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Bernaerts
uw schilder 
& decorateur

Reeds 4 generaties lang staat er een team van professionele, residentiële 
schilders en gedreven decorateurs klaar om u met veel plezier te begeleiden 
in het realiseren van uw interieurproject. 

Ons aanbod

Schilderwerken   |   Muurbekleding   |  Raamdecoratie   |   Vloerbedekking

Heirbaan 15-17 | 2640 Mortsel | 03 449 40 30 | info@bernaertsmortsel.be | www.bernaertsmortsel.be



telefonisch en elektronisch
bereikbaar van 8u tot 8u!

voorwoord

Ondertussen is de eerste schooldag al achter ons 

en kijken we uit naar een heerlijk najaar.  Onze 

warme zomer is in sneltempo voorbijgevlogen.  

Soms was het even puffen en ons gras leek plots 

op een woestijn maar het zonnetje heeft ons, deze 

zomer, wel deugd gedaan.    

Nu wordt het 

stilaan tijd om onze 

warme jassen en 

sokken terug boven 

te halen en ons 

’s avonds in onze 

knusse zetel met 

een dekentje te 

installeren. 

In dit nummer vind je een terugblik op onze 

deelname aan het populaire VIER-programma 

Huizenjagers.  Maar ook een eerste zicht op het 

poortgebouw dat de ingang naar Kontich vorm zal 

geven Residentie Gonthier. 

Veel leesplezier! 

Naranjo Decamps 
habicom

 colofon
Wonen Magazine is een 
lifestylemagazine van
habicom | vastgoed & advies.

habicom Mortsel 
Antwerpsestraat 292

habicom Boechout 
Alexander Franckstraat 2 

habicom Kontich 
Antwerpsesteenweg 55

habicom Wilrijk 
Boomsesteenweg 281 

Tel 03 449 42 41
hallo@habicom.be
www.habicom.be

Verantwoordelijke uitgever:
Naranjo Decamps
zaakvoerder habicom 
naranjo@habicom.be

Bedeling: 
Bpost

Concept, Hoofdredactie, 
eindredactie en coördinatie: 
Habicom team
 
Vormgeving: xen.be

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



Preview:
Project Gonthier.

Kontich krijgt met 
Residentie Gonthier een 
nieuw poortgebouw. 
Op de hoek van de 
Koningin Astridlaan en 
de Antwerpsesteenweg 
in Kontich, één van de 
toegangspoorten tot 
Kontich, verrijst binnenkort 
de nieuwbouwresidentie 
Gonthier.  

 Het project van de hand van Mertens 
Architecten zal bestaan uit 37 appartementen 
met een mix van één-, twee- en 
drieslaapkamerappartementen en twee 
winkelruimtes.

Door de opsplitsing in twee gebouwen heeft de 
ontwikkelaar gezorgd dat alle appartementen 
veel lichtinval hebben en het een luchtig 
geheel wordt. Bovendien wordt het dak van de 

  preview  

4 Wonen Magazine



“ Het dak van de 
winkelruimten 
wordt ingericht 
als een grote 
binnentuin „

winkelruimten ingericht als een grote 
binnentuin.

Beide gebouwen beschikken over een 
ondergrondse parkeergarage met 
respectievelijk 19 en 34 staanplaatsen.  
Zowel boven- als ondergronds zijn er 
ook fietsstaanplaatsen.

Bij de opstart van de verkoop ontvangt 
u als eerste alle informatie van het 
project. 

Wil je als eerste de plannen kunnen 
inkijken?  Registreer je dan door een 
mailtje te sturen naar hallo@habicom.
be of bel habicom op 03-449.42.41.  
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HABICOM

S U C C E SVO L  V E R KO C H T  D O O R  H A B I C O M

Mooi wonen begint bij
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Sinds januari 2017 kan u bij Verheyen 
terecht op hun nieuwe locatie, Boniverlei 
257 in Edegem.

In de winkel en toonzaal vind je alles 
voor uw aankoop van verf van het 
merk Trimetal. De gewenste kleur kan 
onmiddelijk voor u op de mengmachine 
worden aangemaakt en u kiest ineens 
alle benodigdheden . Handiger is haast 
onmogelijk.

Verheyen binnenhuisinrichting heeft een 
uitgebreide keuze behang, vloerbekleding, 
en raamdecoratie.
De doe-het zelver kan dit allemaal bij hen 
bestellen.

Uiteraard kunnen ook alle werken voor u 
worden uitgevoerd.

Leslie die zelf opleiding tot kleuradviseur 
heeft gevolgd  helpt haar klanten met 
al hun vragen rond binnenhuisinrichting. 

