BIJLAGE BIJ HET NIEUWSBLAD EN DE STANDAARD

WEST-VLAANDEREN WEEK 40 - 07/10/2022

In deze rubriek vindt u elke week juridische nieuwtjes of handige weetjes die een impact hebben op uw vermogensrechten, zeg maar uw portemonnee. Deze rubriek wordt verzorgd door de Federatie van het Notariaat.

Asbestattest verplicht bij verkoop vanaf
23 november 2022
Contact opnemen met een asbestdeskundige
inventarisatie
Het zijn speciaal opgeleide asbestdeskundigen
(‘asbestdeskundige inventarisatie’) die de
asbestinventarisatie van woningen voor hun
rekening nemen. Zo’n deskundige kan je sinds
1 juli contacteren met oog op het opstellen van
een asbestattest. Het asbestattest vertelt meer
over de asbestveiligheid van een woning. Asbest
is immers een gevaarlijke stof die opgebouwd
is uit kleine vezels die – ingeademd – aanleiding
kunnen geven tot ernstige longaandoeningen.
Asbest werd vroeger vaak in woningbouw gebruikt
(tot het verboden werd).

U denkt eraan een
woning te kopen?
• Berekening van de
aankoopkosten
• Online kopen met biddit.be
• Verkoopbelasting
• Lenen
Vind alle informatie
over vastgoed op
www.notaris.be

Lees meer op pagina 2.

Van plan om binnenkort je woning te
verkopen? Vergeet het asbestattest niet.
Vanaf 23 november 2022 is een asbestattest
verplicht voor de verkoop van alle panden
waarvan de bouw dateert van voor 2001. Wie
binnenkort overgaat tot de verkoop van zijn
woning, neemt best tijdig contact op met een
gecertificeerd asbestdeskundige.

BLANKENBERGE

APPARTEMENT MET ZEEZICHT

Zeedijk 33 9A, BLANKENBERGE

Instapklaar duplex-app. op V9: living, terras, kkn, berging, 2 badk., 2
slaapk., bureau en kelderberging op -1.
BPA Zeedijk '91, gw; KI €1434; bj: 2007.
Bezoek: zat. van 14u-16u, vanaf 24/9
Biedingsperiode: 10/10/2022 - 18/10/2022 om 13u00
Bieden vanaf: €365.000, biddit.be - ref.230856
NOT. JEAN-LOUIS SABBE
de Smet de Naeyerlaan 128, 8370 BLANKENBERGE - Tel.
050/42.82.72
av@notarissabbe.com

De slimste manier om
vastgoed te kopen.
Powered by

GISTEL

KORTEMARK

CHARMANTE VILLA-COTTAGE STIJL

Oostendse Baan 84, GISTEL

STATIGE WONING MET GROTE TUIN

Zarrenstraat 2, ZARREN

Villa met gr. zonnige tuin; opp. 1.000 m². Glvl: inkomhal, gr. living met
veel lichtinval, bureau/slpk, kkn, kelder, badk, wc, en toegang tot garage &
tuin. Verdieping: overloop/mezannine (kan dienen als bureau) en 3 slpks,
waarvan 1 zeer ruim.
Bezoek: elke vrij. en zat. van 14u-16u, vanaf 07/10, mits voorafgaandelijke
afspraak
Biedingsperiode: 30/10/2022 - 07/11/2022 om 13u00
Bieden vanaf: €225.000, biddit.be - ref.231832

In het hartje van centrum Zarren bevindt zich deze ruime karaktervolle herenwoning met authentieke elementen. Indeling: inkomhal, grote leefruimte,
keuken, houten trap, veranda, achteruitbouw, garage, twee grote slaapkamers en één kleinere slaapkamer, badkamer met ligbad en lavabo, ruime
zolder, droge kelder, grote voortuin en zeer ruime achtertuin met bomen.
Bezoek: elke zat. van 10u-12u, vanaf 24/09 tem 22/10
Biedingsperiode: 18/10/2022 - 26/10/2022 om 12u00
Bieden vanaf: €400.000, biddit.be - ref.231307

NOT. SCHAEKEN & VANHENCXTHOVEN
Collegestraat 24, 2200 HERENTALS - Tel. 014/21.24.90
lander@svnotarissen.be

NOT. J. ROELS
Esenweg 213, 8600 DIKSMUIDE - Tel. 051/50.01.36
lisa@notarisroels.be
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Hierdoor is het nog steeds in veel gebouwen terug
te vinden. Het asbestattest is tien jaar geldig. De
lijst van de gecertificeerde asbestdeskundigen
inventarisatie kan je terugvinden op de site van
de OVAM.
Hoe gebeurt de inspectie?
De asbestdeskundige bekijkt tijdens de
inspectie de asbestverdachte materialen.
Hij beoordeelt hun toestand en hun risico.
Bovendien adviseert hij je ook over de
materialen die best weggenomen worden en
over de verwijderingsmethode. Verhuur je de
woning? Breng je huurder(s) op de hoogte
van het bezoek. In principe zal de deskundige
tijdens de inspectie geen zaken demonteren
of afbreken om ingesloten materiaal op te
sporen. Lokale, kleine beschadigingen om een
monster te kunnen nemen voor het labo kunnen
wel. Zorg er wel voor de deskundige een vrije
toegang heeft tot alle risicovolle plaatsen.
De asbestdeskundige zal vervolgens al de
gegevens invoeren in een specifieke digitale
databank. De OVAM zal op basis daarvan een
attest afleveren, die de deskundige je vervolgens
bezorgt.
Verzamel alle nodige informatie over het
gebouw
Hoe meer gegevens je de asbestdeskundige
inventarisatie bezorgt, hoe efficiënter de
asbestdeskundige zijn bezoek kan uitvoeren. Heb
je bv. bouw- en verdiepingsplannen, bestaand
asbestonderzoek, informatie over ingesloten
asbest, informatie over beschermd erfgoed op
uw eigendom, offertes of opleverattesten van
renovatiewerken, historische foto’s, informatie
over gebruikte bouw- en isolatiematerialen?
Bezorg al die informatie aan de deskundige. Het
verzamelen van al deze gegevens kan trouwens
eenvoudig via www.izimi.be, de digitale kluis
van de notarissen.

Verplicht voor alle overdrachten vanaf 23
november 2022
Wie binnenkort zijn eigendom (gebouwd voor
2001) wil verkopen, neemt best tijdig contact
op met een gecertificeerde asbestdeskundige
inventarisatie. Het attest moet aanwezig zijn
voor alle verkopen vanaf 23 november 2022. Met
verkopen bedoelen we:
- Alle verkoopovereenkomsten die ondertekend
zijn vanaf 23 november 2022. Dit geldt ook
voor de wederzijdse verkoopbeloften die in
de praktijk vaak voorkomen;
- Is er geen verkoopovereenkomst, maar
meteen een verkoopakte? Dan geldt
de verplichting voor de verkoopakten
ondertekend vanaf 23 november 2022;
- De verplichting geldt ook voor de schenking
van een woning, maar niet voor woningen die
via een erfenis overgaan.
De verplichting geldt trouwens niet alleen voor
woningen, maar ook voor andere gebouwen
zoals kantoorruimtes, overheidsgebouwen…
Het attest moet aanwezig zijn bij het
ondertekenen van de verkoopovereenkomst. Het
is mogelijk dat kandidaat-kopers bij de kijkdag
van de woning al naar een kopie vragen…
Tijdig
contact
opnemen
met
een
asbestdeskundige
Hou er rekening mee dat de asbestdeskundige
tijd nodig heeft om alle verkregen gegevens te
analyseren, het plaatsbezoek voor te bereiden
en uit te voeren en achteraf ook eventuele
laboresultaten moet bekijken. Hij moet de
inventarisatie finaliseren en tenslotte ook het
attest aanvragen.
Moraal van het verhaal: wacht niet te lang,
zodat je op beide oren kan slapen en een
zorgeloze verkoop tegemoet gaat! Wil je meer
informatie over de asbestverplichting? Neem
een kijkje op de site van de OVAM.

ONLINE VERKOOP VIA biddit.be
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BRUGGE

RUIME DUPLEX-LOFT MET CARPORT

KARAKTERVOLLE BURGERWONING

Onze-Lieve-Vrouwstraat 19 7, ARDOOIE

Strak, modern duplex-appartement in loftstijl met veel lichtinval en carport.
beneden: inkom, toilet, berging, technische ruimte, leefruimte met open
eethoek en keuken. Patio. Boven: 1 slaapkamer en erg ruime badkamer.
Carport.
Bezoek: zat. 1/10, 8/10 en 22/10, woe. 5/10 en 12/10, zon. 16/10 en
23/10 van 14u-16u en zon. 9/10 en zat. 15/10 van 10u-12u
Biedingsperiode: 19/10/2022 - 27/10/2022 om 14u00
Bieden vanaf: €350.000, biddit.be - ref.231682
NOT. VERMEERSCH A & S
Abdijlaan 9, 8460 OUDENBURG - Tel. 059/26.60.26
christa.vandenheede.127878@belnot.be

BRUGGE

AALTER

CHARMANTE HOEVE IN WOONGEBIED

Werfstraat 76, BRUGGE
Rustige ligging nabij het Werfplein en op wandelafstand v/h stadscentrum. Woning met
veel lichtinval. De trapgevel is opgenomen als bouwkundig erfgoed. Ind: glvrs: inkom,
woon- en eetkamer, bureau, kkn, badk met ligbad, lavabo, WC en aansl. vr wasmachine en
kelder, zonnig stadsterras met buitenberging. 1ste verd: 2 slpkmrs., zolder: 2 slaapkmrs.
EPC: 897 kwh/m².

Bezoek: na tel. afspraak met notariskantoor 050/35.50.22
Biedingsperiode: 17/10/2022 - 25/10/2022 om 15u00
Bieden vanaf: €210.000, biddit.be - ref.231320
NOT. VAN TUYCKOM & DE KESEL
Moerkerkse Steenweg 120, 8310 SINT-KRUIS - Tel.
050/35.50.22
annelies@vantuyckom.be

BRUGGE

OP TE FRISSEN RIJWONING

DUBBELE GARAGEBOX

Tijdokstraat 8/14, ZEEBRUGGE
De dubbele autobox "1.20-1.21" in de kelderverdieping -1 van de residentie Barcadère
(ingang garageboxen via Visserstraat). De autobox is thans verhuurd.

Kattewegel 1, AALTER

Rustig gelegen hoeve met stallingen en naastgelegen perceel weiland
op een prachtige landelijke locatie (gelegen in woongebied met landelijk
karakter). De woning bestaat uit een keuken, berging, slaapkamer, living en
een bovenverdieping. Te renoveren.
Bezoek: op zat. 8, 15 en 22/10/22, telkens tss 10u-12u of na tel. afspr.
met het kantoor van not. Karel Vanbeylen en Brecht Reyntjens
Biedingsperiode: 18/10/2022 - 26/10/2022 om 15u00
Bieden vanaf: €250.000, biddit.be - ref.231058
NOT. VANBEYLEN & REYNTJENS
Lichterveldestraat 74, 8750 ZWEVEZELE - Tel. 051/61.10.94
karel.vanbeylen@belnot.be

Greinschuurstraat 22, BRUGGE
Centraal gelegen woning omvattende: gelijkvloerse verdieping: inkomhal, leefruimte, ingerichte keuken en badkamer (douche, WC en lavabo). Eerste verdieping: 2 slaapkamers.
EPC: 641kWh/m². Oppervlakte perceel: 58m². Kadastraal inkomen: 260.

