijf in euro

Tarief, toepasselijk op het
overeenstemmende gedeelte in kolom
A, in %

Totaalbedrag van de belasting over
de voorgaande gedeelten, in euro

Vanaf 0.01 tem 150.000

3

-

Vanaf 150.000,01
tem 250.000

9

4.500

Vanaf 250.000,01
tem 450.000

18

13.500

Vanaf 450.000,01

27

49.500

Bron: Vlaanderen.be

Tarief tussen andere personen (onroerend goed)
Gedeelte van de schenking
A schijf in euro

Tarief, toepasselijk op het overeenstemmende gedeelte in kolom A, %

Totaalbedrag van de belasting over
de voorgaande gedeelten, in euro

Vanaf 0.01 tem 150.000

10

-

Vanaf 150.000,01
tem 250.000

20

15.000

Vanaf 250.000,01
tem 450.000

30

35.000

Vanaf 450.000,01

40

95.000

Bron: Vlaanderen.be
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3. Verdeelrecht
Dit is de registratiebelasting dat verschuldigd is als een onroerend goed dat
aan verschillende mede-eigenaars behoort, wordt verdeeld. Dit kan bv. gebeuren naar aanleiding van een echtscheiding
of van een erfenis waarbij de erfgenamen
die in onverdeeldheid hebben geërfd dat
onderling wensen te verdelen.

“ Elke schenking
van een onroerend
goed moet via
een notariële
akte gebeuren
en dus worden
geregistreerd. ”

Het wordt berekend op basis van de
totale waarde van het onroerend goed of
op basis van de waarde van de afgestane

registratiebelasting betaald, wat het

delen.

recht op hypotheekvestiging is.

Het basistarief bedraagt 2,5% op deze

U betaalt 1% registratierechten op het

overeengekomen waarde. Er is ook een

bedrag van de lening waarvoor een hypo-

verlaagd tarief van 1% - voor gehuwden

thecaire inschrijving wordt genomen.

en wettelijk samenwonenden bij echtscheiding of beëindiging van de wettelijke

Bronnen:

samenwoning. Het verlaagde tarief moet

www.vlaanderen.be

gevraagd worden in de akte.

Webinar Vlaamse registratiebelasting
standpunten Vlabel – Vivo

4. Recht op hypotheekvestiging

Evelyne Plouvier

Als u een onroerend goed koopt of
renoveert en u gaat hiervoor een hypothecaire lening aan, dan zal de hypotheek
worden ingeschreven in de registers van
de hypotheekbewaarder. Deze inschrijving
kan enkel gebeuren aan de hand van een
notariële akte. Hierop wordt er

Wonen Magazine
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Habicom vastgoed & advies heeft iets te vieren...

Habicom is
Sinds het voorjaar van 2014 staan
Naranjo Decamps en Veronique Peeters
aan het roer van het Habicom team. Ondertussen
dus al iets meer dan 5 jaar. Een verjaardag die
we samen wilden vieren. Maar helaas heeft de
Corona crisis er anders over beslist. Maar dat
houdt ons niet tegen om iedereen, die in ons
gelooft heeft, super te bedanken.
Waar komt de naam ‘Habicom’
eigenlijk vandaan?
Het is een versmelting van de Latijnse woorden
‘Habitat’ en ‘habitare’ (= wonen) en de term
‘compagnie’ (bedrijf) en zo werd in 1995 Habicom
(‘woon-bedrijf) geboren met als stichter Philip
Dendale. En toen, in 2014, kreeg Habicom een nieuw
leven …

12
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2014

Naranjo Decamps, die toen

al meer dan 10 jaar actief was in de
vastgoedwereld, neemt Habicom
over van Philip Dendale. Samen met
Veronique Peeters geeft hij Habicom
een nieuwe huisstijl en logo en wordt
Habicom vastgoed & advies geboren.
Zij starten met hun tweetjes vanuit
het kleine sympathieke kantoor aan de

2015

Habicom wint de award van

Mechelsesteenweg te Mortsel.

