VERKOOP
15
WONINGEN

Beschrijving
Volkswoningen van Duffel biedt 15 BEN-woningen te koop aan.
De veelal 3-slaapkamer woningen en enkele 4-slaapkamerwoningen zijn gelegen in een rustige
doodlopende zijstraat ‘Schorshagen’, van de Mijlstraat te Duffel-Oost.
Om de titel BEN-woning te mogen ontvangen moet men voldoen aan verschillende
voorwaarden. BEN staat namelijk voor ‘Bijna Energie Neutraal’ en betekent dat de woningen
zeer energiezuinig zijn. De woningen werden hiervoor voorzien van de volgende
energiezuinige besparende middelen:
- Verregaande isolatie in daken, muren, vloeren, vensters, glas en deuren
- Hoge luchtdichtheid
- Warmtepomp (lucht/water) voor centrale verwarming en water
- Ventilatiesysteem C+ - vraag gestuurde ventilatie – zorgt voor een prima binnenklimaat
Door een eenvoudige ingreep kunnen de toekomstige eigenaars hun woningen nog meer
energieneutraal maken door het plaatsen van zonnepanelen voor opwekking van elektriciteit.
Misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van één van deze unieke BEN-woningen!

INPLANTINGSPLAN

Afwerkingsgraad: casco/niet-casco
10 afgewerkte woningen – niet casco
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Tegelvloer (behalve in de slaapkamers = chape)
Wandbetegeling in de badkamer
Binnenbepleistering
Sanitaire toestellen
Aan-en afvoerleidingen voor keuken
Binnendeuren
Warmtepomp verwarming – aansluiting zonnepanelen mogelijk
5 casco woningen

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Chapevloer (overal) + vloertegels in berging
Binnenbepleistering
Aan-en afvoerleidingen voor sanitaire toestellen
Aan-en afvoerleidingen voor keuken
Binnendeuren
Warmtepomp verwarming – aansluiting zonnepanelen mogelijk
De woningen bestaan telkens uit:
Gelijkvloers:
- Inkom, wc, woonkamer, open keuken, berging
1ste verdieping:
- Hal, 3/4 slaapkamers, badkamer met dubbele lavabo + wc
+ open zolderruimtes

Verkoopprijzen
Woning

Nr.

TYPE

Slpk Grondopp. M² Verkoopprijs BTW 6%

TOTALE PRIJS

W1

30

A - hoek

Afgewerkt

3

130,25

230.600,00 15.293,44

245.893,44

W2

32

A - rij

Afgewerkt

3

126,63

216.300,00 14.390,13

230.690,13

W3

34

A - rij

Afgewerkt

3

126,63

216.300,00 14.390,13

230.690,13

W4

36

A - rij

Afgewerkt

3

126,63

216.300,00 14.390,13

230.690,13

W5

38

B - hoek

Afgewerkt

4

307,28

293.700,00 20.596,03

314.296,03

W6

20

A - hoek

Afgewerkt

3

130,25

230.600,00 15.293,44

245.893,44

W7

22

A - rij

Afgewerkt

3

126,63

216.300,00 14.390,13

230.690,13

W8

24

A - rij

Afgewerkt

3

126,63

216.300,00 14.390,13

230.690,13

W9

26

A - rij

Afgewerkt

3

126,63

216.300,00 14.390,13

230.690,13

W10

28

B - hoek

Afgewerkt

4

306,65

293.500,00 20.581,46

314.081,46

W11

10

A - hoek

Casco

3

130,25

223.400,00 14.040,64

237.440,64

W12

12

A - rij

Casco

3

126,63

209.100,00 13.137,33

222.237,33

W13

14

A - rij

Casco

3

126,63

209.100,00 13.137,33

222.237,33

W14

16

A - rij

Casco

3

126,63

209.100,00 13.137,33

222.237,33

W15

18

B - hoek

Casco

4

236,10

264.400,00 17.601,45

282.001,45

Plan woningen – oppervlakte
W5 /W10/W15 - TYPE B – 4 slaapkamerwoning

W2/3/4/7/8/9/12/13/14 - TYPE A-rij – 3 slaapkamerwoning

W1/W6/W11 - TYPE A-hoek – 3 slaapkamerwoning

Materialen en technieken
Buitenzijde
•
•

Muren: gevelsteen/baksteen – KARMA WHITE
Dak: pannen antraciet MAT

Binnenzijde
•
•
•
•
•
•
•

Deuren: hout
Vloeren: tegelvloeren – keramisch
Wandafwerking: bepleistering
Plafondafwerking: bepleistering
Badkamer: ligbad/dubbele lavabo/wc bij afgewerkte woningen
Keuken : aansluitingen voorzien
Trap: beuk