Bezoek: na afspraak op vrij. 14/10 en 21/10, din. 18/10 en 25/10, van
19u-20u30
Biedingsperiode: 19/10/2022 - 27/10/2022 om 13u00
Bieden vanaf: €160.000, biddit.be - ref.231836
NOT. MAERTENS & WILLEMS
Vaartstraat 8C/B002, 8000 BRUGGE - Tel. 050/45.44.55
hannah@notmw.be

BRUGGE

AALTER

KRAAKNETTE VILLA

Bezoek: woe. van 18u-19u30 en zat. van 10u30-12u, vanaf 21/9 tem 15/10,
na tel. afspraak met notariskantoor
Biedingsperiode: 11/10/2022 - 19/10/2022 om 12u00
Bieden vanaf: €35.000, biddit.be - ref.230950
NOT. PHILIPPE STRYPSTEEN
Burg. Frans Desmidtplein 3/1, 8300 KNOKKE-HEIST - Tel. 050/63.15.00
sophie.roets@strypsteen.be
NOT. VAN DEN NIEUWENHUIZEN & DE WITTE
Sint-Amandsesteenweg 176, 2880 BORNEM - Tel.
03/897.15.15
johan.vandennieuwenhuizen@notaris.be

BRUGGE

OP TE FRISSEN WONING

APPARTEMENT MET 2 SLAAPKAMERS

Werfkaai 1, ZEEBRUGGE
Een appartement op de tweede verdieping in de residentie "Sören Larsen" (hoek vormend
met Werfkaai 1) bestaande uit de inkomhal, het toilet, een berging, de badkamer, twee
slaapkamers, de living met eetplaats en terras uitgevend op de hoek van de Tijdokstraat
en de Werfkaai. Het appartement is thans verhuurd.

Kapellelaan 12, LOTENHULLE

In een bijzonder rustige wijk, doch nabij E40, vindt U die kraaknette villa
- volledig onderkelderd met garage voor 2 wagens - met grote leefruimte
in parket, eetkeuken, 3 slaapkamers en badkamer, allen op het gelijkvloers
met mogelijkheid tot bijkomende kamers in het dak; in de tuin zijn er ook
nog 2 bijzonder ruime opbergmogelijkheden.
Bezoek: elke woe. van 14u-17u en elke zat. van 10u-12u en van 14u-16u, dit
vanaf 1/10, behalve op 5/10: geen bezoekdag
Biedingsperiode: 02/11/2022 - 10/11/2022 om 15u00
Bieden vanaf: €375.000, biddit.be - ref.231568
NOTABELIUS
Guide Gezellelaan 3, 8000 Brugge - Tel. 050/89.60.03
henk.soete@notabelius.be

ARDOOIE

Dudzeelse Steenweg 26, BRUGGE
Centraal gelegen woning omvattende: kelder; GLVL: inkom; living; keuken; badkamer;
koer; 1eV: 2 slaapkamers; zolder. EPC: 401kWh/m²; KI: 364; Opp: 61m²; Wg, Vg, Gvv,
Gvkr, Gmo; aardgas

Bezoek: Na voorafg. afspr. met het notariaat : woe. 21/09 en 05/10 tss
16u30-18u; zat. 1 en 15/10 tss 8u30-10u
Biedingsperiode: 12/10/2022 - 20/10/2022 om 13u00
Bieden vanaf: €165.000, biddit.be - ref.230762
NOT. MAERTENS & WILLEMS
Vaartstraat 8C/B002, 8000 BRUGGE - Tel. 050/45.44.45
filip.maertens@belnot.be

BRUGGE

TE RENOVEREN WONING

Bezoek: woe. van 18u-19u30 en zat. van 10u30-12u, vanaf 21/9 tem 15/10,
na tel. afspraak met notariskantoor
Biedingsperiode: 11/10/2022 - 19/10/2022 om 12u00
Bieden vanaf: €235.000, biddit.be - ref.230955
NOT. PHILIPPE STRYPSTEEN
Burg. Frans Desmidtplein 3/1, 8300 KNOKKE-HEIST - Tel. 050/63.15.00
sophie.roets@strypsteen.be
NOT. VAN DEN NIEUWENHUIZEN & DE WITTE
Sint-Amandsesteenweg 176, 2880 BORNEM - Tel.
03/897.15.15
johan.vandennieuwenhuizen@notaris.be

BRUGGE

CHARMANTE STADSWONING

APPARTEMENT MET 2 SLAAPKAMERS

Tijdokstraat 8, ZEEBRUGGE
Een appartement op de eerste verdieping. Het appartement zelf bestaat uit een inkom,
living met open keuken en twee terrassen, berging, cv, wc, badkamer met ligbad en twee
slaapkamers. Alsook de berging nummer "18" op het gelijkvloers en de fietshaken genummerd "25-26" op het niveau -1. Het appartement is thans verhuurd.

Sprietstraat 51, ARDOOIE

Een te renoveren woning met garage en bijgebouwen. KI 287, oppervlakte:
16a18ca. Omvattende: kelder, gelijkvloers: gang, leefruimte, kamer, voutekamer, niet ingerichte keuken, WC en doucheruimte en garage. Verdieping:
traphal en 4 kamers. Geïsoleerde zolder. Nutsvoorzieningen: elektriciteit,
TV-FM, putwater. Vrij bij betaling koopsom en kosten.
Bezoek: zat. van 10u-12u en van 14u-16u, vanaf 8/10 tem 5/11
Biedingsperiode: 31/10/2022 - 08/11/2022 om 15u00
Bieden vanaf: €135.000, biddit.be - ref.231864
NOT. VÉRONIQUE DE SCHEPPER
Oude Bruggestraat 63, 8750 WINGENE - Tel. 051/65.50.37
veronique.deschepper@belnot.be

Snaggaardstraat 14, BRUGGE

Centrum Brugge: Charmante stadswoning met zuidgericht tuintje en carport
Bezoek: din. van 17u-19u, en zat. van 10u-12u vanaf DIN. 4/10 tem DIN.
8/11/22
Biedingsperiode: 02/11/2022 - 10/11/2022 om 14u00
Bieden vanaf: €295.000, biddit.be - ref.231061
NOTABELIUS
Tramstraat 22, 8700 TIELT - Tel. 050/89.60.03
henk.soete@notabelius.be

Bezoek: woe. van 18u-19u30 en zat. van 10u30-12u, vanaf 21/9 tem 15/10,
na tel. afspraak met notariskantoor
Biedingsperiode: 11/10/2022 - 19/10/2022 om 12u00
Bieden vanaf: €245.000, biddit.be - ref.230948
NOT. PHILIPPE STRYPSTEEN
Burg. Frans Desmidtplein 3/1, 8300 KNOKKE-HEIST - Tel. 050/63.15.00
sophie.roets@strypsteen.be
NOT. VAN DEN NIEUWENHUIZEN & DE WITTE
Sint-Amandsesteenweg 176, 2880 BORNEM - Tel.
03/897.15.15
johan.vandennieuwenhuizen@notaris.be
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ONLINE VERKOOP VIA biddit.be

DE HAAN

HOUTHULST

ZEER GUNSTIG GELEGEN WONING

Wilgenlaan 16, DE HAAN

Residentieel gelegen woning, op een mooi perceel grond van 619 m².
Vier slaapkamers. CV op aardgas. Inpandige garage.
Regenwatervoorziening 2 x 3.000 liter.
Bezoek: zat. van 10u-12u, vanaf 17/9 tem 8/10
Biedingsperiode: 06/10/2022 - 14/10/2022 om 13u00
Bieden vanaf: €275.000, biddit.be - ref.230455
NOT. NOBELS & VANDEN DRIESSCHE
Nieuwe Steenweg 213/A, 8420 DE HAAN - Tel. 059/23.42.91
frederik@novanot.be

DE HAAN

JABBEKE

LANDELIJK GELEGEN WONING

Kloostermolenstraat 5, MERKEM

Gelijkvloers: 2 slaapkamers, inkom, badkamer, keuken (niet geïnstalleerd)
en woonplaats. Verdieping: zolder - bijgebouw, koertje en groot perceel
grond.
Bezoek: na tel. contact op het nr. 0487/54.79.74
Biedingsperiode: 17/10/2022 - 25/10/2022 om 13u00
Bieden vanaf: €100.000, biddit.be - ref.230835
NOT. ELLEN VANSLAMBROUCK
Kasteelstraat 2, 8920 LANGEMARK-POELKAPELLE - Tel.
057/48.91.41
chloe.vandendriessche.112656@belnot.be

ICHTEGEM

GOED GELEGEN RUIME WONING

NOT. PODEVYN & TACK
Spiegellaan 27, 1785 MERCHTEM - Tel. 052/37.23.33
steven.podevyn@belnot.be

DE HAAN

LOT 2 : TE RENOVEREN WONING

VADENOT
Gistelsteenweg 295, 8490 JABBEKE - Tel. 050/81.12.32
filip.dewagtere@belnot.be

2-SLAAPKAMERAPPARTEMENT+GARAGE

Victor Lamoralstraat 6, KNOKKE
Abdijstraat 24, ICHTEGEM

GLV: inkom, toilet, eet- en leefruimte, keuken, berging, garage, tuin en VERD:
nachthal, badkamer en 4 slaapkamers. Oppervlakte: 510m². EPC: 315
kWh/m² jaar. Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv. Deels gelegen in mogelijk overstromingsgevoelig gebied.
Bezoek: op afspr. na tel. contact met het notariskantoor
Biedingsperiode: 17/10/2022 - 25/10/2022 om 12u00
Bieden vanaf: €98.000, biddit.be - ref.230755
NOT. STEFAAN BUYLAERT
Oostendestraat 17, 8820 TORHOUT - Tel. 050/21.14.15
stefaan.buylaert@belnot.be

IEPER

MEERGEZINSWONING

Halfweghuisstraat 34, SNELLEGEM

Indeling : nacht- en inkomhal met vestiaire, living met kachel, ruime kkn, 3
slkmrs, badkmr met douche, ligbad, afzonderlijk toilet en inpandige garage.
Bijhorend is er een grote opstalruimte/garage alsook een grote ecologische
tuin.
Bezoek: woe. 26/10, 2/11 en 9/11 van 16u-18u, vrij. 28/10 van 16u-18u
en zat. 5/11 en 12/11 van 10u-12u
Biedingsperiode: 07/11/2022 - 15/11/2022 om 14u00
Bieden vanaf: €240.000, biddit.be - ref.231147

KNOKKE-HEIST

Westhinderlaan 10, WENDUINE

Een ruime woning en aanhorigheden op en met grond gelegen te Wenduine
bestaande uit grote living, hal, een geïnstalleerde keuken, 6 slaapkamers, 2
badkamers, dubbele garage en een carport, berging, zolder, geen kelder, tuin
met tuin huis. De woning is gelegen op een rustige locatie en dicht bij alle
voorzieningen en niet ver van de zee.
Bezoek: elke zat. van 14u-16u30, vanaf 17/9 tem 15/10
Biedingsperiode: 11/10/2022 - 19/10/2022 om 15u00
Bieden vanaf: €495.000, biddit.be - ref.230499

WONING

APPARTEMENT “A2” op 2e vdp.: inkom, living, keuken, berging, slaapkamer met badkamer,
slaapkamer met douchecel, en een terras; alsmede in de kelder "berging 2" en
115/1.000sten gemene delen.
GARAGE “G3” in ondergrondse vdp. -1: de eigenlijke garage met zijn poort en
29/1.000sten van de gemene delen.