‘vastgoedbelofte van het jaar’. En ze
bleven niet stilzitten. Ook het nieuwe
kantoor in Mortsel aan de Antwerpsestraat
krijgt vorm. Een voormalig café wordt
omgetoverd tot een stijlvol kantoor op de
grens met Berchem.

2016

Het idee ontstaat om uit te

breiden in de zuidrand van Antwerpen,
wat realiteit wordt in …

2017

Habicom opent haar kantoor

in het centrum van Kontich met Wim

2018

de nieuwe kantoren

Zegels als regiomanager.

in Boechout en Wilrijk worden
geopend. In kantoor Boechout is
Ruben Suarez regiomanager, in
Wilrijk is dat Heidi Bruyninckx.

2019

Habicom vastgoed & advies

bestaat 5 jaar!

Ondertussen telt Habicom 4 kantoren en 20 sympathieke teamleden die één voor één
gepassioneerd zijn door vastgoed en zich ten volle inzetten voor een succesvolle verkoop
en verhuur van jouw eigendom. Zonder jullie hadden wij dit niet kunnen realiseren … dus via
deze weg een grote DANKJEWEL aan al onze klanten!

Redactie door Evelyne Plouvier

Wonen Magazine
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Steak
op de barbecue
Wellicht zullen we deze zomer nog meer van onze
tuin en terras kunnen genieten dan andere jaren. Een
lekkere maaltijd op de BBQ bereid, brengt des te meer
het vakantiegevoel naar boven.
Hierbij wat tips en tricks voor het
bereiden van een lekkere steak
(al dan niet dry-aged) boven
hete kolen.
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TIPS
1. Zorg voor een goede kwaliteit van steak … ga hiervoor het
liefst naar een slager; laat de steak snijden in een dikte
van ongeveer 1,5 tot 2 cm
2. Een marinade mag maar moet zeker niet
Uw habicook

Wim Zegels

3. Zorg voor goede kwaliteit van houtskool (restaurant
kwaliteit: deze stukken zijn groter, bereiken een hogere
temperatuur en behouden beter hun warmte)
4. Leg slechts aan één kant houtskool, zodat er een hete kant
en minder hete kant gecreëerd wordt
5. Leg de grill ook niet te vol, het is BBQ geen gourmet :)

BEREIDING
1. Indien je kiest voor een marinade : mix alle gekozen
ingrediënten goed in een blender. Gebruik niet te veel peper
want als deze verbrandt, zorgt dit voor een bittere smaak
2. Giet de marinade erover en draai het vlees een paar keer
zodat alles goed bedekt is met marinade.
3. Dek de kom af met vershoudfolie en zet het minstens 1 uur,
persoonlijk liever niet langer dan 3 uur in de koelkast.
4. Neem het vlees minstens een half uur voor het grillen uit de
koelkast zodat deze op kamertemperatuur kan komen. Pro-tip:
laat de steak een 45 min. “opwarmen” in een oven van 45°C.
5. Leg de steak op de heetste gedeelte van de grill. Slechts 2
min. per kant (afhankelijk van de dikte van het vlees). Protip : draai de steak maar 1x om. Doe dit met een tang …
prik zeker niet in het vlees.
6. Gril de steak naar een kerntemperatuur van 55°C (medium)
7. Haal de steak van de barbecue en laat hem rusten op de
snijplank voor ongeveer 10 minuten.
8. Snij dunne plakken, beetje fleur de sel erover en serveer aan
je gasten.

in de kijker

Kontich in
de kijker.
Korte geschiedenis
Kontich is bijzonder rijk aan
archeologische vondsten. De
belangstelling van de archeologie voor
de gemeente ontstond op het einde van
de 19de eeuw. Op de 6 belangrijkste
archeologische vindplaatsen van
Kontich vind je nu een bord met meer
uitleg.
De vroegste sporen van menselijke
bewoning gaan terug tot het begin