Opendeurdagen 
bij Verheyen!
Binnenkort zijn het opendeurdagen bij Verheyen Binnenhuisinrichting in 
Edegem!!!  Sinds januari 2017 kan u bij Verheyen terecht op hun nieuwe 
locatie, Boniverlei 257 in Edegem. In de winkel en toonzaal vind je alles 
voor uw aankoop van verf van het merk Trimetal. De gewenste kleur kan 
onmiddelijk voor u op de mengmachine worden aangemaakt en u kiest 
ineens alle benodigdheden . Handiger is haast onmogelijk.

  spotlight  
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Toon Leslie een 
foto en ze geeft 
gepast advies.

Toon haar een foto van het interieur 
en ze geeft in de winkel of ter plaatse 
het gepaste advies. Door de jaren heen 
werd Verheyen Binnenhuisinrichting 
een naam van standing en 
vertrouwen op het vlak van behang, 
schilderwerken, gevelrenovaties 
vloerbekleding, tapijten en 
raamdecoratie. 

Op zaterdag 13 en zondag 14 oktober 
gooien Leslie en Barry de deuren 
wagenwijd open voor de  opendeurdag. 
Parkeren is geen enkel probleem want 
dat kan voor de deur. Plaats voor 
iedereen! Naast het obligate lekker 
hapje en drankje worden er op 13 en 14
oktober talrijke interessante promoties 
aangeboden.

Product in de kijker : CORETEC : een 
100% waterproof LVT-vloer met 
clickstysteem .

Deze vloer is opgebouwd Core , 
kurkonderlaag en designs  
(planken en tegels bovenaan).
Deze vloer heeft vele voordelen, nl: 
100% waterproof, extreme stabiel, 

geen acclimatisatie nodig, eenvoudig 
te plaatsen op elke ondergrond, 
akoestisch dempend, geschikt voor 
vloerverwarming en keeling, hoge 
krasweerstand, pet proof, antistatisch.  
Kom deze vloer ontdekken tijdens de 
opendeurdagen. Of kom meer te weten 
over Iso-kurk!! Iso-kurk is waterdicht 
en staat voor een revolutie in 
gevelrenovatie, want de spuitkurk zorgt 
er niet enkel voor dat uw gevel er als 
nieuw uitziet, het isoleert hem ook.   De 
combinatie isolatieplaten en afwerking 
met spuitkurk kan uiteraard ook.

Het is dus meer dan de moeite 
waard om die opendeurdagen 
op de agenda te zetten. 
Zaterdag 13 oktober van 10 
tot 17u en zondag 14 oktober 
van 12 tot 17u
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De verkoop 
van ons huis 
was een voltreffer, 
bedankt presale!

  presale  
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Hoe werkt een presale?

• Geïnteresseerden komen langs op één 

kijkdag, dus geen maandenlange bezoekjes  

's avonds of tijdens het weekend. 

• De verschillende biedingen worden verzameld 

tijdens de Presale dag. 

• De hoogste bieder maakt de meeste kans om 

de nieuwe eigenaar te worden.

Wordt je woning voor de eerste keer verkocht?  

Ga dan voor de Presale formule!

Wil je jouw woning ook verkopen tegen de 

hoogste marktprijs?  Neem dan vrijblijvend 

contact met ons via 03 449 42 41 of via  

hallo@habicom.be.

Speciaal voor panden die 

voor het eerst worden 

aangeboden op de 

vastgoedmarkt ontwikkelde 

habicom het unieke 

verkoopconcept Presale.  

Een innovatief systeem 

waarmee heel wat woningen 

snel én tegen de hoogst 

haalbare marktprijs werden 

verkocht.



LPG Endermologie - Microdermabrasie - Hypoxi - Kyalin - E-Fit - Universal Contour Wrap

Maak kennis met Body Wave!

Als nieuwe klant krijg je 20% korting* op 
een behandeling naar keuze en een Babor 
geschenk.
Ons team van schoonheidsspecialisten - 
massagetherapeuten - diëtiste en kinesiste 
staan met een grote smile en veel goesting 
klaar om jou verder te helpen.

Genieten in jouw buurt van 

WELLNESS - MASSAGES
BEAUTY - BABOR VERZORGINGEN
AFSLANKEN - DIEET & BEWEGING

* introductiekorting enkel voor nieuwe klanten op vertoon 
van deze advertentie. Geldig tot 16 november 2018.