Bezoek: woe. van 14u-16u en zat. van 10u-12u, vanaf 28/9 tem 15/10
Biedingsperiode: 09/10/2022 - 17/10/2022 om 14u00
Bieden vanaf: €285.000, biddit.be - ref.230083
NOT. THOMAS DUSSELIER
Natiënlaan 118/22, 8300 KNOKKE-HEIST - Tel. 050/63.20.20
bd@tdnotaris.be

KNOKKE-HEIST

VILLA MET TUIN EN WEIDE/GROND

VILLA MET TUIN EN GARAGE

Elizabetlaan 167, KNOKKE

Rijselseweg 54, IEPER

Zuidzandstraat 13, WENDUINE

Meergezinswoning centraal gelegen tussen duinen en markt, opgericht op
10 palen, bestaande uit 3 woongelegenheden. Vg, Wg, BPA WenduineCentrum: gesloten bebouwingszone met woonfunctie, Gmo, Gvkr, Gvv.
Perceeloppervlakte: 126,20 m². EPC: 346 kWh/m² jaar.
Bezoek: elke woe. en zat. van 16u-18u, en dit vanaf woe. 28/09 tem zat.
22/10/22
Biedingsperiode: 16/10/2022 - 24/10/2022 om 12u00
Bieden vanaf: €450.000, biddit.be - ref.230756

Alleenstaande villa nabij centrum Ieper met tuin en weide/grond. Opp
4.457 m². Inkomhal, toilet, leefruimte, atrio, keuken, vijf slaapkamers, badkamer, kelder, zolder. Garagebox met drie poorten. Uitweg aan achterkant
weide over bedrijventerrein naar Rijselsepoort. Verwarming op gas. Bouwjaar
1975. VKR Vlaamse Wooncode.
Bezoek: na afspraak via het notariskantoor
Biedingsperiode: 03/10/2022 - 11/10/2022 om 12u00
Bieden vanaf: €395.000, biddit.be - ref.230420

NOT. STEFAAN BUYLAERT
Oostendestraat 17, 8820 TORHOUT - Tel. 050/21.14.15
stefaan.buylaert@belnot.be

WEST NOTARISSEN
Doorniksesteenweg 59, 8500 KORTRIJK - Tel. 056/25.38.15
kortrijk@westnotarissen.be

HARELBEKE

INGELMUNSTER

GOED GELEGEN WONING

UNIEK PERCEEL

Doelstraat 161, 161A, 163,, INGELMUNSTER
Stasegemdorp 120, HARELBEKE
Indeling: hal, woonkamer, keuken, badkamer, afzonderlijk toilet en veel opslagruimte.
Verdieping: 2 slaapkamers. Kelder. Zolder.

Bezoek: zat. van 11u-11u30, vanaf 1/10 tem 22/10
Biedingsperiode: 17/10/2022 - 25/10/2022 om 13u00
Bieden vanaf: €60.000, biddit.be - ref.231032
NOT. HENK DEKIERE
Stationsstraat 37, 8780 OOSTROZEBEKE - Tel. 056/66.60.25
michelle.dewitte.102046@belnot.be

Volledig te renoveren/nieuw te bouwen 2-woonst (161 & 163), mogelijkheid
tot samenvoeging als één grote woning.
Heroriëntering op perceel toegelaten. En een volledig ingerichte chalet
(161+) . Genot en gebruik uiterlijk drie maand na def. toewijs. Onder opsch.
vw. van niet-uitoefenen van het voorkooprecht.
Bezoek: na afspraak
Biedingsperiode: 13/10/2022 - 21/10/2022 om 11u00
Bieden vanaf: €349.000, biddit.be - ref.230375
NOT. VLEGELS & VAN DEN BOSCH
Meulebekestraat 3, 8770 INGELMUNSTER - Tel. 051/31.89.01
info@notariaatvlegelsvandenbosch.be

Een ruime villa met tuin en inpandige garage, gelegen op wandelafstand van dijk en
strand. De woning bevat drie slaapkamers op de eerste verdieping, met mogelijkheid
tot inrichten extra slaapkamers op eerste verdieping en in de kelderverdieping. Ruime
zolderverdieping.

Bezoek: woe. van 18u-19u30 en zat. van 10u30-12u, vanaf 21/9 tem 15/10,
na tel. afspraak met notariskantoor
Biedingsperiode: 11/10/2022 - 19/10/2022 om 12u00
Bieden vanaf: €1.295.000, biddit.be - ref.230940
NOT. PHILIPPE STRYPSTEEN
Burg. Frans Desmidtplein 3/1, 8300 KNOKKE-HEIST - Tel. 050/63.15.00
sophie.roets@strypsteen.be
NOT. VAN DEN NIEUWENHUIZEN & DE WITTE
Sint-Amandsesteenweg 176, 2880 BORNEM - Tel.
03/897.15.15
johan.vandennieuwenhuizen@notaris.be

KOKSIJDE (OOSTDUINKERKE)

CHARMANTE VRIJSTAANDE VILLA

D. Brassinnestraat 2, KOKSIJDE (OOSTDUINKERKE)

Inkomhal, woonkamer, keuken, W.C., veranda en garage, 3 slp en 2 bdk, zolder, tuin. Vg, Wg, Gvkr, vv; KI: € 1038,00; EPC: 571 wKh/m²; opp. 589 m².
Bezoek: woe. van 14u-16u en zat. van 14u-16u, vanaf 14/9 tem 8/10
Biedingsperiode: 04/10/2022 - 12/10/2022 om 13u00
Bieden vanaf: €520.000, biddit.be - ref.230034
NOT. BRUNO VAN DAMME
Elisalaan 54, 8620 NIEUWPOORT - Tel. 058/22.22.09
melissa@notaris-brunovandamme.be

ONLINE VERKOOP VIA biddit.be

KOKSIJDE

MEULEBEKE

LOT 1 - PERCEEL WEILAND

Atelier-Loodsen-Woning: glvl: living, keuken, 4 bureaus, 2 wc's, 2 kamers,
berging verdiep: 5 slpk, 1 kamer, 2 badk. EPC 877. Opp. 6638m². KI 7290.
Vrij v gebruik.
Bezoek: De sleutels van het pand zijn ter beschikking in kantoor van not.
Axelle Thiery en kunnen na voorafgaandelijke tel. afspraak opgehaald
worden
Biedingsperiode: 07/11/2022 - 15/11/2022 om 13u00
Bieden vanaf: €800.000, biddit.be - ref.231896

NOT. VILEYN & VANMAELE
Kokstraat 9/A, 8620 NIEUWPOORT - Tel. 058/23.30.60
annick.gemmel.131128@belnot.be

NOT. AXELLE THIERY
Rumbeeksesteenweg 352, 8800 RUMBEKE - Tel. 051/26.02.93
thomas@notaristhiery.be

NIEUWPOORT

WONING MET GARAGE EN TUIN

Albrecht Rodenbachlaan 1, HEULE

Een zeer goed gelegen halfopen woning met oprit, garage en ruime tuin,
vlakbij het centrum van Heule. Op te frissen en te renoveren naar eigen
smaak. Winkels en openbaar vervoer, ... zijn op wandel-en fietsafstand.
Bezoek: na tel. afspraak met de verkoper, via het notariskantoor.
Biedingsperiode: 25/10/2022 - 02/11/2022 om 13u00
Bieden vanaf: €200.000, biddit.be - ref.231324
NOT. LAMBRECHT, RASKIN & DIERYNCK
Kortrijksestraat 136, 8501 HEULE - Tel. 056/36.37.77
adrisa.metvelaj@lrd-notarissen.be

KORTRIJK

MAGAZIJN MET AANPALENDE VILLA

Toevluchtweg 9A, SINT-JORIS

Magazijn met aanpalende villa en zwembad, gelegen in industriegebied.
Let op: de koper zal een economische activiteit in het pand dienen uit te
oefenen, welke dient te kaderen binnen de van kracht zijnde bestemmingsvoorschriften. Toewijs zal geschieden onder de opschortende voorwaarde van
goedkeuring door de West-Vlaamse Intercommunale (WVI).
Bezoek: na afspraak met het notariskantoor
Biedingsperiode: 03/10/2022 - 11/10/2022 om 13u00
Bieden vanaf: €600.000, biddit.be - ref.230467
WEST NOTARISSEN
Gulden Vlieslaan 34/A, 8670 KOKSIJDE - Tel. 058/53.20.10
koksijde@westnotarissen.be

Mellestraat 271, HEULE

NOTULUS
Vijverstraat 49, 8400 OOSTENDE - Tel. 059/56.39.60
info@vvvnotarissen.be

WONING MET POTENTIEEL

Werkzaamheidstraat 73, OOSTENDE

Woning in groene tuinwijk Westerkwartier nabij de Zee. Inkom – living –
keuken (in veranda) – berging - badkamer. 1e verdieping: 3 slaapkamers;
Zolder toegankelijk via schuiftrap. Tuin met uitweg naar achter. EPC 459
kWh/(m²jaar) – opp. 130 m²– KI 409 EUR.
Bezoek: elke zat., vanaf 1/10 tem 5/11 en op woe. 5/10, 19/10 en 2/11
van 13u00 tot 14u00
Biedingsperiode: 02/11/2022 - 10/11/2022 om 10u00
Bieden vanaf: €95.000, biddit.be - ref.229980
NOT. MOEYKENS & VANQUATHEM
Moerkerkse Steenweg 410, 8310 SINT-KRUIS - Tel.
050/32.34.06
femke@notariaatmvq.be

WONING MET POTENTIEEL

Mariakerkelaan 397, OOSTENDE

Oprit, kelderverd: berging, gang, opslagruimte, gar, waspl. Gvl: ink+trap,
wc, liv, kkn, terras (20m²), tuin; 1°v: overl, badk (wc, lav, ligbad), 3 slpk;
dakverd: overl, zolder, zolderkamer. Te renoveren.
Bezoek: elke woe. en elke zat. van 14u-16u, vanaf 7/9 tem 15/10
Biedingsperiode: 10/10/2022 - 18/10/2022 om 13u00
Bieden vanaf: €125.000, biddit.be - ref.229567

NOT. HENDRIK MOENS
Damberdstraat 29, 8560 WEVELGEM - Tel. 056/41.14.48
hendrik.moens@belnot.be

NOTULUS
Vijverstraat 49, 8400 OOSTENDE - Tel. 059/56.39.60
info@vvvnotarissen.be

KORTRIJK

Wellingtonstraat 36, OOSTENDE

Te renoveren opbrengstwoning bestaande uit 4 woongelegenheden.
Bezoek: te bezoeken na tel. afspraak met het kantoor
Biedingsperiode: 02/11/2022 - 10/11/2022 om 13u00
Bieden vanaf: €295.000, biddit.be - ref.232018

OOSTENDE

BEL-ÉTAGE + GARAGE EN TUIN

Indeling woning: GVL: inkomhal, living, keuken, veranda, badkamer. Eerste
verdieping: 4 slaapkamers. Zolder te bereiken via een trapluik in de gang.
Ruime tuin (802 m²). Elektriciteit volledig te renoveren. Verwarming via
gaskachels.
Bezoek: woe. 14/9 en 5/10 en zat. 24/9 en 2/10 van 14u-16u
Biedingsperiode: 29/09/2022 - 07/10/2022 om 10u00
Bieden vanaf: €125.000, biddit.be - ref.230568

OOSTENDE

WONING

TE RENOVEREN OPBRENGSTWONING

OOSTENDE

OOSTENDE

TE RENOVEREN WONING

N

Slabancestraat 1, MEULEBEKE

LOT 1 Perceel weiland 57a24ca, palende aan de Weidestraat. Vrij bij akte.
Vrij van pacht. Geen voorkooprecht. Landschappelijk waardevol agrarisch
gebied. Grup 7 landbouwgebied. OMV onderhoudswerken Westkustpolder.
Samen met LOT 2 (Veurne, Westhoek) het LOT 3 vormende (zijnde samenvoeging loten 1 & 2).
Bezoek: vrij te bezichtigen zonder afspraak
Biedingsperiode: 02/11/2022 - 10/11/2022 om 12u00
Bieden vanaf: €21.980, biddit.be - ref.231596

KORTRIJK

5

OOSTENDE

WONING MET ATELIER EN LOODS

Schoudervliet , WULPEN

|

Broederlijkheidstraat 13, OOSTENDE
Woning in groene tuinwijk Westerkwartier nabij de Zee. Inkom – living – keuken – berging –
kelder. 1e verdieping: 3 slaapkamers – WC – badkamer. Zolder toegankelijk via schuiftrap.
Tuin met uitweg naar achter. EPC 520 kWh/(m²jaar)– opp. 114 m² - KI 552 EUR.