Energieprestaties
•
•
•
•

Verwarming: elektrische warmtepomp: buitenlucht/water – centrale verwarming
Ventilatie: ventilatie C +, vraag gestuurde ventilatie
Regenwaterrecuperatie: met regenwaterfilter
EPB – E-peil cfr. BEN-woningen

Nutsvoorzieningen
•
•
•

Water: conform, gekeurd en aangesloten
Elektriciteit: conform, gekeurd en aangesloten
Telefonie, internet, TV
(individuele aanvragen door koper zelf)

Tuin – en buitenaanleg
•

•

Draadafsluiting: 180 cm – hekwerk met bovenbuis

Voorwaarden aankoop sociale koopwoning

•
•

Je bent 18 jaar of ouder
Uw inkomen mag in 2022 op de referentiedatum (*) niet lager zijn dan 9.929 euro.
Er gelden ook maximumgrenzen:
-

Alleenstaande zonder persoon ten laste
41.566 euro
Alleenstaande met ernstige handicap zonder persoon ten laste 45.717 euro
Alle andere gevallen
62.343 euro

-

Per persoon ten laste

4.151 euro

(*) = De referentiedatum is de datum waarop u moet voldoen aan de voorwaarden om een koopwoning
te kunnen kopen. Dit is zowel de datum waarop u zich inschrijft als de datum waarop u de eenzijdige
belofte van aankoop tekent.

•

Je hebt geen andere woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom
of volledig in vruchtgebruik in binnen- of buitenland. Dit is niet van toepassing als:
-

-

Het geïndexeerd kadastraal inkomen lager is dan 2.000 euro en
De woning of het perceel onteigend wordt of in een ruimtelijke
bestemmingszone ligt waar wonen niet is toegestaan.
De woning onbewoonbaar is verklaard.
De VMSW onderzoekt dit. Vanaf de ondertekening van de akte moet je binnen
het jaar de woning slopen of de bestemming ervan wijzigen.
De woning onaangepast is. De VMSW onderzoekt dit.
Je 55 jaar of ouder bent.
Voor de laatste drie uitzonderingen moet je de woning verkopen binnen het
jaar vanaf de datum van de ondertekening van de akte.

•

Je bent geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap
waarin je een woning of bouwgrond hebt ingebracht.

Verplichtingen als koper van een sociale koopwoning
•
•

Je moet minstens 20 jaar in de woning blijven wonen
Wil je toch verkopen, dan heeft Volkswoningen van Duffel het recht om deze woning
terug te kopen.
De wederinkoopprijs is de oorspronkelijke aankoopprijs plus de notariskosten, plus
eventueel de noodzakelijk uitgevoerde werken. In sommige gevallen geeft
Volkswoningen van Duffel de toestemming dat je de woning toch zelf verkoopt. In dat
geval betaal je een boete die tot 80% kan zijn van het verschil tussen de verkoopprijs
en de venale waarde (marktwaarde) van de woning.

Kom naar de kijkdag!
✓

Wanneer?
Zie bijgevoegde brief voor meer info

✓

Waar?
Schorshagen te 2570 Duffel - aan de ingang van de site t.h.v. vlag Volkswoningen van
Duffel

Hoe verloopt de toewijzing?
Na het ontvangen van deze bundel krijgen alle kandidaat-kopers 6 weken de mogelijkheid aan te
geven of ze al dan niet geïnteresseerd zijn. We verwerken alle informatie die we tijdig d.w.z. vóór
15 maart 2022 hebben ontvangen. Vervolgens zullen de geïnteresseerde kandidaten die nog
steeds voldoen aan de voorwaarden een brief ontvangen met tijdstip en locatie van de
toewijzingsvergadering. De voorstellen van toewijzing zullen vervolgens aan de Raad van Bestuur
worden voorgelegd voor definitieve toewijzing.