Albert Grisarstraat 17 (vlakbij Brouwerij De Koninck)
2018 Antwerpen - T. 03/239.81.51
www.bodywave.be - Privé parking

BODYWAVE_Ad-Habicom-A5.indd   3 24/08/18   11:43
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habicom wint
huizenjagers!

  media  

De provincie Antwerpen kwam als eerste 
aan de beurt in het nieuwe seizoen van 
Huizenjagers op VIER.  Vastgoedexperten 
Valerie, Naranjo en Marvin gingen op zoek 
naar huizen in het groenere gedeelte van 
Antwerpen, de zuidrand. 

Ook Roos Van Acker, samen met haar 
vriend Tobias, waren van de partij.  Zij 
waren op zoek naar een uniek pand.  
‘En dat was een hele uitdaging want 
zij zochten naar een ‘specialeke’ 
een vuurtoren, woonboot,..;’ vertelt 
vastgoedexpert Naranjo Decamps. 

Naranjo mocht de titel van beste 
makelaar mee naar habicom nemen.  
‘Onze Huizenjagers trofee pronkt in ons 
hoofdkantoor in Mortsel.  En ik moet 
toegeven dat we er bijzonder fier op zijn.  
Héél ons team heeft mee gewerkt aan 
de voorbereidingen om de geschikte 
woningen te vinden.  Het is dankzij hen 
dat we de titel hebben binnengehaald.’
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Ik moet toegeven 
dat we er bijzonder 
fier op zijn.
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Niets is minder waar! Want wat als je nu 
heel wat minder voor diezelfde lening moet 
betalen door naar Hypotheekvoordeel te 
stappen?

Christine, Christel Jelle en Karin zijn 
specialisten in hun vak. Ze tonen met hun 
professionele aanpak en snelle service 
aan dat iedereen zonder verplichtingen, 
spaarplannen en andere voorwaarden het 
bodemtarief meteen krijgt!  

Het aanbod dat zij voor u maken staat 
duidelijk op papier en wordt met u tot in de 
kleinste details glashelder overlopen.

Bij Hypotheekvoordeel wordt tijd voor 
u gemaakt. Elke klant wordt vriendelijk 
onthaald en krijgt in een ontspannen 
sfeer totaal vrijblijvend zonder te moeten 
onderhandelen of enige verplichtingen 
steeds het goedkoopste tarief dat voor hem 

De beste of voordeligste hypothecaire lening zoeken en 
vinden. Voor velen onder ons is de eerste reflex naar je 
eigen bank stappen. Alles mooi en eenvoudig bij mekaar 
houden. Hierdoor denken we vaak dat we dan ook de 
beste voorwaarden hebben.

Een hypothecaire 
lening met de beste 
voorwaarden via 
hypotheekvoordeel.

 info 
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of haar van toepassing is. Al uw vragen 
met betrekking tot de overheid, uw 
makelaar, notaris en uw bank worden 
voor u opgelost. Ook alles inzake wat 
fiscaal aftrekbaar is. Ze leggen u uit 
hoe je de betaalde intresten en kapitaal 
van je lening via uw belastingen kunt 
recupereren. 

Uniek is de formule “All-in” waar 
je bovenop de aankoopprijs ook 
de notariskosten en eventuele 
verbouwingen kan lenen.

U hoeft geen weken te wachten tot 
het dossier in orde is. Alles verloopt bij 
Hypotheekvoordeel snel, correct en u 

wordt constant op de hoogte gehouden 
van het verloop van uw dossier.

Wat ook de termijn van uw keuze is, 
5 of zelfs 30 jaar, Hypotheekvoordeel 
berekent steeds de beste mogelijkheid 
en werkt uiteraard en uitsluitend met de 
notaris van uw keuze.
Sta je voor een belangrijke aankoop in 
uw leven, betaal dan geen euro te veel en 
spring gewoon binnen zonder afspraak.

Van maandag tot donderdag staan we 
voor u klaar van 9u tot 20u, vrijdag van 
9u tot 18u en zaterdag van 10u tot 13u.

Alles bij mekaar genomen kregen wij 
bij Hypotheekvoordeel een goedkopere 
oplossing "dan bij onze eigen bank.”

"Uniek is de  
formule “All-in” 
waar je bovenop 
de aankoopprijs 
ook de 
notariskosten 
en eventuele 
verbouwingen kan 
lenen."
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SERVICE EN KWALITEIT
Klanten bijstaan met een persoonlijk en 
professioneel advies, dat is waar het bij de 
SLAAPBOETIEK om draait. Tel daarbij een 
goede service en Belgische topkwaliteit en 
het plaatje is volledig. 