Bezoek: elke zat., vanaf 1/10 tem 5/11 en op woe. 5/10, 19/10 en 2/11 van
18u00 tot 19u00
Biedingsperiode: 02/11/2022 - 10/11/2022 om 14u00
Bieden vanaf: €90.000, biddit.be - ref.230221
NOT. MOEYKENS & VANQUATHEM
Moerkerkse Steenweg 410, 8310 SINT-KRUIS - Tel.
050/32.34.06
femke@notariaatmvq.be

OOSTENDE

RUIM INSTAPKLAAR APPARTEMENT

WONING MET POTENTIEEL

Werkzaamheidstraat 96, OOSTENDE
Burgemeester Vercruysselaan 21, KORTRIJK
Woning met ideale ligging, vlakbij centrum en uitvalswegen. Ruime living, keuken, grote
kelder. Vier slaapkamers en badkamer. Leuke stadstuin.

Bezoek: elke din. van 9u-12u en elke vrij. van 14u-16u, na afspraak met
notariskantoor
Biedingsperiode: 07/11/2022 - 15/11/2022 om 12u00
Bieden vanaf: €175.000, biddit.be - ref.231528
NOT. VANCOPPERNOLLE & SABBE
Beverlaai 71, 8500 KORTRIJK - Tel. 056/23.15.30
victoria.daem@vcsanot.be

Molenstraat 2, OOSTENDE
Een ruim instapklaar hoekappartement met drie slaapkamers gelegen in de nabijheid
van openbaar vervoer, winkels en op slechts 10 minuten van het centrum van Oostende
en zeedijk.

Bezoek: Zat. 08, 15 en 22/10/22 van 10u-12u
Biedingsperiode: 17/10/2022 - 25/10/2022 om 14u00
Bieden vanaf: €105.000, biddit.be - ref.230764
NOT. POLFLIET CARL & THIBAULD
Kaaistraat 8, 8400 OOSTENDE - Tel. 059/70.12.95
info@notarispolfliet.be

Woning in groene tuinwijk Westerkwartier nabij de Zee. Inkom – living – keuken. 1e
verdieping: 2 slaapkamers – badkamer. Zolder toegankelijk via vaste trap. Tuin met uitweg
naar achter. EPC 448 kWh/(m²jaar) - opp. 96 m² - KI 319 EUR.

Bezoek: elke zat., vanaf 1/10 tem 5/11 en op woe. 5/10, 19/10 en 2/11 van
16u45 tot 17u45
Biedingsperiode: 02/11/2022 - 10/11/2022 om 13u00
Bieden vanaf: €80.000, biddit.be - ref.230211
NOT. MOEYKENS & VANQUATHEM
Moerkerkse Steenweg 410, 8310 SINT-KRUIS - Tel.
050/32.34.06
femke@notariaatmvq.be

N
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ONLINE VERKOOP VIA biddit.be

OOSTENDE

Wat je moet weten over wonen
in een stukje geschiedenis
Wonen in een stukje geschiedenis: wie
droomt er niet van? Maar als eigenaar van
een beschermd pand moet je weten dat er
specifieke regels gelden. Er zijn voordelen en
nadelen, en die moet je goed tegenover elkaar
afwegen. Je notaris zal je informeren over
het vastgesteld of beschermd statuut van een
woning.
Geïnventariseerd erfgoed
Geïnventariseerde erfgoederen zijn goederen
die door het agentschap Onroerend erfgoed in
kaart worden gebracht. Het is de eerste stap in
een onderzoek naar de waarde van de goederen.
Voldoet het onroerend goed aan welbepaalde
objectieve criteria, dan wordt het opgenomen
in een wetenschappelijke inventaris. Dan
spreken we van geïnventariseerd erfgoed. De
inventarisering heeft geen verdere gevolgen voor
jou. De inventarisering betekent louter dat het
goed beschreven en gedocumenteerd is.
Vastgesteld erfgoed
De wetenschappelijke inventarissen kunnen al
dan niet gedeeltelijk ‘vastgesteld’ worden. De
vaststelling gebeurt via een openbaar onderzoek.
Is je droompand opgenomen in zo’n vastgestelde
inventaris, dan zal je kunnen genieten van een
aantal bijzonderheden. Zo zijn de energienormen
voor zo’n vastgoed flexibeler. Ook op vlak van
ruimtelijke ordening kunnen er andere regels
gelden. Een leegstaande hoeve die opgenomen
is in een vastgestelde inventaris kan bijvoorbeeld
gemakkelijker een woonfunctie krijgen, zelfs
indien de hoeve gelegen is in agrarisch gebied.
De opname in een vastgestelde inventaris heeft
geen nadelige gevolgen voor het aanvragen
van stedenbouwkundige-, verkavelings- of
milieuvergunningen door de eigenaar. Enkel voor
het slopen zijn er strengere regels.
Beschermd erfgoed
Vooral bij beschermde onroerende goederen
spelen bijzondere zorgplichten. Het spreekt
vanzelf dat een beschermd erfgoed niet mag
ontsierd, beschadigd of vernield worden, maar
weet dat je als eigenaar ook de plicht hebt om
de nodige herstellingen uit te voeren en tijdig
voorzorgsmaatregelen te nemen om de waarde
van het beschermd onroerend goed te bewaren!
Informeer je hierover, want er bestaan premies.
Soms horen specifieke beschermingsvoorschriften
bij een bepaald goed waar je rekening mee moet
houden. In ieder geval zal de eigenaar de persoon
die effectief van het goed geniet (zoals een
huurder) op de hoogte moeten brengen. Voor veel
ingrepen aan beschermde onroerende goederen
heb je een vergunning nodig. Daarvoor moet
de overheid advies vragen aan het Agentschap
voor Onroerend Erfgoed. Opgepast, zelfs voor de
werken waarvoor je geen vergunning nodig hebt,
moet je rechtstreeks de toelating vragen aan het
Agentschap Onroerend Erfgoed.
Kopen aan 1% verkooprecht?
Van plan om een gezinswoning te kopen dat een
beschermd monument is? Dan geniet je mogelijks
van 1% verkooprecht (in plaats van 6%). Je moet
dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo
moet je o.a. binnen de 5 jaar na het verlijden van
de notariële akte minstens het belastingvoordeel
van 5% investeren in beheersmaatregelen,
werkzaamheden of diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoud of de herwaardering van
de erfgoedkenmerken- en elementen van het
beschermde monument. Die elementen worden
opgenomen in een geldig beheersplan.

OOSTKAMP

WONING MET GARAGE EN TUIN

INSTAPKLARE WONING

Olieslagerijstraat 9, WAARDAMME
Afrikalaan 35, OOSTENDE

Glvl: oprit, inkom, wc, vestiaire, garage, kamer, berg., sas nr koer+tuin;
1°v: eetk.-liv+balkon, open keuken, wc, slpk, badk (ligbad+lav), gr.
zolder+veluxraam, EPC: 267, Wg.
Bezoek: elke woe. van 14u-16u en elke zat. van 10u-12u, vanaf 1/10 tem
2/11
Biedingsperiode: 26/10/2022 - 03/11/2022 om 15u00
Bieden vanaf: €170.000, biddit.be - ref.231679
NOTULUS
Vijverstraat 49, 8400 OOSTENDE - Tel. 059/56.39.60
info@vvvnotarissen.be

OOSTENDE

Halfopen woning, kad. sie. A, 32F3P0001, 475 m², KI: 791. Ind.: glkvl.:
garage, liv., open kk., berg., hal, toilet, tuin - 1e verd.: 4 slpk., badk., toilet
– 2e verd.: slpk., zolder. Woonzone met res. kar., niet overstromingsgev., Vv.
19/06/2002, Vg. 17/01/2005 "bouwen van een tweewoonst", Gdv, Gvkr.
EPC 145 kWh/(m²jaar), label B. Zonnepanelen.
Bezoek: zat. van 10u-12u en woe. van 14u-16u, na tel. contact met kantoor
Biedingsperiode: 20/10/2022 - 28/10/2022 om 14u00
Bieden vanaf: €395.000, biddit.be - ref.231685
NOT. ASTRID DOBBELS
Sijslostraat 5, 8020 RUDDERVOORDE - Tel. 050/27.73.57
astrid.dobbels@belnot.be

OUDENBURG

WONING MET POTENTIEEL

CENTRALE WONING, RUIME TUIN

Overvloedstraat 40, OOSTENDE
Woning in groene tuinwijk Westerkwartier nabij de Zee. Inkom – living – keuken - WC. 1e
verdieping: 2 slaapkamers - badkamer. Zolder (geïsoleerd) toegankelijk via een vaste trap
langs slaapkamer. Tuin (met tuinhuis) met uitweg naar achter. EPC 427 kWh/(m²jaar) –
opp. 111 m² – KI 344 EUR.

Bezoek: elke zat., vanaf 1/10 tem 5/11 en op woe. 5/10, 19/10 en 2/11 van
14u15 tot 15u15
Biedingsperiode: 02/11/2022 - 10/11/2022 om 11u00
Bieden vanaf: €92.500, biddit.be - ref.229985
NOT. MOEYKENS & VANQUATHEM
Moerkerkse Steenweg 410, 8310 SINT-KRUIS - Tel.
050/32.34.06
femke@notariaatmvq.be

OOSTENDE

Nieuwstraat 30, OUDENBURG

Ruime retro rijwoning in het centrum. Ruime tuin. Gelijkvloers: hal, living,
keuken, badkamer, veranda, garage, berging, wasplaats, tuin. Bovenverdieping: 3 slaapkamers, berging/dressing/bureel, zolder.
Bezoek: elke zat. vanaf 17/09 tem 15/10 van 8u-12u
Biedingsperiode: 13/10/2022 - 21/10/2022 om 10u00
Bieden vanaf: €160.000, biddit.be - ref.230851
NOT. VERMEERSCH A & S
Abdijlaan 9, 8460 OUDENBURG - Tel. 059/29.50.66
sarah.leclercq.127878@belnot.be

POPERINGE

BEL-ÉTAGE WONING

OP TE KNAPPEN RIJWONING

Gerststraat 116, OOSTENDE

Instapklaar en goed onderhouden! Omvat: living, ruime kkn+ontbijthoek,
douchekamer+ingem.kasten, afz. wc+lav., balkon (Z), gar, waspl., voorraadk.,
berg., gr. tuin+terras (Z), tsnv.: wc. 1°v: nwe badk (dubb.lav, ligbad, badk.
meubel, faience), slpk+dressingkast, slpk. 2°v: slpk (velux+ingem.kast), slpk
(dubb.velux+ingem.kast).
Bezoek: zat. van 9u-11u en woe. van 14u-16u, vanaf 24/9 tem 26/10
Biedingsperiode: 19/10/2022 - 27/10/2022 om 15u00
Bieden vanaf: €230.000, biddit.be - ref.231102
NOTULUS
Vijverstraat 49, 8400 OOSTENDE - Tel. 059/56.39.60
info@vvvnotarissen.be

OOSTENDE

Sint-Jorisstraat 15, POPERINGE

2de afdeling, sectie D, nummer 714D2 P0000, opp. 49ca. KI: 218,00. EPC
432 kWh/(m² jaar). RO: Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv.
Bezoek: na tel. afspraak met het notariskantoor
Biedingsperiode: 20/10/2022 - 28/10/2022 om 14u00
Bieden vanaf: €60.000, biddit.be - ref.231603
NOT. KRISTIEN PUYPE
Gasthuisstraat 19, 8970 POPERINGE - Tel. 057/33.33.10
secretariaat@notarispuype.be

ROESELARE

WONING MET POTENTIEEL

LOT 3: OP TE FRISSEN RIJWONING

Nieuwpoortsesteenweg 297, OOSTENDE
Woning in groene tuinwijk Westerkwartier nabij de Zee. Inkom – living – keuken – badkamer – WC - bergruimte onder trap. 1e verdieping: 3 slaapkamers. Zolder toegankelijk via
vaste trap langs slaapkamer. Tuin met uitweg naar achter. EPC 529 kWh/(m²jaar) – opp.
85 m²- KI 401 EUR.