Leuke plekjes en
bezienswaardigheden
Sportclubs, culturele bezienswaardigheden (Kasteel Altena,
Oud gemeentehuis, …), natuurparken (Gemeentepark,
Altenapark, Broekbos, …), …
en uiteraard ook de gekende
winkelstraat in het centrum
van Kontich. Elke zaterdag kan
je ook terecht op de Markt van
Kontich die plaatsvindt op de
Antwerpsesteenweg ter hoogte
van het gemeentepark.

kontich in cijfers

van het Neolithicum. Tijdens de aanleg
van de Koningin Astridlaan in 1937,
zijn een aantal hutkommen ontdekt
waarin stenen gebruiksvoorwerpen

89%
van de bewoners is
tevreden met hun woning.

werden gevonden. Kontich bestond in
die tijd voornamelijk uit wouden met

De vergeten geschiedenis

77%

van Kontich-Kazerne

tevreden over zijn buurt

ondoordringbare moerassen.

van de bewoners is

Niet iedereen weet dat 2000 jaar
geleden Kontich-Kazerne het centrum
van de gemeente Kontich was, zelfs
van een gebied dat veel groter was dan
het huidige Kontich! De belangrijke
archeologische vondsten dateren zowel

90%
van de bewoners
beschikt over een tuin

uit de steentijd als brons- en ijzertijd en
zijn terug te vinden in het Museum voor
Heem- en Oudheidkunde op het SintJansplein.

67%
van de bewoners

Het Keltenveld op de Alfsberg is de

heeft zicht op groen

oudste van de belangrijke vindplaatsen.
Bekende Kontichnaars
Dirk Abrams (sportjournalist), Siska
Schoeters (radiopresentatrice), Timo

85%
is niet ontevreden
over de gemeente

Descamps (acteur, zanger), Marthe De
Pillecyn (zangeres K3), Raf Van Brussel
(zanger, radiomaker), …
Meer info over Kontich via

www.woneninkontich.be

89%
van de bewoners heeft een
terras, balkon, patio,...

INBRAAK- EN BRANDBEVEILIGING CAMERABEWAKING TOEGANGSCONTROLE VIDEOFONIE
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Eetkamer
Maatwerk kasten, tafels en stoelen in de
nieuwste materialen en kleuren.

wannahaves

Let there be light
Stijlvolle verlichting in strakke
vormgeving , smeedwerk

2

Take it easy
Comfortabele relaxzetels
zorgen voor de ultieme
ontspanning

ens
Leuke collectieogkumss eer
om je zetel n !
leven in te blazen

5

4

Tafeltje dabei..

Mirror, mirror..
Unieke collectie spiegels in

Originele bijzettafeltjes
in agaat

meerdere maten

An Daelmans Interieurstyliste

Winkel: Arte-Cose

ilsogno-homestyling.be

Statielei 11 2640 Mortsel

0476 829 102

Open do-vr-za
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Ontdek

uw buurt

Onze vakantie zal er deze zomer helaas iets anders
uitzien … maar wij hebben alvast enkele tips om leuke
uitstappen te doen in uw buurt !

Wandelen in de zuidrand
De ideale gelegenheid om samen met het
gezin of vrienden de mooiste plekjes in
de Zuidrand te ontdekken!
Wandelgebied Zuidrand biedt je een
selectie van 195 km wandellussen
langsheen kasteeldomeinen, forten,
beekvalleien, boscomplexen en
landbouwgebieden die typerend zijn voor
deze regio. Zo kunnen wandelaars maar
liefst 17 km wandelpaden in de Zuidrand

in de Zuidrand. Onder meer de John

ontdekken die voorheen niet op de kaart

Juchemwandeling in Mortsel, de

stonden.