Al 38 jaar staat de SLAAPBOETIEK bekend 
voor optimaal slaapcomfort. Het is een 
familiebedrijf en dat is alleen maar een 
voordeel voor de klanten die kunnen profi-
teren van de kennis en jarenlange ervaring. 
In 1980 startte  Rita Van Caenegem - de 
mama van Marino en Lieveke - met de 
Maxi Matrasmarkt. In 2010 werd dan de 
SLAAPBOETIEK opgericht. 

In al die jaren is de winkel uitgegroeid tot 
de mooie boetiek van vandaag. De hele 
familie is bij de zaak betrokken en allen zijn 
ze begaan met gezond en verantwoord 
slaapcomfort. 

De SLAAPBOETIEK is dan ook veel meer 
dan een showroom met bedden. Het is er 
sfeervol en je wordt uitgenodigd om de 
bedden ook werkelijk uit te testen. En dat 
niet zomaar eventjes, maar op je gemak.

1000 M2 SLAAPPLEZIER
In de ruime, vernieuwde toonzaal, biedt 
de SLAAPBOETIEK zijn bezoekers het beste 
van wat er op de markt te vinden is, voor 
ieders budget. Je vindt er bijvoorbeeld al 
boxsprings – compleet met matras, hoofd-
bord en levering – vanaf 990 €, benadrukt 
Marino Finck. 
Over een oppervlakte van 1000 m2 ontdek 
je slaapsystemen, bedkasten, zetelbedden, 
donsdekens en bedtextiel.
“Wij willen de mensen laten genieten 
van een optimaal slaapcomfort voor een 
gezonde nachtrust”.

AFGEZONDERDE TESTRUIMTE
De SLAAPBOETIEK heef een compleet 
ingerichte slaapcabine waarin je volledig 
in de wereld van Tempur wordt onderge-
dompeld. Daarnaast zijn er 4 ingerichte 
slaapkamers – topcombinaties van matras 
en bodem – die je rustig kan uittesten.
“Zo bieden we mogelijkheid aan de klant 
om de kwaliteit van onze producten uit te 
proberen en te bezinnen over de verschil-
lende mogelijkheden. Alleen zo kunnen 
we mensen bewust maken van optimaal 
slaapcomfort.”

      
      We staan altijd klaar voor onze klanten 
      met persoonlijk en professioneel advies.
“  

Wonen_redactioneel.indd   1 14/08/18   15:37



“  

4   Heb jij het snel ‘s nachts snel warm?  
En heb je last van transpiratie? Dan is 

het misschien tijd om jouw matras aan te 
passen naar een 7 zone pokketverenmatras 

MATRAS VANAF €250

2   Heb jij last allergieën of nekklachten? 
 Een goed hoofdkussen, aangepast aan jouw 

noden, zorgt ervoor dat jij de dag weer  
lentefris tegemoet gaat!

ERGONOMISCH HOOFDKUSSEN €80 

BRENG DE LENTE 
IN JE SLAAPKAMER!

STENENBRUG 155 - 157 | 2140 ANTWERPEN | T. +32(0)3 235 07 14 | WWW.SLAAPBOETIEK.BE
OPEN OP ZON- EN FEESTDAGEN, WOENSDAG GESLOTEN 

De lente is weer in het land, een goede reden om jouw slaapkamer onder handen te  
nemen! De slaapboetiek zorg al meer dan 35 jaar voor een comfortabele nachtrust.  

Met zo’n 1000m2 aan inspiratie vind jij zeker de beste lente items voor jouw slaapkamer! 

Spring snel eens binnen voor een ruim assortiment aan kastbedden, boxsprings,  
Slaapkamers, Zetelbedden en kijk samen hoe we vandaag de dag compact kunnen wonen.

1   Boxsprings volledig op maat 
uit België met super snelle  

levertermijn. (10 werkdagen) 
TWEEPERSOONS BOXSPRING  

VANAF €1.350

TIP! Wist je dat je onze eigen lijn 
boxsprings volledig in België wordt 
geproduceerd? Hierdoor houden we de 
levertermijn ongezien kort! 

3   Kies voor anti-allergie lakens. 
Goed voor mensen met een allergie 

aan pollen of huisstofmijt. 
HOESLAKEN VANAF €30

OOK OPEN OP ZONDAG

5   Alles in één keer betalen, waarom zou je? Je hebt een mooi 
bed of nieuwe slaapkamer gezien bij De Slaapboetiek.  

Vraag naar onze voorwaarden in de winkel.
LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD.

DB505052D8

MAAK JE KLAAR 
VOOR JE WINTERSLAAP
De dagen beginnen al flink te korten en dat betekent maar één ding: de winter komt eraan! 