Bezoek: elke zat., vanaf 1/10 tem 5/11 en op woe. 5/10, 19/10 en 2/11 van
15u30 tot 16u30
Biedingsperiode: 02/11/2022 - 10/11/2022 om 12u00
Bieden vanaf: €80.000, biddit.be - ref.230182
NOT. MOEYKENS & VANQUATHEM
Moerkerkse Steenweg 410, 8310 SINT-KRUIS - Tel.
050/32.34.06
femke@notariaatmvq.be

Jonkersstraat 42, BEVEREN

Huis (GB), tuin, garage, 3 slpks; centrale ligging; Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv,
nt. overstr.gevoelig; blanco bodemattest; EPC: 264 kWh/m² jaar; AREI: niet
conform; KI: € 632.
Bezoek: De sleutels kunnen opgehaald worden op het notariskantoor, na
voorafg. afspr. met het notariskantoor
Biedingsperiode: 18/10/2022 - 26/10/2022 om 12u00
Bieden vanaf: €99.000, biddit.be - ref.231053
NOT. VERSTRAETE - VIAENE
Westlaan 333/A, 8800 ROESELARE - Tel. 051/20.01.52
michelle@aktius.be

ONLINE VERKOOP VIA biddit.be

ROESELARE

ROESELARE

LOT 2 : OP TE FRISSEN WONING

Jonkersstraat 15, BEVEREN
Huis (HOB), tuin, garage, 3 slpks; centrale ligging; Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv, nt. overstr.
gevoelig; blanco bodemattest; EPC: 205 kWh/m² jaar; AREI: niet conform; KI: € 713.

Bezoek: De sleutels kunnen opgehaald worden op het notariskantoor, na
voorafg. afspr. met het notariskantoor
Biedingsperiode: 18/10/2022 - 26/10/2022 om 12u00
Bieden vanaf: €103.000, biddit.be - ref.231049
NOT. VERSTRAETE - VIAENE
Westlaan 333/A, 8800 ROESELARE - Tel. 051/20.01.52
michelle@aktius.be

ROESELARE

NOT. VERSTRAETE - VIAENE
Westlaan 333/A, 8800 ROESELARE - Tel. 051/20.01.52
michelle@aktius.be

ROESELARE

Lindenstraat 1, RUISELEDE

Vrijstaande woning met o.m. inkom, living, gang, keuken, 2 slaapkamers,
berging, badkamer, ruime garage, ruime zolder. Tuin met tuinhuisje, sluit
aan op ingesloten kindvriendelijk parkje. Goed onderhouden en instapklaar.
Opp. 643m².
Bezoek: elke woe. van 18u-19u en elke zat. van 10u-12u, vanaf 24/9 tem
15/10
Biedingsperiode: 11/10/2022 - 19/10/2022 om 13u00
Bieden vanaf: €238.000, biddit.be - ref.230862

NOT. DESTROOPER, CLEEREMANS & VANHIXE
Rollegemstraat 56, 8880 LEDEGEM - Tel. 056/50.90.02
manon.raes@notariaat-destrooper.be

NOT. VERHAEGHE & BAERT
Poekestraat 47, 8755 RUISELEDE - Tel. 051/68.85.20
christophe.verhaeghe@belnot.be

TIELT

PERCELEN WEILAND

NOT. VERSTRAETE - VIAENE
Westlaan 333/A, 8800 ROESELARE - Tel. 051/20.01.52
michelle@aktius.be

ROESELARE

Diksmuidse-Boterweg , RUISELEDE
Samen 1ha 60a 10ca. Niet verpacht, onmiddellijk vrij van gebruik. Herbevestigd
agrarisch gebied.

Bezoek: /
Biedingsperiode: 17/10/2022 - 25/10/2022 om 14u00
Bieden vanaf: €65.000, biddit.be - ref.231176
NOT. VERHAEGHE & BAERT
Poekestraat 47, 8755 RUISELEDE - Tel. 051/68.85.20
christophe.verhaeghe@belnot.be

Nabij verschillende invalswegen (E35 - E37), rustige, groene omgeving met
prachtige vergezichten. Indeling: glvlr: hal, wnkmr, kkn, 2 slk, 1 bdk, wc,
berging. 1e Verd: slpk, zldr. Voortuin, 2 stallen, weide. Vg - Lwag- Gmo - Gvkr
- Gvv. Functiewijziging vereist indien private bewoning.
Bezoek: zat. van 10u-12u en woe. van 14u-16u, vanaf 28/9 tem 15/10,
zonder afspraak
Biedingsperiode: 16/10/2022 - 24/10/2022 om 13u00
Bieden vanaf: €299.000, biddit.be - ref.230698
NOT. WAÛTERS & PARMENTIER
Bossuytlaan 22, 8310 ASSEBROEK - Tel. 050/55.68.92
aurelie.vanderlinden.358434@belnot.be

TORHOUT

PERCELEN ZAAI-EN WEILAND

Klaphullestraat , RUISELEDE
Lot 3 bestaat uit de samenvoeging van lot 1 en lot 2. Lot 1: mooie blok zaailand, 1ha
82a 63ca (nuttige opp 1ha 95a 0ca, want gebruiksrecht op bovengr waterleiding) Lot 2:
percelen weiland, 1ha 60a 10ca.

Bezoek: /
Biedingsperiode: 17/10/2022 - 25/10/2022 om 15u00
Bieden vanaf: €210.000, biddit.be - ref.231180
NOT. VERHAEGHE & BAERT
Poekestraat 47, 8755 RUISELEDE - Tel. 051/68.85.20
christophe.verhaeghe@belnot.be

RUISELEDE

WONING MET HANDELSRUIMTE

TE RENOVEREN HOEVE

Westhoekstraat 23, TIELT

Rosmolenstraat 38, OEKENE

Huis (HOB), tuin, garage, 3 slpks; Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv, nt. overstr.gevoelig;
blanco bodemattest; EPC: 511 kWh/m² jaar; AREI: niet conform; KI: € 451.
Bezoek: De sleutels kunnen opgehaald worden op het notariskantoor, na
voorafg. afspr. met het notariskantoor
Biedingsperiode: 18/10/2022 - 26/10/2022 om 12u00
Bieden vanaf: €91.000, biddit.be - ref.231055

RUSTIG GELEGEN WONING BIJ PARK

Kokelaarstraat 45, ROESELARE

RUISELEDE

LOT 4 : OP TE FRISSEN WONING

N

Gunstig gelegen app. op 4e verd. (1970) met volgende indeling: inkomhal,
apart toilet, lving, keuken met annex berging, bdk met ligbad en lavabo en
slaapkamer. Berging kelder incl. KI € 716. EPC 156 kWh/m². Elek. conform.
Sted.: Vg, Wg, Gvkr, Gvv. Niet overstr. gev.
Bezoek: elke zat. van 14u-16u en elke don. van 18u-19u, dit vanaf 17/9 tem
22/10, zonder afspraak
Biedingsperiode: 18/10/2022 - 26/10/2022 om 13u00
Bieden vanaf: €70.000, biddit.be - ref.230978

Jonkersstraat 6, BEVEREN

Huis (GB), tuin, garage, 3 slpks; centrale ligging; Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv,
nt. overstr.gevoelig; blanco bodemattest; EPC: 242 kWh/m² jaar; AREI: niet
conform; KI: € 632.
Bezoek: De sleutels kunnen opgehaald worden op het notariskantoor, na
voorafg. afspr. met het notariskantoor
Biedingsperiode: 18/10/2022 - 26/10/2022 om 12u00
Bieden vanaf: €99.000, biddit.be - ref.231047
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RUISELEDE

1-SLAAPKAMER APPARTEMENT

RUISELEDE

LOT 1 : OP TE FRISSEN WONING
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LOT 1 : TE RENOVEREN WONING

Vijfhuishoekstraat 11, TORHOUT
GLV: inkom, toilet, eet- en leefruimte, keuken, badkamer, garage en tuin, en VERD: nachthal, badkamer en 3 slaapkamers. Opp: 570 m². EPC: 1234 kWh/m² jaar. Vg, WgLk en Ag,
Gmo, Gvkr, Gvv. deels mogelijk overstromingsgevoelig gebied.

Bezoek: op afspr. na tel. contact met het notariskantoor
Biedingsperiode: 17/10/2022 - 25/10/2022 om 12u00
Bieden vanaf: €89.000, biddit.be - ref.230753
NOT. STEFAAN BUYLAERT
Oostendestraat 17, 8820 TORHOUT - Tel. 050/21.14.15
stefaan.buylaert@belnot.be

VEURNE

MOOIE BLOK ZAAILAND

RUSTIG GELEGEN WONING

Brugsesteenweg 191, ROESELARE
Glvl: handelsruimte, zithoek, eetplaats, keuken, berging, wc, terras, tuin. Verdiep1: badk, 2
slpk. verdiep2: 2 slpk. EPC 307. 237m². KI 673. Vrij v gebruik.

Bezoek: de sleutels van het pand zijn ter beschikking in kantoor van not. Axelle
Thiery en kunnen na voorafgaandelijke tel. afspraak opgehaald worden.
Biedingsperiode: 07/11/2022 - 15/11/2022 om 13u00
Bieden vanaf: €160.000, biddit.be - ref.231839
NOT. AXELLE THIERY
Rumbeeksesteenweg 352, 8800 RUMBEKE - Tel. 051/26.02.93
thomas@notaristhiery.be

Georges Bouillartlaan 11, VEURNE
Klaphullestraat , RUISELEDE
1ha 82a 63ca (nuttige oppervlakte is 1ha 95a 0ca, want gebruiksrecht op bovengrond
waterleiding). Niet verpacht en vrij tegen 30 november 2022. Herbevestigd agrarisch
gebied.

Bezoek: /
Biedingsperiode: 17/10/2022 - 25/10/2022 om 13u00
Bieden vanaf: €145.000, biddit.be - ref.231173
NOT. VERHAEGHE & BAERT
Poekestraat 47, 8755 RUISELEDE - Tel. 051/68.85.20
christophe.verhaeghe@belnot.be

De woning bestaat op het gelijkvloers uit een woonruimte, vernieuwde keuken, afzonderlijke wc, badkamer, twee slaapkamers, garage en bergruimte.
Op de eerste verdieping bevindt zich nog een slaapkamer, een douche en
een wc en is er een ruime zolderruimte.
Bezoek: elke zat. van 10u-12u, vanaf 1/10 tem 29/10
Biedingsperiode: 27/10/2022 - 04/11/2022 om 13u00
Bieden vanaf: €295.000, biddit.be - ref.231681
NOT. VILEYN & VANMAELE
Kokstraat 9/A, 8620 NIEUWPOORT - Tel. 058/23.30.60
stephanie.vanmaele@belnot.be

N

8

|

ONLINE VERKOOP VIA biddit.be

WINGENE

ZUIENKERKE

WOONHUIS MET VERGEZICHT

TE RENOVEREN WONING

Virtueel bezoek
Bezoek de panden
in 360° via code
www.notarisblad.be

VEURNE

Keukelstraat 11, WINGENE
Rustig en landelijk gelegen woning met bijgebouwen en meegaande grond. Opp.
50a05ca. KI 555. Omvattende: gelijkvloers: inkom, living, keuken, WC, badkamer,
veranda, bijkeuken, traphal en 1 slaapkamer. Verdieping: open zolderkamer (dienstig als polyvalente ruimte) en slaapkamer. Erve: bijgebouwen. Nutsvoorzieningen:
elektriciteit, TV-FM, waterleiding. Vrij na betaling van koopsom en kosten.