Zandbergenwandeling in Kontich, de

De wandelkaart heeft heel wat moois

uitbreiding van het Bos- en Beemdenpad

in petto voor haar bezoekers, zo zijn er

in Lint en Hove met het Laarzenpad en

veel nieuwe wandelingen te verkennen

het Uilenbos.
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Daarnaast kan je ook de nieuw
aangelegde paden in Hof ter

Fietsen door
de zuidrand

Linden in Edegem, Landschapspark
Frijthout (Hove) en sportpark

In onze

Sneppenbos (Boechout) exploreren.

Antwerpse
zuidrand heb

Ook de prachtige wandelingen in

je prachtige

gemeenten Aartselaar, Borsbeek en

verborgen

district Wilrijk blijven sterkhouders

landschappen

op de nieuwe wandelkaart.

die je met
de fiets kan

→ https://bit.ly/wonenwandelkaart

ontdekken. De fietskaart bundelt
vijf fietslussen die dwars door de
Zuidrand lopen. Elke lus zet een

Culinair genieten

ander aspect in de kijker, van de

Bestel een lekker menu bij één

tot prachtige landschappen, er is

van onze lokale restaurants en/

voor ieder wat wils.

forten en kastelen over beekvalleien

of handelaars en maak van je
eigen tuin of terras een culinair

Je kan de lussen naar hartenlust

hoogtepunt !

combineren om langere afstanden
te fietsen.

Enkele tips:

Om de inwoners van de Zuidrand
de kans te geven om hun omgeving
met de fiets te ontdekken tijdens

Den Bassin te Mortsel

de coronacrisis, werd de fietskaart

Cosy Kitchen te Mortsel

vervroegd gelanceerd. Via deze

’t Of in Hove te Hove

link kan je de overzichtskaart

Faim te Edegem

downloaden:

Slagerij Goeminne te Mortsel &
Kontich

→ https://bit.ly/wonenfietskaart

Vishandel Steloy te Mortsel
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immo te koop

te
koop

te
koop

antwerpen

antwerpen

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

Nationalestraat 4, 3eV, Instapklaar appartement (110m²) met 2 slpks aan
de Groenplaats. EPC: 172 kWh/m² VP: €345.000

te
koop

te
koop

berchem

berchem

Fruithoflaan 120, 9eV, 1slk appartement op de 9e verdieping in
de Fruithoflaan in Berchem! EPC: 366 kWh/m² VP: €135.000

Elisabethlaan 146, glv , Gerenoveerd gelijkvloersappartement (95m²)
met 2 slaapkamers + terras. EPC: 296 kWh/m² VP: €269.000

te
koop

te
koop

boechout

borsbeek

Kapelleveldstraat 117-119, Ruime woning met veel mogelijkheden!
EPC nr. 117: 249 kWh/m² - EPC nr. 119: 387 kWh/m² VP: €340.000

Akkerdonckstraat 8, Gerenoveerde EGW met Zuidtuin en achterweg.
EPC: 185 kWh/m² VP: €319.500
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te
koop

te
koop

edegem

edegem

Volhardingstraat 44, Op te frissen gezinswoning op de grens van
Edegem en Mortsel. EPC: 454 kWh/m² VP: €249.000

Ernest Jouretlaan 70, Exclusief nieuwbouw gelijkvloers
nieuwbouwappartement (96m²) in residentie #EJ70. Start der werken
overeen te komen. VP: €329.000

te
koop

te
koop

hoboken

hove

Verenigde Natieslaan 5, glv, Gelijkvloers appartement met 2
slaapkamers en gemeenschappelijke tuin! EPC: 390 kWh/m² VP:
€185.000

Vredestraat 107, Goed onderhouden eengezinswoning ! EPC: 176
kWh/m² VP: €360.000

te
koop

te
koop

kontich

kontich

Brugmanstraat 6, Op te frissen villa met veel mogelijkheden ! EPC:
in aanvraag VP: €442.000

