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Ter Bunder Wespelaar 
 

 
 

 

 

Algemene info 
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Prijzen 
 
Zonder aan de kwaliteit in te boeten, hebben we getracht de verkoopprijs zo laag mogelijk te 
houden. Op plan kopen heeft voordelen : U heeft inspraak in de afwerking EN U kan er zaken 
uitlaten. Wij verkopen in 3 fases : vanaf winddicht tot sleutel op de deur; de prijs gaat tevens 
omhoog gaan naarmate de afwerkingsdatum dichterbij komt. Zie lastenboek voor alle bepalingen 
rond fases. Prijzen hieronder is grond+gebouw. Kosten is een combinatie van 
aansluitingskosten/architect, registratie en BTW, niet eventuele aktekosten. 
Beide woningen, hoewel andere grondoppervlakte en andere indeling, beschouwen we qua prijs 
als volstrekt evenwaardig. LOT 38 VERKOCHT. 
 

LOT 37 WINDDICHT (=fase 1 – grond+woning) : NIET MEER MOGELIJK 

 
 

LOT 37 sleutel op de deur (fase 3-afwerking ‘upgrade’ ) VERKOOPPRIJS 371.000€ + kosten 
 
Kosten : 
 
Registratierechten op grondgedeelte (140.000€) :    14.000€ 
BTW op gebouwwaarde (231.000€) :      48.510€ 
Aansluitingskosten (excl BTW) :        13.950€ 
BTW op aansluitingskosten :      2.929,5€ 
 
TOTALE KOSTEN :        79.389,5€ 

 

 

 

Wat? 

2 half open woningen bouwen, in een tijdloze, Vlaamse stijl, welke elk een ultieme standing 

uitstralen. Er is zeer veel aandacht besteed aan optimale ruimtelijke indeling. Hierdoor slagen we er 

in om 3 volwaardige verdiepingen in het gebouw te creëren met 2 vaste trappen. 

De woningen hebben een zeer hoge afwerkingsgraad en een ruime tuin.  
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Indeling linkse woning 

Gelijkvloers : garage, berging, keuken, living, wc, inkomhal : 101m2 

1e verdieping : 3 slaapkamers, badkamer,  apart wc : 78m2 

2e verdieping : grote kamer over de volledige oppervlakte van het gebouw, toegangkelijk via een 

vaste trap : 40m2 

TOTALE BEWOONBARE OPPERVLAKTE : 219m2 
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Een greep uit het lastenboek (zie apart document) : 

 Lastenboek met 3 standaards van afwerkingsgraad, zodoende passend voor elk budget : 

o Comfort 

o Upgrade 

o Prestige 

 Fotovoltaïsche zonnepanelen (gratis elektriciteit) 

 Systeem D ventilatie 

 EPB norm 50 ! 

 Vaste trap naar de zolder 

 Immopromo doet niet mee aan “alles het goedkoopste” en bedenkelijke kwaliteit. Deze 

woningen worden gebouwd alsof het voor onszelf was! 
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Waar 

 Zeer rustige straat, nieuwe verkaveling 

 Platte land 

 Vlakbij bushaltes, school 

 Snelle uitvalsweg naar Luchthaven, Brussel, E19, Ring, Haacht (station), Leuven, Mechelen 

 Voor spoorweg (vanuit Brussel bekeken) 

Adres : Kwaadbunder lot 37 en lot 38 (huisnr 45 en 47), Wespelaar (straat nog niet gekend 

door GPS – best intikken GROTE BAAN of NEERSTRAAT Wespelaar (Haacht). Google maps 

kent deze straat echter wel. 
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Wanneer 

 Er wordt gestart met de werken in Juni 17; wij voorzien de woningen instap klaar te hebben 

in april 2018. 

Voorwaarden 

U ondertekent de verkoopsovereenkomst. 

Bij de ondertekening van de akte (max 3 maanden na ondertekeningsdatum verkoopsovereenkomst), 

betaalt U dan de volle som van de grondwaarde,  de aansluitingskosten en het gedeelte van de woning 

dat is opgetrokken en kan opgeleverd worden (maw er wordt in schijven betaald volgens dat de 

werken vorderen) 

Alle details vindt U in het ontwerp van de verkoopsovereenkomst. 

Gezien de ver gevorderde staat der woningen, is het niet meer mogelijk nog zaken te kiezen. Alles 

ligt vast. Er werd gekozen voor een smaakvolle kwalitatieve en vooral volledige afwerking. 

 

Tot slot 
 

U vindt steeds de meest actuele en volledige informatie op onze website www.housetec.be 

 

Alvast bedankt voor de moeite die U neemt om dit project te bekijken. We maken graag een 

afspraak indien U verdere inlichtingen wenst. 

 

 

Misschien tot binnenkort, 

 

 

Richard DE PRETER & Krister EDLUND, beiden gedelegeerd bestuurder van  HOUSETEC - 

IMMOPROMO NV 
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