Tijd om je slaapkamer klaar te maken voor een comfortabele, warme winterslaap. Met een showroom van 
1000m2 vol inspiratie, vind je bij de Slaapboetiek zeker de beste winterspullen voor jouw slaapkamer!

Spring snel eens binnen voor ons ruim assortiment aan kastbedden, boxsprings, slaapkamers, zetelbedden 
en kijk samen hoe we vandaag de dag compact kunnen wonen.

Belgische boxsprings 
volledig op maat

met supersnelle levertermijn
(10 werkdagen)

TWEEPERSOONS BOXSPRING 
VANAF   € 1.350

Heb jij last van allergieën of nekklachten?
Een goed hoofdkussen, aangepast aan jouw 

noden, zorgt ervoor dat jij de nieuwe dag weer 
uitgeslapen tegemoet gaat! 

ERGONOMISCH HOOFDKUSSEN  € 80 Kies voor anti-allergie lakens.
Goed voor mensen met een allergie 

aan pollen of huisstofmijt. 
HOESLAKEN VANAF  € 30

Heb jij het ‘s nachts snel warm?
En heb je last van transpiratie? Dan is het 

misschien tijd om je matras te vervangen door 
een 7-zone pokketverenmatras.

MATRAS VANAF  € 250

TIP! Wist je dat onze eigen lijn boxprings 
volledig in België wordt geproduceerd? 

Hierdoor houden we de levertermijn 
ongezien kort!

Ruime afdeling studiomeubelen, bedkasten 
en zetelbedden voor compact wonen

Stenenbrug 155-157  · 2140 Antwerpen  ·  03 235 07 14 · www.slaapboetiek.be

OPEN OP ZON- EN FEESTDAGEN, WOENSDAG GESLOTEN

1

2

3

4

5

Steps_sep18.indd   1 13/08/18   10:24

Wonen_advertentie.indd   1 14/08/18   15:36
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Enkele winnaars van het
GOEMINNE BBQ-PAKKET



WIN
één van de
10 wijn-
proefboxen!
(met 4 verschillende wijnen)  

Stuur een selfie die jouw passie voor wijn 
illustreert naar proefbox@habicom.be en 
waag je kans om één van deze 
wijnpakketten te winnen!

Aangeboden door ALBO & habicom.

ALBO
Drive-in & Winkel
Frans van Dunlaan 63, 2610 Wilrijk
Tel. 03 440 14 36 | drivein@albodrinks.be
www.albodrinks.be 

Openingsuren drive-in & winkel:
Ma: gesloten
Di t.e.m vrij: 9.00 - 18.00 u
Za: 9.00 - 16.30 u
Zon- en feestdagen gesloten



J U W E L E N  R A M S
uw huis van vert rouwen

GROTE COLLECTIE UIT EIGEN ATELIER · ZILVEREN JUWELEN VANAF €5,95! · GROTE KEUZE TROUWRINGEN!

AANKOOP OUD GOUD EN MUNTEN AAN DE BESTE PRIJS!
JUWELEN RAMS Antwerpsestraat 406  2850 Boom  03 888 27 26

www.juwelenrams.be  |  ruime parking op 50m aan de kerk

GAATJES PRIKKEN
OORBELLEN  €15

Openingsuren: 

maandag 14u tot 19u
dinsdag 14u tot 19u
woensdag 14u tot 19u
vrijdag 14u tot 19u
zaterdag 10u tot 17u

Nu ook open op 
woensdagnamiddag!



IN JE BUURT
In september opent habicom twee nieuwe kantoren in Boechout en Wilrijk.  In de 4 habicom-
kantoren, gelegen op toplocaties, kan je terecht voor de verhuur & verkoop van jouw woning.  

Ben je op zoek naar een nieuwe syndicus of rentmeester dan kan je terecht bij habicom 
beheer.  Kortom voor elk wat wils!