Bezoek: woe. van 16u-18u en op zat. van 10u-12u, vanaf 7/9 tem 8/10
Biedingsperiode: 03/10/2022 - 11/10/2022 om 15u00
Bieden vanaf: €260.000, biddit.be - ref.230377
NOT. VÉRONIQUE DE SCHEPPER
Oude Bruggestraat 63, 8750 WINGENE - Tel. 051/65.50.37
veronique.deschepper@belnot.be

ZEDELGEM

LOT 2 - PERCEEL WEILAND

Brugsesteenweg 35, HOUTAVE

Afbraakpand op groot perceel van 1662m².
Breng zeker een bezoek (zonder afspraak) op één van de bezoekmomenten.
Bezoek: elke woe. van 16u-18u en elke zat. van 10u-12u, vanaf 7/9 tem
8/10
Biedingsperiode: 03/10/2022 - 11/10/2022 om 13u00
Bieden vanaf: €220.000, biddit.be - ref.229994
NOT. NOBELS & VANDEN DRIESSCHE
Nieuwe Steenweg 213/A, 8420 DE HAAN - Tel. 059/23.42.91
notaris@novanot.be

ZUIENKERKE

VILLA

HOEVE MET LANDERIJEN

's Heerwillems , VEURNE

LOT 2 Perceel weiland 2ha 35a 60ca, ter plaatse gekend "Westhoek"
palende aan 's Heerwillems. Vrij bij akte. Vrij van pacht. Geen voorkooprecht.
Landsch. waardevol ag. gebied. Ruil- herverkavelingsplan. Invent onr erfgoed
Mitrailleurspost. Erfdbh openb nut: bouwverbod binnen 10m landsgrens.
Samen met LOT 1 (Koksijde Wulpen Schoudervliet) het LOT 3 vormende
(zijnde samenvoeging loten 1 & 2).
Bezoek: vrij te bezichtigen zonder afspraak
Biedingsperiode: 02/11/2022 - 10/11/2022 om 12u00
Bieden vanaf: €113.088, biddit.be - ref.231599
NOT. VILEYN & VANMAELE
Kokstraat 9/A, 8620 NIEUWPOORT - Tel. 058/23.30.60
annick.gemmel.131128@belnot.be

VEURNE

Guido Gezellelaan 66, LOPPEM

Karakteristieke hoeve met landerijen en boomgaard - wijdse vergezichten op de Zuienkerkse polders - unieke opportuniteit!

Bezoek: na contact met notariaat
Biedingsperiode: 02/11/2022 - 10/11/2022 om 14u00
Bieden vanaf: €295.000, biddit.be - ref.232014
NOT. DIRK HENDRICKX
Koning Albert I-laan 201, 8200 SINT-MICHIELS - Tel.
050/38.00.10
bvh@notarishendrickx.be

Bezoek: na contact met notariaat
Biedingsperiode: 01/12/2022 - 09/12/2022 om 14u00
Bieden vanaf: €590.000, biddit.be - ref.232052
NOT. DIRK HENDRICKX
Koning Albert I-laan 201, 8200 SINT-MICHIELS - Tel.
050/38.00.10
bvh@notarishendrickx.be

ZEDELGEM

LOT3 WEILANDEN KOKSIJDE VEURNE

's Heerwillems , VEURNE

LOT 3 bestaat uit de samenvoeging van LOT 1 (Koksijde Wulpen) & LOT 2
(Veurne). Loten afzonderlijk terug te vinden in notarisblad respectievelijk
onder Koksijde Wulpen (LOT 1) en Veurne (LOT 2). LOT 1: weiland 57a 24ca.
LOT 2: weiland 2h 35a 60ca. Beide loten vrij van pacht, geen voorkooprecht,
vrij bij akte.
Bezoek: vrij te bezichtigen zonder afspraak
Biedingsperiode: 02/11/2022 - 10/11/2022 om 15u00
Bieden vanaf: €140.000, biddit.be - ref.231601
NOT. VILEYN & VANMAELE
Kokstraat 9/A, 8620 NIEUWPOORT - Tel. 058/23.30.60
annick.gemmel.131128@belnot.be

WEVELGEM

ZULTE

HUIS OP UNIEKE LIGGING

Baesveld 7, LOPPEM
Totaal te renoveren WONING, op 3.323m² grond in bosrijke, unieke omgeving
bij kasteeldomein Baesveld, bosdomein Merkemveld & natuurgebied Doeveren.
Gekad. sie G nr 0029KP0000, K.I. 394€, EPC 1652, agr. gebied, gvg, gmo, gvkr,
gvv, niet overstr, 3 slpks.

Bezoek: elke zat. van 10u-12u
Biedingsperiode: 20/10/2022 - 28/10/2022 om 11u00
Bieden vanaf: €190.000, biddit.be - ref.231688
NOT. LOMMÉE, DAEMS & BOURGOIS
Torhoutsesteenweg 80, 8210 ZEDELGEM - Tel. 050/20.90.45
info@scriptum.be
NOT. WIM VAN DAMME
Koning Albertlaan 56, 9080 LOCHRISTI - Tel. 09/355.57.25
wim.vandamme@belnot.be

ZONNEBEKE

GEZINSWONING MET GARAGE

Meetkerkestraat 16, ZUIENKERKE

Villa op een centrale ligging, bj. 1985 - rustige en groene ligging - uitstekende verbinding
- mooie kans!

TE RENOVEREN HALFOPEN WONING

Heirweg 36, OLSENE
Rustig gelegen, te renoveren halfopen bebouwing met tuin. Perceel van 378 m². Vg, Wg,
Gdv, Gvkr, Gvv. Toewijs op 14 okt 2022 om 9u.

Bezoek: afhalen v/d sleutel op het notariskantoor tijdens de kantooruren mits
voorafgaandelijke tel. afspraak
Biedingsperiode: 03/10/2022 - 11/10/2022 om 13u00
Bieden vanaf: €200.000, biddit.be - ref.230154
NOT. MARTINE VANDEMAELE
Markegemstraat 148/A, 8720 WAKKEN - Tel. 056/62.50.80
martine.vandemaele@belnot.be
NOT. XAVIER DEWEER
Kerkstraat 30-32, 9870 OLSENE - Tel. 09/388.80.32
xavier.deweer@belnot.be

ZWEVEGEM

RUSTIG GELEGEN WOONHUIS

HALFOPEN WONING

Groenestraat 14, WEVELGEM
Gezinswoning (bel-etage), met ruime garage en stadstuin, gelegen nabij het centrum. 2
slaapkamers. EPC: 483 kWh/m³jaar. Keuring elektriciteit: niet conform. Niet gelegen in
overstromingsgevoelig gebied. Niet-geïndexeerd KI: € 599,00. Bovengrondse stookolietank
aanwezig. Vrij na betaling prijs en kosten.

Bezoek: na contact met notariskantoorkantoor 056/42.44.44 - info@
notariaatdmv.be
Biedingsperiode: 10/10/2022 - 18/10/2022 om 15u00
Bieden vanaf: €185.000, biddit.be - ref.230579
NOT. ORINN VIJNCKE
Europalaan 9, 8560 GULLEGEM - Tel. 056/42.44.44
orinn.vijncke@belnot.be

Nonnebossen-Oost 16, ZONNEBEKE

Met garage en tuin. Bestaande uit o.m.: keuken, berging, woonkamer,
badkamer en slaapkamer. Permanent wonen toegelaten!
Bezoek: woe. 19/10 om 17u en op zat. 5/11 om 10u
Biedingsperiode: 01/11/2022 - 09/11/2022 om 14u00
Bieden vanaf: €70.000, biddit.be - ref.231934
NOT. GHESQUIÈRE, DE BRABANDERE & DEGRYSE
Ter Waarde 42, 8900 IEPER - Tel. 057/20.77.98
info@gddnotarissen.be

Blokellestraat 125, ZWEVEGEM
Halfopen woning met aparte garage, tuin en 3 slaapkamers.

Bezoek: Elke zat. van 10u-11u30
Biedingsperiode: 23/10/2022 - 31/10/2022 om 15u00
Bieden vanaf: €146.650, biddit.be - ref.231708
NOT. DIRK DECLERCQ
Kortrijkstraat 80, 8550 ZWEVEGEM - Tel. 056/76.00.08
han.baekelandt.133637@belnot.be

OPENBARE VERKOOP

OPENBARE VERKOPEN
OUDENBURG

LOT 1: LANDBOUWGROND

De enige zitdag zal doorgaan op 09/11/2022 om 17:00
uur in Café Jerre, Marktplein 18, OUDENBURG
NOT. VAN WALLEGHEM & SANDERS
Strandlaan 172, 8670 KOKSIJDE
Tel. 058/52.28.82
levi.sanders@belnot.be

IEPER

OUD GEMEENTEHUIS BOEZINGE

Stationsstraat , OUDENBURG
Zes percelen landbouwgrond, nabij de Cotidianenstraat
en Stationsstraat, ter plaatse gekend “Pompegat”, ten
kadaster gekend sectie B, nummers 0163BP0000,
0164BP0000, 0165CP0000, 0184P0000, 0185P0000
en 0186AP0000, voor een totale oppervlakte van 3ha
27a 33ca.

LOT 2: LANDBOUWGROND

Stationsstraat , OUDENBURG
Twee percelen landbouwgrond, nabij de Cotidianenstraat
en Stationsstraat, ter plaatse gekend “Pompegat”, ten
kadaster gekend sectie B, nummers 0162CP0000 en
0187DP0000, voor een totale oppervlakte van 5ha 80a
32ca. Verpacht.

LOT 3: LANDBOUWGROND

Katspel 1, BOEZINGE
Het Oud Gemeentehuis Boezinge, uitstekend gelegen pal
in het centrum van Boezinge op de hoek van de Schoolstraat en het Katspel en naast de kerk, is een eclectisch
gebouw met een kadastrale oppervlakte van 497 m . Het
gebouw is opgetrokken in 1925 en nu aan renovatie toe.
Het heeft een te respecteren erfgoedwaarde en is opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed.
Katspel is een zijstraat van de Diksmuideseweg, die parallel loopt met de Randweg N369 Diksmuide-Ieper. Commerciële en hedendaagse voorzieningen zijn aanwezig in
Boezinge. De oprit van de A19 naar Kortrijk ligt op 6 km.
Er is een bushalte op 200 meter (lijn Torhout – Ieper).
Het karakteristieke gebouw bevat drie bouwlagen en een
zolder onder een schilddak, dat voorzien is van kleine dakkapellen en een spitstorentje met leien.
Er is een verhoogde begane grond, bereikbaar via dubbele
steektrap van blauwsteen met gietijzeren leuning.
Op de eerste verdieping bevindt zich een ruime inkomhal,
met toegang tot de voormalige raadzaal en verschillende
andere kamers. Er is ook een toilet aanwezig, met ernaast toegangsdeur tot de tuin met buitentrap.
Aansluitend, vanuit de inkomhal, is er een deur, die toegang geeft tot de conciërgewoning, die zich deels op het
gelijkvloers en deels op de eerste verdieping bevindt. De
conciërgewoning bestaat uit verschillende kamers, toilet,
berging, keuken, living, voutekamer, en deur met toegang
tot de tuin. Op de tweede verdieping is er een prachtige
en ruime theaterzaal, bereikbaar via een houten, afzonderlijke trap.

Stationsstraat , OUDENBURG
Zes percelen landbouwgrond, langs en nabij de Stationsstraat, ter plaatse gekend als “Pompegat”, ten kadaster
gekend sectie B, nummers 0097FP0000, 136HP0000,
146AP0000, 147MP0000, 147PP0000 en 147RP0000,
voor een totale oppervlakte van 5 ha 99a 72ca. Verpacht.

LOT 4: LANDBOUWGROND

De ruime tuin is zuidwest georiënteerd en kan via drie
kanten bereikt worden, via de kelder, de conciërgewoning
en eerste verdiep met buitentrap naar de tuin.
Onder de dubbele steektrap (en er naast) bevinden zich
twee toegangsdeuren tot twee aparte kelderruimtes. De
kelderruimte onder de trap geeft ook toegang tot de ruime
tuin.
Volgens het gewestplan Ieper – Poperinge is het gebouw
gelegen in woongebied met cultureel, historische en/of
esthetische waarde. Het leent zich niet alleen tot wonen
maar ook tot het vestigen van een kantoor of vrij beroep.
Ook een commerciële invulling, detailhandel, restaurant,
café of verblijfsrecreatie behoren tot de mogelijkheden.
Het gebouw is niet gelegen in mogelijks/effectief overstromingsgevoelig gebied.