Voorrangs- en toewijzingsregels
Bij toewijzing wordt achtereenvolgens rekening gehouden met:
1. een kandidaat-koper die we door een speciaal huisvestingsprogramma binnen ons werkgebied
opnieuw moet huisvesten. (niet van toepassing)
2. een kandidaat-koper die zelf een bepaalde handicap heeft of van wie een gezinslid een handicap
heeft. Deze voorrangsregel geldt uitsluitend als de beschikbare woning aangepast is aan de
huisvesting van een gezin waarvan een of meer leden een handicap hebben. (niet van
toepassing)
3. een kandidaat-koper die een woning bewoont die binnen de grenzen van een vastgesteld
onteigeningsplan ligt.
4. de chronologische volgorde van de per register toegekende inschrijvingsnummers.
Voorrang op basis van band met de gemeente
Bij elk van de boven genoemde voorrangen wordt ook rekening gehouden met de band die een
kandidaat-koper heeft met de gemeente waar de sociale koopwoning ligt. Een kandidaat-koper die
een voldoende band met deze gemeente heeft, geniet namelijk een voorrang.
Een kandidaat-koper beschikt hierover als hij op de datum van de toewijzing voldoet aan minstens
één van de volgende voorwaarde:
1. De kandidaat-koper gedurende ten minste zes jaar onafgebroken gewoond heeft in de gemeente
of in een aangrenzende gemeente die gelegen is in het werkgebied van een sociale
huisvestingsmaatschappij.
2. De kandidaat-koper een halve werkweek of meer in de gemeente werkt.
3. Hij door een zwaarwichtige en langdurige situatie een maatschappelijke, familiale, sociale of
economische band met de gemeente heeft opgebouwd (vb. kinderen gaan er naar school)
Wanneer verschillende kandidaat-kopers samen een woning willen aankopen, dan moet minstens
één van hen een voldoende band met de gemeente hebben om van de voorrang te genieten.
Rangverhoging op basis van aantal slaapkamers voor bepaalde woningen:
Voor een 4 slaapkamer – woning wordt voor gezinnen met min. 3 kinderen een rangverhoging
toegestaan a rato van 50%.
Voor een 3 slaapkamer – woning wordt er geen rangverhoging toegepast.

BETWISTINGEN
Een kandidaat-koper kan bij de Afdeling Toezicht (*) beroep aantekenen tegen een toewijzing als:
-

Hij ingeschreven is in het register op basis waarvan een toewijzing heeft plaatsgevonden, en
Hij zich benadeeld voelt door de toewijzing van een sociale woning.
Beroep moet binnen 6 maand na datum van betwiste toewijzing én per aangetekend schrijven of
tegen afgifte van een ontvangstbewijs aangetekend worden.

-

-

Afdeling Toezicht beoordeelt de ontvankelijkheid van het beroep en bezorgt binnen 30 dagen
advies over de gegrondheid van het ontvankelijk beroep.
De gemotiveerde beslissing van Afdeling Toezicht over de gegrondheid van het beroep, wordt
binnen 60 dagen na de beroepsbrief aangetekend aan de indiener bezorgd. Gebeurt dit niet,
wordt het beroep als ontvankelijk en gegrond beschouwd.
Kandidaat-koper voor wie het beroep ontvankelijk en gegrond wordt bevonden, heeft een
absoluut recht van voorrang op de toewijzing van de eerstvolgende beschikbare sociale
koopwoning die vrijkomt en aan zijn keuze beantwoordt.

(*) Afdeling Toezicht - Herman Teirlinckgebouw - Havenlaan 88 bus 22 - 1000 Brussel

Sociale lening
Je kan lenen bij een bank naar keuze. Maar als je een sociale koopwoning aankoopt heb je sowieso
recht op een sociale lening.
Maak een afspraak voor een leningsberekening vóór de toewijzing: wachttijden zijn lang!
Wist je dat …
Je alle info hieromtrent kan terugvinden op de website van Vlaanderen.be via de volgende links:
✓
✓
✓

vlaanderen.be/een-sociale-of-goedkope-lening-afsluiten
vlaanderen.be/vlaamse-woonlening
vlaanderen.be/sociale-lening-bij-een-erkende-kredietmaatschappij

Is je lening volledig in orde dan volgt de ondertekening van de akte bij de notaris.

Ondertekening akte bij de notaris
De notariële akte wordt ondertekend en de sleutels
worden overhandigd.
Een vertegenwoordiger van de Volkswoningen van
Duffel noteert samen met jou de meterstanden ter
plaatse.