Vind je habicom kantoor

MORTSEL
Antwerpsestr. 292

Mortsel

KONTICH
Antwerpsestwg. 55

Kontich

BOECHOUT
A.Franckstr. 2

Boechout

WILRIJK
Boomsestwg. 281

Wilrijk

Kontich

Wilrijk Mortsel

Boechout



te
koop

Super gelegen kleinschalig kantoor of commerciële ruimte! 
€90.000

antwerpen
Justitiestraat 28

Serficeflat met 1 slpk gelegen in de Harmonie. 
EPC: 228 kWh/m²  VP: €139.000

antwerpen
Lange Lozannastraat 233, 03

te
koop

Zoekt u een investering in een handelsgelijkvloers met horecazaak? 
VP: €229.000

berchem
Generaal Lemanstraat 2 A

Gerenoveerde HOB in doodlopende straat. 
EPC: 263 kWh/m²  VP: €399.000

boechout
Victor Heylenlei 22, te

koop
te
koop

Op te frissen OB gelegen in een rustige straat! 
EPC: 626 kWh/m²  VP: €390.000

duffel
 Bruinstraat 26

Charmante vrijstaande woning met mooie tuin te Edegem ! 
EPC: 461 kWh/m²  VP: €525.000

edegem
Prins Boudewijnlaan 237

Gerenoveerde vrijstaande woning met prachtige tuin én bijgebouw! 
EPC: 365 kWh/m²  VP: €419.000

hove
Elzenstraat 103

te
koop

te
koop

Bijzonder ruime en standingvol appartement. 
EPC: 90 kWh/m²  VP: €315.000

edegem
Boniverlei 154 te

koop

te
koop

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

03 449 42 41

te
koop

Charmante vrijstaande woning op toplocatie!
EPC: 693 kWh/m²  VP: €429.000

hove
Geelhandlaan 12 te

koop

 

Prachtige dakstudio in nieuwstaat! 
EPC: 241 kWh/m²  VP: €137.500

berchem
De Roest D'Alkemadelaan 8 te

koop

Super toffe half open woning met tuin & garage! 
EPC: 165 kWh/m²  VP: €349.000

boechout
Gillegomstraat 63 te

koop

 immo te koop 
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koop
te
koop

Op te frissen OB gelegen in een rustige straat! 
EPC: 626 kWh/m²  VP: €390.000

duffel
 Bruinstraat 26

Charmante vrijstaande woning met mooie tuin te Edegem ! 
EPC: 461 kWh/m²  VP: €525.000

edegem
Prins Boudewijnlaan 237

Gerenoveerde vrijstaande woning met prachtige tuin én bijgebouw! 
EPC: 365 kWh/m²  VP: €419.000

hove
Elzenstraat 103

te
koop

te
koop

Bijzonder ruime en standingvol appartement. 
EPC: 90 kWh/m²  VP: €315.000

edegem
Boniverlei 154 te

koop

te
koop

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

03 449 42 41

te
koop

Charmante vrijstaande woning op toplocatie!
EPC: 693 kWh/m²  VP: €429.000

hove
Geelhandlaan 12 te

koop

 

Prachtige dakstudio in nieuwstaat! 
EPC: 241 kWh/m²  VP: €137.500

berchem
De Roest D'Alkemadelaan 8 te

koop

Super toffe half open woning met tuin & garage! 
EPC: 165 kWh/m²  VP: €349.000

boechout
Gillegomstraat 63 te

koop

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

te
koop

Halfopen bebouwing met aparte studio op toplocatie!
EPC: 117 kWh/m²  VP: €480.000

hove
Nieuwstraat 27

Op te frissen woning met tuin! 
EPC: 390 kWh/m²  VP: €264.500

kontich
Drabstraat 166

te
koop

Bél-etage met 3 slaapkamers in rustige straat. 
EPC: 241 kWh/m²  VP: €389.000 

mortsel
Hof Savelkoul 34

Centraal gelegen opbrengsteigendommen in het geheel te koop! 
VP: €1.000.050

mortsel
Pieter Reypenslei 5-7 te

koop
te
koop

Instapklare eensgezinswoning in groene woonwijk Ten Dorpe! 
EPC: 386 kWh/m²  VP: € 219.000

mortsel
Ten Dorpelei 71

Luxeserviveflat in een rustige groene omgeving! 
EPC: 92 kWh/m²  VP: €170.000

wilrijk
Klaproostraat 78 3.1,

Instapklaar 2 - slpk. appartement. 
EPC: 234 kWh/m²  VP: €159.000

wilrijk
Laaglandweg 63 5L

te
koop

te
koop

Mooi gerenoveerd appartement!
EPC: 181 kWh/m²  VP: €189.900

walem
Kerkhofstraat 2 1EVL te

koop

te
koop

te
koop

Wonen op een topligging in groene omgeving! 
EPC: 288 kWh/m²  VP: €480.000

wilrijk
Zwaluwenlaan 7 te

koop

 

Een architecturaal pareltje met zicht op het water! 
VP: €375.000

lier
Baron Opsomerlaan 60 B3 (APP.) te

koop

Unieke cottage woning met 8 slaapkamers en grote grondoppervlakte!
EPC: 1011 kWh/m²  VP: €425.000

mortsel
Liersesteenweg 84 te

koop

Recente nieuwbouwwoning in pastorijstijl!
EPC: 161 kWh/m²  VP: €419.000

lint
Tarweblok 13 te

koop

in optie

 immo te koop 
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03 346 03 46
www.hypotheekvoordeel.be

Herentalsebaan 145a, 2100 Deurne

zoekt bij 15 banken waar jij 
de voordeligste hypothecaire 
lening kan krijgen.
ook all-in lening 
(met notariskosten)

Hypotheek
voordeel

Let op, geld lenen kost ook geld.