Reipelveld 5, Bouwgrond (HOB) op 330 m² grond. VP: €169.500
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immo te
te koop
koop

te
koop

te
koop

kontich

kontich

Sleutelstraat 8, Ruime te renoveren woning.
EPC: 801 kWh/m² VP: €249.000

Kapelstraat 39, Handelsgelijkvloers met tuin, magazijn, en
duplex-appartement. EPC: 117 kWh/m² VP: €595.000

te
koop

te
koop

kontich

lint

Reepkenslei 51, Bouwgrond voor een OB op 751 m² grond.
VP: €359.000

Liersesteenweg 211 C, Prachtige half open bebouwing met 3 tot 4
slaapkamers nabij het centrum van Lint! EPC: 135,90 VP: €415.000

te
koop

te
koop

mortsel

mortsel

Liersesteenweg 4, Goed onderhouden open bebouwing in centrum
Mortsel! EPC: 350 kWh/m² VP: €545.000

Molenstraat 106, 200% instapklare woning met stadstuin.
EPC: 241 kWh/m² VP: €279.500
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te
koop

mortsel

verkocht

Neerhoevelaan 47, Recente woning (2006) met ruime tuin, 3 à 4
slaapkamers en garage. EPC: 161 kWh/m² VP: €465.000

wilrijk
Klaproosstraat 78, 3.1, Luxeserviceflat in een rustige groene
omgeving! EPC: 95 kWh/m² VP: €150.000

te
koop

Wat is mijn
woning waard?
wilrijk
Iepermanlei 5, Opbrengsteigendom op topligging !
EPC: 228 kWh/m² VP: €410.000

te
koop

Maak vrijblijvend een afspraak
met de vastgoedexpert in uw buurt.

03 449 42 41
te
koop

wilrijk

wommelgem

Boomsesteenweg 259, 2eV, Ruim 3 slaapkamer appartement.
EPC: 145 kWh/m² VP: €329.000

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

Schatting
op afstand.
Wens je een waardebepaling ? Surf naar onze website of bel ons
en vraag je gratis habicom check aan. Je ontvangt binnen de 48u
een vrijblijvende waardebepaling van jouw eigendom. Bent u echter
nog bang om iemand in je woning binnen te laten, dan kan je nog
steeds beroep doen op onze ‘schatting op afstand’ die wij tijdens de
Corona-lockdown hebben gecreëerd.

Hoe gaat dit in zijn werk ?
• Foto’s of een filmpje van jouw eigendom

Wij maken een vergelijking met de

• Plannen of afmetingen

recent verkochte panden in jouw buurt

• Een korte beschrijving van het

en berekenen de bewoonbare opp.,

eigendom (vb. aantal slaapkamers, cv

grondopp. enz. Hebben we nog vragen,

op aardgas, zonnepanelen, garage, …)

bellen we.

Resultaat ?
Je ontvangt een gedetailleerde waardebepaling in de mailbox of de brievenbus! Ook
tijdens onze plaatsbezoeken zorgen wij ervoor dat dit veilig gebeurt. De maatregelen op
de volgende pagina dienen strikt nageleefd te worden.
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Safety first!
• Kom op tijd en beperk de duurtijd.

• Voorzie eigen beschermingsmiddelen
(mondmasker). De vastgoedmakelaar

• Wacht buiten op veilige afstand tot de

zal dit ook doen.

makelaar aangeeft dat je binnen kan.
• Annuleer het bezoek als je
• Volg aandachtig de richtlijnen die

ziekteverschijnselen vertoont.

de vastgoedmakelaar met je zal
overlopen.

• Volg altijd de aanwijzingen van de
vastgoedmakelaar.

• Respecteer de social distancing
(minstens 1,5m afstand).