Stationsstraat , OUDENBURG
Een perceel landbouwgrond, grenzend aan de autoweg 10
en gelegen nabij de Stationsstraat, ter plaatse gekend als
“Pompegat”, ten kadaster gekend sectie B, nummer
130CP0000, voor een oppervlakte van 4ha 66a 51ca.
Verpacht.

Instelprijs: €500.000
De enige zitdag zal doorgaan op 20/10/2022 om 16:00
uur in Café De Zwaan, Diksmuidseweg 428, BOEZINGE
NOT. ANN-SOPHIE HIMPE
Boterstraat 46, 8900 IEPER
Tel. 057/20.58.17
melanie.carreyn.124289@belnot.be
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Heeft jouw huwelijksovereenkomst een facelift nodig?
Een huwelijkscontract is een instrument
om aan successieplanning te doen. In
een
huwelijksovereenkomst
maken
huwelijkspartners afspraken waarmee zij
bepalen wat er na hun dood met hun goederen
gebeurt. Het blijft uiteraard maar een optimaal
instrument voor successieplanning als het
huwelijkscontract goed is opgemaakt en niet
verouderd is.
En daar knelt het schoentje. Vóór 1981 werden
in het huwelijkscontract vaak clausules
opgenomen die als doel hadden de langstlevende
te beschermen. De klassieker voor partners
gehuwd met gemeenschap van goederen was het
‘verblijvingsbeding’, in de volksmond de “langst
leeft, al heeft” genoemd. Zoals de naam al laat
vermoeden, is het verblijvingsbeding een clausule
waarbij de langstlevende de volle eigendom van
alle goederen krijgt bij overlijden van de partner.
Een grote bescherming voor de langstlevende
waar wel een fiscaal prijskaartje aan vast hangt.
In 1981 heeft de wetgever de langstlevende
huwelijkspartner een automatische bescherming
geboden. De langstlevende krijgt vandaag een
vruchtgebruik op de nalatenschap zonder dat er
een ingreep nodig is. Langstlevende echtgenoten
hebben het recht om in de gezinswoning te blijven
wonen, en dit zonder er erfbelasting op te betalen.
Hetzelfde geldt voor de langstlevende wettelijk
samenwonende. Op die manier wou de wetgever
vermijden dat de langstlevende gedwongen werd
de gezinswoning te verkopen om de erfbelasting
te kunnen betalen.
Gevolg van deze evolutie? De oude
huwelijksovereenkomsten opgesteld volgens
in functie van de oude wetgeving zijn vandaag
misschien niet meer zo fiscaal voordelig. Veel oude
huwelijksovereenkomsten (overeenkomsten van
vóór 1981) die als doel hadden de langstlevende
te beschermen, bevatten een verblijvingsbeding
dat waarschijnlijk zinloos is geworden. Meer nog,
sommige bedingen kunnen op fiscaal vlak de
langstlevende én de kinderen sterk benadelen.
Met het verblijvingsbeding zal de langstlevende
immers op het hele vermogen, de erfbelasting
moeten betalen. Bovendien zullen de kinderen,
wanneer zij op hun beurt erven, opnieuw
erfbelasting moeten betalen. De fiscus int op
hetzelfde vermogen dus meermaals erfbelasting.
Voor de gezinswoning geldt er een vrijstelling
tussen echtgenoten. Het is dus belangrijk dat de
langstlevende kan kiezen of zij of hij de woning
helemaal in eigendom wenst te nemen. Kiest de
langstlevende om de helft van de eerststervende
helemaal te nemen, dan is er helemaal geen
erfbelasting verschuldigd op die woning. Het
hangt dus af van de vraag of de overblijvende
partner al dan niet het huis wil behouden. Als de
partner de woning niet wil behouden dan neemt
hij of zij via het keuzebeding alle rechten op in
het huis en kan hij of zij het huis alleen verkopen.
Verkiest de overgebleven ouder te blijven wonen
in de ouderlijke woning dan is het aan te raden
dat de langstlevende enkel het vruchtgebruik
erft zodat de kinderen reeds de helft in blote
eigendom erven van de woning.
De kinderen erven dan de andere helft van de
woning bij het overlijden van de langstlevende.
Is de langstlevende alleen eigenaar gebleven van
de woonst dan worden de kinderen belast op de
gehele waarde van de gezinswoning.
Deze keuze heeft men slechts als het oud contract
wordt aangevuld met een keuzebeding.
Een clausule in een huwelijksovereenkomst
kan je niet zomaar links laten liggen, maar
gelukkig kan je een huwelijksovereenkomst wel
wijzigen. De notaris kan voor jou de clausules
herbekijken en berekenen welke clausules
beter geschrapt en vervangen worden om een
fiscale kater te voorkomen.
Zit je met een oud huwelijkscontract? Spreek de
notaris aan en vraag hem je huwelijkscontract
even te bekijken. Een kleine wijziging van het
huwelijkscontract betekent misschien wel een
grote besparing voor je erfgenamen.
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VACATURES IN WEST-VLAANDEREN

BREDENE

WOONHUIS MET GROTE KOER

Notaris Philippe Strypsteen,
te Knokke-Heist
zoekt voor onmiddellijke indiensttreding
dynamisch en gemotiveerde

SECRETARIAATSMEDEWERKER

Het beste van jezelf schenken.
Teken voor een job bij de notaris.
Bekijk alle vacatures op notaris.be

Notaris Philippe Strypsteen,
te Knokke-Heist zoekt
voor onmiddellijke indiensttreding
dynamisch en gemotiveerde

Sollicitatiebrief sturen naar
christophe@strypsteen.be
of contact 050 63 15 03 en/of 0479 32 39 41

NOTARIEEL JURIST
OF
MEDEWERKER

Sollicitatiebrief sturen naar
christophe@strypsteen.be
of contact 050 63 15 03 en/of 0479 32 39 41

Graag uw sollicitatiebrief met CV naar:
Dries 16 – 8956 Heuvelland (Kemmel)
of nancy.deknudt@belnot.be

Notaris Bernard MAERTENS te BRUGGE zoekt

Notaris De Vlieger & Steyaert,
te Ichtegem zoekt (M/V):

Beoogde startdatum: 01 januari 2023
Voltijds of 4/5de met het oog op een contract van
onbepaalde duur
Functieomschrijving: een administratieve duizendpoot
wordt beoogd die voor de meest uiteenlopende
opdrachten kan inspringen (post-akte, voorbereidingen,
opzoekingen, digitalisering, telefonie,…). Er wacht u
alvast een gevarieerd takenpakket.
Bij voorkeur met enige ervaring in het notariaat.

Gemotiveerde sollicitatiebrief met CV naar
bernard.maertens@belnot.be
Notaris Bernard MAERTENS te BRUGGE zoekt voor
ONMIDDELLIJKE indiensttreding

NOTARIEEL
MEDEWERKER
of BACHELOR
RECHTSPRAKTIJK

Voltijds of 4/5de met het oog op een contract van
onbepaalde duur
Functieomschrijving: uw takenpakket zou in
hoofdzaak het voorbereiden en opstellen van
uiteenlopende notariële akten betreffen. Ervaring op
dit vlak is een absolute must.

Gemotiveerde sollicitatiebrief met CV naar
bernard.maertens@belnot.be

BREDENE

TE RENOVEREN WONING

Notaris Nancy DEKNUDT
te Heuvelland
zoekt

NOTARIEEL
MEDEWERKER EN/
OF RECHTSPRAKTIJKMEDEWERKER, etc.

POLYVALENT BEDIENDE
of BACHELOR
RECHTSPRAKTIJK

Spaarzaamheidstraat 48, BREDENE
Kelder, glvl: ink, wc, voll. geïnst. kkn, living (rolluiken), eetk, ruime koer, waskamer, hobbyruimte. 1°v: 3 slpk, badk.. 2°v: mansardekamer+velux, berging,
zolder, cv gas, dubb. glas, 648kWh/m²/jaar, verhuurd.
NOTULUS
Tel. 059/56.39.60

Zandstraat 28, BREDENE
Centr. Bredene Dorp: kelder, gar., ink, eetpl, eetk, liv, kkn, veranda, hobbykamer,
2 wc’s, gr. goed geor. tuin, extra toegang via achterkant, tuin- en fietsenberg. 4
slpk, bad., Geen cv. EPC: 967kWh/m²/j.
NOTULUS
Tel. 059/56.39.60

DAMME

UNIEKE VILLA

(NOTARIEEL) JURIST

Bij voorkeur voltijds
Werkomgeving: Aangename werkomgeving in
dynamisch en gemotiveerd team met toffe collega’s
Wij bieden: correcte verloning, maaltijdcheques en
ecocheques, fietsvergoeding, contract onbepaalde
duur,permanente vorming, bijwonen van diverse
studiedagen en webinars
Wij vragen: zelfstandig dossierbeheer in alle
materies, teamspeler, zin voor initiatief en zin voor
verantwoordelijkheid, klantvriendelijk en spontaan,
collegiaal

Interesse? Gelieve uw CV en motivatiebrief te
sturen naar pieter.steyaert@belnot.be

Notariskantoor
VERHAEGHE & BAERT
te Ruiselede zoekt

NOTARIEEL JURIST

Gentse Steenweg 78, DAMME
Villa, alleenstaande bebouwing, 1654m². Bestaat uit: inkom met vestiaire, living, bureel, keuken, garage, tuinberging, 3 slaapkamers, badkamer, overloop, grote berging;
zolder; oprit en garage, grote tuin met landelijk uitzicht. Prijs: €450.000.

NOT. MOEYKENS & VANQUATHEM
Tel. 050/32.34.06

DE PANNE

TE RENOVEREN WONING

Veurnestraat 96, DE PANNE
CENTRALE LIGGING - RUIME Z-GERICHTE TUIN. Een woonhuis met afhangen en medegaande
grond, gekend onder de sectie C, nummer 0121P0000 voor een oppervlakte van 4a73ca.
Niet-geïndexeerd KI: € 299,00.

NOT. BATTEL & VAN DAMME
Tel. 058/42.00.74

HEUVELLAND

GARAGECOMPLEX TE KOOP

voor voltijdse betrekking
Met zin voor initiatief,
nauwkeurigheid en discretie
Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk
behandeld

Ieperstraat 207+, WIJTSCHATE

Wij ontvangen graag uw CV en sollicitatiebrief
via info@notarissenruiselede.be

8953 Heuvelland, 1e afd., Wijtschate, sectie D, nummer 138E4 P0000, opp.
7a 48ca. KI: 805,00. Garagecomplex met 19 garages, allen verhuurd. RO: Vg,
Lwag, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv.
NOT. KRISTIEN PUYPE
Tel. 057/33.33.10

UIT DE HAND VERKOOP

IEPER

CENTRAAL WOONHUIS MET GARAGE

MENEN

RUIME BEL-ÉTAGE MET GARAGE
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OOSTENDE

WONING

Haiglaan 150, IEPER

Kortrijkstraat 281, MENEN

Vanderstichelenstraat 14, STENE

Glv: inkomgang, living, eetkamer, keuken, wc, badkamer (bad en 2 lavabo's) en
garage. 1e verdiep: 2 grote slaapkamers; 2e verdiep: 2 grote slaapkamers +
kleine berging; droge kelder; cv op mazout. Vraagprijs: €189.000
NOT. ANNELIES HIMPE
Tel. 057/20.14.46

Ruime bel-étage met garage centraal gelegen te Menen. Glvl. inkom, tuin met
terras, kelder, garage. 1e verd. zithoek, keuken, eetplaats, berging, toilet. 2e
verd. drie slpks., badkamer: douche en toilet.
ACTAPLUS GEASSOCIEERDE NOTARISSEN
Tel. 056/23.87.22