Christine

Jelle

Karin
Christel



Uitzonderlijke twee- of driewoonst met tuin!
EPC: 522 kWh/m²  HP: €1.250 

berchem
Grote Steenweg 615

te
huur

te
huur

Uiterst ruim appartement in hartje centrum!  
EPC: 102 kWh/m²  HP: €890 + €80 K 

boechout
Sint-Bavoplein 13/2 te

huur

Ruim duplex appartement met terras vlakbij Centrum! 
EPC: 190 kWh/m²  HP: €895 + €65 K

kontich
Mechelsesteenweg 269

te
huur

Charmant en gerenoveerd appartement met 2 slpks ! 
EPC: 292 kWh/m²  HP: €695 + €40 K

mortsel
Pieter Reypenslei 70 1ER

te
huur

Bijzonder mooi gelijkvloersappartement met 2 slpks, stadstuin en 
parkeerplaats! EPC: 411 kWh/m²  HP: €1.100

kontich
Pluyseghemstraat 12

Kwalitatief en recent commercieel gelijkvloers/praktijk! 
HP: €1.875
 

lier
Frederik Peltzerstraat 78 te

huur

Luxueuze triplex-woning met garage en 2 terrassen! 
EPC: 55,96 kWh/m²  HP: €1.250 + €25 k

 

mortsel
Floris De Cuypersstraat 1/B te

huur
te
huur

Ruim appartement in een verzorgd gebouw 
EPC: 131 kWh/m²  HP: €720 (+ €60 garage) + €144 K

mortsel
Mechelsesteenweg 56/3

Instapklaar appartement op de 2e verdieping! 
EPC: 286 kWh/m²  HP: €685 + €75 K 

mortsel
Molenlei 84, 2de te

huur

Recent tweeslaapkamer appartement met zonnig terras! 
EPC: 102 kWh/m²  HP: €785 + €25 K

rumst
Kerkstraat 36B

Prachtig en kwalitatief gelijkvloers appartement. 
EPC: 168 kWh/m²  HP: €1.100 + €100 K
 

vremde
Weverstraat 42B/2 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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 ons volledige aanbod vind je terug op habicom.be 
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www.verheyenbinnenhuisinrichting.be • 
info@verheyenbinnenhuisinrichting.be 

 Verf mét advies

 Behang

 Raamdecoratie

 Vloerbekleding

 Plaatsingsdienst + schilderwerken

 Gevelrenovatie met spuitkurk

ANNIVERSARY
1987-2017
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1987-2017

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

brood & banket

brood & banket

TOPPI

SCHOENMAKERIJ • SLEUTELS
GRAVEREN • NUMMERPLATEN
STEMPELS • SLOTENMAKERIJ

SCHOTEN - PAALSTRAAT 8 - 03.658.6380

MORTSEL - STATIELEI 117 - 03.449.62.84

ANTWERPEN - ABDIJSTRAAT 239 - 03.216.14.58TOPPI

D.DE MEYER
TOPPI.DEMEYER@TELENET.BE • 0487.627.401

BTW 0820.344.341

pantone DS 306-5 C cmyk 40 30 70 0

wit z 40

Wellness, afslank 
& beautycenter

Cosy Kitchen
RESTAURANT

TISSON l  RESTO
PRINS LEOPOLDLEI 106

RESERVEREN VIA:
info@tisson.be
03 291 31 23

OPENINGSUREN EN MENU
www.tisson.be

AWDMV00C

www.sierschouwen vanbulck.be

Boomsesteenweg 21, 2630 Aartselaar 
tel. & fax: 03 887 69 89

Open: Di-vrij 9-12 uur & 14-18 uur
Za 10-12 uur & 14-17 uur | Zo & ma gesloten

Tulp | KALFIRE | Dru | Bodart & Gonay | Flam | Spartherm | Stûv
Barbas | Ruegg | Bellfi res | Faber| Dovre | Wellstraler