• Onze makelaars ontsmetten na elk
bezoek alle klinken

• Schud geen handen.
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immo te huur

te
huur

te
huur

berchem

berchem

Lode Vissenaekenstraat 22, 2eV, Zonnig appartement met 2 slpks.
EPC: in aanvraag HP: €700 + €30 K

Gustaaf Garittestraat 9, 2eV, Zonnig gerenoveerd appartement in
topwijk! EPC: 175 kWh/m² HP: €820 + €80 K

te
huur

te
huur

boechout

boechout

Jan Frans Willemsstraat 6, 1eV, Toffe nieuwbouw studio met terras
en ondergrondse autostaanplaats ! E-peil: 66 HP: €685 + €50 K

Welvaartstraat 30, Mooie half open woning met 2 SLPK en tuin te
Boechout ! EPC: 343 kWh/m² HP: €1200

te
huur

te
huur

deurne

edegem

Oude Bosuilbaan 1, 4eV, Ruim en verzorgd 2-slpk appartement te
Deurne ! EPC: 189 kWh/m² HP: €750 + €95 K

Hovestraat 159, glv, Gelijkvloers appartement met 2 slpks.
EPC: 264 kWh/m² HP: €695 + €150 K
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te
huur

te
huur

hove

kontich

Boechoutsesteenweg 166, 2eV, Super de luxe nieuwbouw
appartement! EPB in opmaak. HP: €1200 + €100 K

Hofstraat 14, 2eV, Ruim appartement met terras en garage.
EPC: 296 kWh/m² HP: €675

te
huur

te
huur

kontich

mortsel

Mechelsesteenweg 148, 1eV, Nieuwbouw appartement met 1 slpk en
parkeerplaats. EPB in opmaak. HP: €770 + €60 K

Antwerpsestraat 34, Casco handelspand op topligging.
HP: €1350

te
huur

Uw woning in de
volgende editie?
wilrijk
Pastoor Bauwenslaan 30, 3eV, Energiezuinig appartement met 2
slpks en aangenaam terras. EPC: 137 kWh/m² HP: €750 + €70 K

Mail habicom via
hallo@habicom.be of bel naar:

03 449 42 41
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Hypotheek voordeel

03 346 03 46

www.hypotheekvoordeel.be
Herentalsebaan 145a, 2100 Deurne
Tijdelijk gewijzigde openingsuren
Ma-vrij: 9u tot 18u

Let op, geld lenen kost ook geld.

Wij zoeken steeds de
goedkoopste oplossing
bij aankoop,
herfinanciering
en renovatie.

erken

Verf mét advies
Verf mét advies

Verf mét advies

Behang
Behang
Verf
mét advies

Behang

Raamdecoratie
Raamdecoratie

ANNIVERSARY
1987-2017

Behang
Raamdecoratie

Vloerbekleding
Vloerbekleding

ANNIVERSARY
1987-2017

Raamdecoratie
Plaatsingsdienst + schilderwerken
Vloerbekleding
Plaatsingsdienst + schilderwerken
Gevelrenovatie met spuitkurk

Plaatsingsdienst
schilderwerken
Vloerbekleding
Gevelrenovatie+met
spuitkurk

NORMALE

dinsdag t.e
zaterdag 10
gesloten op

NORMALE OPENINGSUREN:

dinsdag t.e.m. vrijdag: 10u-18u
www.verheyenbinnenhuisinrichting.be
zaterdag 10u-14u
info@verheyenbinnenhuisinrichting.be
gesloten op maandag, zon- en feestdagen

• ww
Gevelrenovatie
met spuitkurk
Plaatsingsdienst
+ schilderwerken • inf
www.verheyenbinnenhuisinrichting.be
info@verheyenbinnenhuisinrichting.be

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

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

info@verheyenbinnenhuisinricht

Je eigendom
verkopen of
verhuren?
Dan bieden wij jou graag een gratis vrijblijvende
schatting met advies aan. Bovendien krijg je
tijdelijk ook nog eens 5u. klusjesdienst gratis als je
je eigendom met habicom verkoopt!
Alle info via 03 449 42 41 of hallo@habicom.be

o o k in
c o r o n a t ij d e n !

gra tis schatting
met advies!

03 449 42 41

hallo@habicom.be

bereikbaar
van 8u tot 8u!