Kelder, glvl: liv+oh, geïnst. kkn, afz. wc, badk (ligbad, dubb.lav), berging+cv gas
(nwe ketel), 1°v: gr. slpk, slpk, 2°v: 2 slpk+velux, dubb.glas. EPC: 466kwh/
m²/jr.
NOTULUS
Tel. 059/56.39.60

IEPER

MENEN

APPARTEMENT

OOSTENDE

HERENWONING

GERENOVEERDE RIJWONING

Minneplein 14, IEPER
Appartement op 1e verd.: private hall met ingemaakte kasten, WC, kleine badkamer, 1 grote & 1 kleine slaapkamer, woonkamer met keuken, groot terras.
Gelijkvloers: autobergplaats.
NOT. ELLEN VANSLAMBROUCK
Tel. 057/48.91.41

IEPER

CENTRAAL GELEGEN WONING

Ieperstraat 88, MENEN
Centraal gelegen statige en instapklare herenwoning met garage en ruime tuin,
incl. zonnepanelen. Deze herenwoning omvat 6 slaapkamers.
ACTAPLUS GEASSOCIEERDE NOTARISSEN
Tel. 056/23.87.22

MEULEBEKE

2 PERCELEN WEILAND

Willibaldlaan 34, IEPER
Woning bestaande uit: ink, wc, liv, keuken, kelder, veranda en bijkeuken. VDP:
3 slpk, badk en zolder. Tuin met terras en tuinhuis. Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv,
EPC:537kWh/m²j, KI:421€, opp: 184m².
NOT. MIEKE BREYNE
Tel. 057/20.03.51

KOKSIJDE

BEMEUBELD DESIGNAPPARTEMENT

George Grardplein 8 2.02, KOKSIJDE
Totaal gerenoveerd designappartement (2 kamers) met prachtig uitzicht op zee
en Grardplein. Residentie Europe Grardplein 8-2.02 Sint-Idesbald met volldige
inboedel en instapklaar!
NOT. RUBEN DENOO
Tel. 051/77.70.08

KORTRIJK

TE RENOVEREN WONING MET TUIN

Geeraard Mercatorstraat 3, MARKE
Best. uit: inkom, leefruimte met salon, veranda, keuken met basisuitr. Verdiep: drie
ruime slpk, badk. met ligbad/douche en enkele lavabo. Ruime garage met elektr.
poort. Kelder. Aangelegde tuin met tuinhuis. KI €647. Gewenste prijs: €220.000.

NOT. MOERMAN BAUDOUIN & BRUNO
Tel. 056/22.39.51

Leeuwerikenstraat 63, STENE
Opp. 100 m², omvattende: living met open keuken, veranda, zuid-gerichte koer, bdk met
ligbad, lavabo en toilet, 3 slpks (Ovg, Wg, Gmo, Vkr, Gvv).

NOT. VAN TUYCKOM & DE KESEL
Tel. 050/35.50.22

PITTEM

PERCEEL GROND

Heirentstraat 7, MEULEBEKE
Twee percelen weiland samen met een oppervlakte van 18507 m². Vrij te bezichtigen. Verpacht.
ALTUS NOTARISSEN
Tel. 056/43.90.80

OOSTENDE

WOONHUIS MET TUIN

Mariakerkelaan 116, OOSTENDE
Glvl: ink, liv, eetk, geïnst.kkn, wc, badk(2 lav., ligbad, aansl. wasm+RWA), overdekte
koer, tuin(Z)+tuinhuis; 1°v: overl., 2 kamers, kinderkamer; 2°v(zolder): voll. ingerichte
ruimte (mog. tot extra kamers)+velux, (berg)kamer+velux, 579kWh/m²/j.

NOTULUS
Tel. 059/56.39.60

OOSTENDE

RUIME WONING

Stuiverstraat 356, OOSTENDE
Stijlvolle, ruime instapklare woning. Gelijkvloers: grote living, ingerichte keuken,
toilet, garage, oprit, stadstuin, wasplaats. Bovenverdieping: 3 ruime slaapkamers, 1 kleinere kamer, badkamer. Ruime zolder, kelder. Zonnepanelen.
NOT. VERMEERSCH A & S
Tel. 059/26.60.26

Sint-Amandsstraat , PITTEM
Een perceel grond, met een totale oppervlakte van 1500 m².
ALTUS NOTARISSEN
Tel. 056/43.90.80

POPERINGE

HALFOPEN BEBOUWING

Abelestationsstraat 26, POPERINGE
Inkomhal, gang, leefruimte, ingerichte keuken, badkamer met toilet, douchecabine, 3 slaapkamers, kelder en zolder, tuin met bijgebouwen. Steenput en
regenput. CV met mazout. Overal dubbel glas. Doorgang naar achter via poort.
NOT. ANNELIES HIMPE
Tel. 057/20.14.46

POPERINGE

KARAKTERVOLLE WONING

Duinkerkestraat 96, POPERINGE
Centraal gelegen,binnen stadsring.Heel ruim,ideaal vrij beroep. Bwjr 1993.
Opp
9a65ca.
KI:1072€.EPC:168kWh/m².Vg–Wg–Gmo–Gvkr–Vv.
Lichtrijke woonruimtes,vernieuwde keuken,5 slaapkamers,badkamer,bureau,grote
garage,kelder,zuidgerichte tuin & terras.

NOT. VANDENAMEELE & PLANCKAERT
Tel. 057/33.33.81

N

12

|

UIT DE HAND VERKOOP

POPERINGE

RIJWONING MET TUIN

STADEN

LICHTRIJKE WONING

Boeschepestraat 57, POPERINGE

Kleine Veldstraat 1 A, STADEN

Op te knappen. Omv.: inkom, wnkmr, kk, badkmr en berging. Verd.: 2 slpks en
zolder. Tuin en garage. Opp. 6a 55ca, KI € 541, EPC 866 kWh/m². RO: Vg, Wg,
Gmo, Gvkr, Gvv.
NOT. KRISTIEN PUYPE
Tel. 057/33.33.10

Instapklaar & lichtrijk met garage & tuin. Opp 164m²; KI 628€; EPC 117 kWh/m²jr; nietoverstr.gev. WG. GLVL: ink./WC/open keuken/ontbijthoek/eetplaats & zithoek + terras/voll.
onderkeld. Verd.: 3 slks/badk./douchekamer/WC/ berging/ruime zolder.

POPERINGE

GEZELLIGE WONING/B&B

NOT. KINT-VANDERMEERSCH-WILLEMS
Tel. 051/46.00.16

TIELT

RIJWONING CENTRUM

WERVIK

CENTRAAL GELEGEN APPARTEMENT

Ommegangstraat 119, WERVIK
Omv. hal, WC, leefruimte, kkn, bdkmr, berging, 2 slpkmr, zolder. EPC 363kWh/m² UC
20220622-0002627528-RES-1. CV op gas. Nt gel in mgl overstromingsgevoelig gebied. Vrij
en beschikbaar met de betaling.

NOT. THIERRY DEVOS
Tel. 056/31.11.49

WERVIK

RUSTIG GELEGEN HOB

Steenvoordestraat 3, WATOU
Charmante ruime woning. GV: ontbijtruimte,keuken,eetruimte,living,garage,veranda,z
onnige tuin,kelder. 1ste verd: 4 kamers,badkamer,apart toilet. Zolderverd 3 kamers +
ensuite badkamer. 506m²,KI 546€,EPC 232 kWh/m²,VG–Wg–Gmo–Gvkr–Gvv

NOT. VANDENAMEELE & PLANCKAERT
Tel. 057/33.33.81

ROESELARE

Stedemolenstraat 44, TIELT
Rijwoning centrum met 3 slaapkamers en toch rustig gelegen. Diepe tuin zonder
inkijk. Prijs: €205.000
CR NOTARY
Tel. 051/46.78.58

VEURNE

WONING

CENTRAAL GELEGEN VILLA

Ten Brielensesteenweg 24, WERVIK
Groot: 455m²;KI: 364€. Bestaande uit kelder, inkom, WC, living, keuken,
4slaapkamers, badkamer, zolder. Garage. Tuin. EPC 699 kWh UC 2600160. Nt
gel in mgl overstr gev gebied.
NOT. THIERRY DEVOS
Tel. 056/31.11.49

WERVIK

INSTAPKLAAR WOONHUIS

Schoolstraat 3, BEVEREN

Lindendreef 6, VEURNE

Speiestraat 111, WERVIK

Woning geschikt voor meerdere doeleinden: gezinswoning, vrij beroep, kangoeroewoning,... Ruime tuin uitgevend op achterliggende weg, tuinberging en garage, dubbele
kelder, CV op aardgas, gekeurde elektriciteit.

Deze perfect onderhouden villa met grote zuid-zuidwest georiënteerde tuin, gelegen in het centrum van Veurne is uitermate geschikt voor het uitoefenen van een
vrij beroep of voor personen op zoek naar een zeer ruime woning.
NOT. ERIC DE GRAVE
Tel. 058/31.12.52

Kld. Glvl: inkom, eetpl-salon, inger.open kk met zitr, wc,badk. 1°verd:2 slpks.
2°verd:2 slpks en berg. Tuin. Tuinhuis. CV(gas). Vrij bij bet. Opp.174m².KI 433
€.EPC 275 kWh/m². Vg,Wg,Gmo,Gvkr,Gvv.
NOT. BART VANDERCRUYSSE
Tel. 056/31.11.10

NOT. NELE SOETE
Tel. 051/24.01.36

ROESELARE

INSTAPKLARE VILLA

WERVIK

HALFOPEN WONING MET TUIN

Pater Pirestraat 44, ROESELARE
Rustig gelegen, instapklare villa. Kad. Roeselare, 1ste afdeling, sectie A, nummer 1139B2
P0000, opp. 06a 53ca. Totaal KI (niet-geïndexeerd): 1065 euro. EPC: 193 kWh/m². Elektriciteit conform. Prijs: €445.000.

NOT. KATHLEEN VAN DEN EYNDE
Tel. 051/26.48.00

ROESELARE

ALLEENSTAANDE WONING - 3 SLPKS

Koestraat 51, WERVIK
Opp 447m². KI 639. Best uit ink, WC, liv, eetpl, kkn, veranda, bureau, berging, gar,
kelder. 4 slpks, badk. Zolder. Tuin. Verw: CV aardgas. EPC 444. Ged gel in mgl overstr
geb. Vrij & beschikbaar met betaling. Bez. na afspr. Vraagprijs: €230.000.

NOT. THIERRY DEVOS
Tel. 056/31.11.49

ZONNEBEKE

TOPDRAAIENDE WELLNESS & WOONST

Drie Beloftenstraat 3, GELUVELD
Wellnessruimte (105m²): binnenzwembad, sauna, infraroodcabine, Turks stoombad,
douche, WC, relaxruimte, douchefontein, jacuzzi met tuin - ink., berg., garage. Vdp.:
leefruimte, keuken, 3 slpks, badk., WC, terras. Tekoop wegens gezondheidsredenen.

NOT. ELLEN VANSLAMBROUCK
Tel. 057/48.90.41

WERVIK

RUSTIG GELEGEN WONING MET TUIN

Op zoek naar een een nieuwe
uitdaging?
Hoogleedsesteenweg 244, ROESELARE

Oude Beselarestraat 150, WERVIK

Gelijkvloerse verdieping: inkomhal met gastentoilet, zitplaats met eetplaats, keuken,
droge kelder en garage met was/bergplaats. Bovenverdieping: 3 ruime slaapkamers
en badkamer. Een zolder. Prachtige, ruime en zonnige tuin met tuinhuis.

Bestaande uit: ink, WC, ruime liv, eetkamer met open kkn, badkamer, garage
met elektr poort. 1ste verd:3 slaapkamers (mogelijkheid tot 4), WC, ruime zolder. Diepe tuin. CV op gas. EPC 520.
NOT. THIERRY DEVOS
Tel. 056/31.11.49

NOT. CAROLINE VANLERBERGHE
Tel. 051/20.06.87

Al gedacht aan een job in een notariskantoor?
Ontdek onze vacatures op
www.notaris.be/vacature