Gashaarden | Houtkachels | Sierschouwen
Gaskachels | Inbouwhaarden

Culinaire Slagerij Goeminne 
Guido Gezellelaan 5 in Mortsel  T 03-449.96.25 – www.eric-goeminne.be

Vishandel Steloy 
Antwerpsestraat 56-58 Mortsel  T 03-449.96.68 – www.steloy.be

Restaurant Cosy Kitchen 
Liersesteenweg 91 Mortsel  T 03-336.00.85 - www.cosykitchen.be 

Bakkerij ’t Bieke 
Bouchoutsesteenweg 19 Hove T 03-455.27.94

Drankenspecialist Albo 
Frans van Dunlaan in Wilrijk  T 03-440.14.36 – www.albodrinks.be

Paul's bakkery & tearoom 
Statielei 99 Mortsel  T 03-449.93.75 

Frituur Het Park 
Liersesteenweg 19 Mortsel T 03-501.06.09

Sierschouwen Van Bulck 
Boomsesteenweg 21 Aartselaar T 03-887.69.89 – sierschouwenvanbulck.be

Kapsalon Dupon by Thomassen 
Pieter Reypenslei 71 Mortsel  T 03-440.05.65 – www.duponcoiffures.be

Schoonheidsinstituut Alegria 
Antwerpsestraat 72 Mortsel T 03-449.17.26

Schoenmakerij Taloni 
Statielei 117 Mortsel  T 03-449.62.84

Restaurant Tisson 
Prins Leopoldlei 106 in Mortsel  T 03-291.31.23 – www.tisson.be

Herenkleding Duden 
Pieter Reypenslei in Mortsel  T 03-449.85.41 – www.duden.be

Body Wave 
Albert Grisarstraat 17 in Antwerpen  T 03-239.81.51 – www.bodywave.be  

Kebam verzekeringskantoor 
Mechelsesteenweg 340 Kontich  T 03-457.76.84 – www.kebam.be

Boetiek Fashion 
Kapellestraat 9, Aartselaar  03/877.21.65

Bloemen Knegtel 
Kern 38 Wilrijk  T 03-827.12.42 – www.knegtel.be  

Patisserie St. Jozef 
Heuvelstraat 110 Boechout  T 03-455.28.47

Brood & banket Ellen 
Jos Reusenslei 36 Borsbeek T 03-321.46.37  - Molenlei 110 Boechout T 03-455.79.48

Alice 
Heuvelstraat 88 Boechout  T 03-455.38.15

'T Bazarke
Statielei 113 Mortsel  T 03-449.81.51

Schoonheidsinstituut

                         bij Bieke

Ons magazine vind je bij deze partners:

HET PARK

 
de syndicus & rentmeester in uw buurt.

beheer



Surf naar www.healthmate.be 
voor getuigenissen, heilzame 
 toepassingen en wetenschappelijke 
studies. Of bel 03 295 50 25 voor 
een gratis brochure.
(*)  Raadpleeg steeds je arts als je een infrarood-

sauna wil gebruiken om medische redenen.

Je natuurlijke pijnstiller*
   Verlichting van spier- en  gewrichtspijnen

   Goed bij reuma, artrose en  fi bromyalgie

   Verbetert je algemene  conditie

   Verlicht astma en bronchitis

   Goed tegen rug- en  nek klachten

   Doorbloeding van elke cel in het lichaam

   Verdrijft afvalstoff en uit je  lichaam

   Goed tegen psoriasis,  eczeem en acné

   Vermindert stress en  hoofdpijn

   Vermindert cellulitis en  verbrandt  calorieën

   Verhoogt je immuniteit

THERAPEUTISCHE INFRAROODSAUNA’S MET LEVENSLANGE GARANTIE

VERKOOP 
VAN ALLE

aan uitzonderlijke
prijzen.

VAN ALLE

aan uitzonderlijke

TOONZAAL-
MODELLEN
aan uitzonderlijke
prijzen.

ZON
Haal de

in huis

ONTDEK WAT HEALTH MATE VOOR JOUW GEZONDHEID KAN DOEN  & VRAAG EEN GRATIS PROEFSESSIE !

Volledig verkooppuntenoverzicht op 
www.healthmate.be

Health Mate shop Lier
Hagenbroeksesteenweg 169  |  2500 LIER
tel.: 03 295 50 25  |  info@healthmate.be
Open: woensdag, donderdag en vrijdag van 14-18 u. 
Gesloten op zaterdag, zondag, maandag, dinsdag en feestdagen.Gesloten op zaterdag, zondag, maandag, dinsdag en feestdagen.

van 10 augustus 
t/m 2 september

Jaarlijks verlof
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