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2 half open bebouwingen 
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Prijzen 
 
Zonder aan de kwaliteit in te boeten, hebben we getracht de verkoopprijs zo laag mogelijk te 
houden. Deze supergeïsoleerde woningen – normen 2021 (EPB 30) - hebben ook nog eens 
zonnepanelen, welke een jaarlijkse opbrengst hebben van ongeveer 2500kWh. De 
vloerverwarming draait op een warmtepomp. Prijzen hieronder is grond+gebouw. Kosten is 
een combinatie van aansluitingskosten/architect, registratie en BTW. 
 

LINKSE WONING Half open bebouwing 

 

Woning  winddicht (=fase 1 – grond+woning) : VERKOOPPRIJS 419.000€ + kosten 
 
Kosten : 
 
Registratierechten op grondgedeelte (165.000€) :    16.500€ 
BTW op gebouwwaarde (254.000€) :      53.340€ 
Aansluitingskosten/architect (excl BTW) :      Cadeau 
BTW op aansluitingskosten :      Cadeau 
 
TOTALE KOSTEN :        69.840€ 

 

Woning 2/3 afgewerkt (=fase 2 – grond+woning) : VERKOOPPRIJS 455.000€ + kosten 
 
Kosten : 
 
Registratierechten op grondgedeelte (165.000€) :    16.500€ 
BTW op gebouwwaarde (290.000€) :      60.900€ 
Aansluitingskosten/architect (excl BTW) :      Cadeau 
BTW op aansluitingskosten :      Cadeau 
 
TOTALE KOSTEN :        77.400€ 
 

Woning sleutel op de deur (fase 3-afwerking ‘comfort’ ) VERKOOPPRIJS  499.000€ + kosten 
 
Kosten : 
 
Registratierechten op grondgedeelte (165.000€) :    16.500€ 
BTW op gebouwwaarde (334.000€) :      70.140€ 
Aansluitingskosten/architect (excl BTW) :      Cadeau 
BTW op aansluitingskosten :      Cadeau 
 
TOTALE KOSTEN :        86.640€ 
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RECHTSTE WONING Half open bebouwing 
 

Woning  winddicht (=fase 1 – grond+woning) : VERKOOPPRIJS 449.000€ + kosten 
 
Kosten : 
 
Registratierechten op grondgedeelte (175.000€) :    17.500€ 
BTW op gebouwwaarde (274.000€) :      57.540€ 
Aansluitingskosten/architect (excl BTW) :      Cadeau 
BTW op aansluitingskosten :      Cadeau 
 
TOTALE KOSTEN :        75.040€ 

 

Woning 2/3 afgewerkt (=fase 2 – grond+woning) : VERKOOPPRIJS 485.000€ + kosten 
 
Kosten : 
 
Registratierechten op grondgedeelte (175.000€) :    17.500€ 
BTW op gebouwwaarde (310.000€) :      65.100€ 
Aansluitingskosten/architect (excl BTW) :      Cadeau 
BTW op aansluitingskosten :      Cadeau 
 
TOTALE KOSTEN :        82.600€ 
 

Woning sleutel op de deur (fase 3-afwerking ‘comfort’ ) VERKOOPPRIJS  529.000€ + kosten 
 
Kosten : 
 
Registratierechten op grondgedeelte (175.000€) :    17.500€ 
BTW op gebouwwaarde (354.000€) :      74.340€ 
Aansluitingskosten/architect (excl BTW) :      Cadeau 
BTW op aansluitingskosten :      Cadeau 
 
TOTALE KOSTEN :        91.840€ 
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Wat? 

2 half open woningen, in een tijdloze, moderne stijl, welke elk een ultieme standing uitstralen. Er is 

zeer veel aandacht besteed aan optimale ruimtelijke indeling.  

De woningen hebben een zeer hoge afwerkingsgraad en een ruime tuin, te midden in een rustige 

omgeving, maar ook vlakbij de (rustige) steenweg tussen Leuven en Mechelen, wat een zeer goede 

mobiliteit garandeert. 

U kan kopen in 3 fazen : winddicht (voor wie zelf een groot stuk wil coördineren), 66% afgewerkt 

(voor de handige Harry’s), of sleutel op de deur. Zie lastenboek voor de details. 

 

 

U kan de plannen best downloaden via onze website www.housetec.be, maar hieronder alvast toch 

een kleine impressie :  
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Indeling linkse woning (1) (perceeloppervlakte  427m2 – lot 2) 

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

1e verdieping : 4 slaapkamers – master bedroom  met dressing, 2 badkamers, apart wc, nachthal  

TOTALE BEWOONBARE BRUTO OPPERVLAKTE : 190m2 

Indeling rechtse woning (2) (perceeloppervlakte  464m2 – lot 3) 

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

1e verdieping : 4 slaapkamers – master bedroom 1 met dressing, 2 badkamers , apart wc, nachthal  

TOTALE BEWOONBARE BRUTO OPPERVLAKTE : 209m2 
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Oriëntatie tuin : N – dit betekent dat in de zomer de zon begin te schijnen in de namiddag tot 

zonsondergang ! 

Een greep uit het lastenboek (zie apart document) : 

 Algemeen zeer energiezuinig 

 Fotovoltaïsche zonnepanelen (gratis elektriciteit – 2500kWh/jaar) 

 Vloerverwarming 

 Warmtepomp 

 Systeem D ventilatie 

 EPB norm 30 ! – “BEN”-woning – optioneel kunnen we onder de 20 geraken! 

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

woningen worden gebouwd alsof het voor onszelf was! 

Waar 

 Rustige baan 

 Platte land  

 Kort bij het dorp 

 Vlakbij bushaltes, school 

 Aan de steenweg tussen Mechelen en Leuven 

 Niet ver van de festival weide Rock Werchter 
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Adres : Hoek Wijgmaalsesteenweg en Haachtse Straatje te Haacht - 

Wakkerzeel.  
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Wanneer 

 Er wordt  gestart met de ruwbouwwerken in december 21; wij voorzien de woningen instap 

klaar te hebben in oktober 2022. 

Voorwaarden 

De bouwaanvraag is nog lopende. Momenteel tekent U een aankoop optie ten belope van 2000€. Eens 

de vergunning is afgeleverd, zetten we dit om naar een verkoopsovereenkomst, welke U dan opnieuw 

ondertekent. Dan wordt er 5% van het totaal gevraagd min het eventuele optiegeld. Deze bedragen 

worden gestort op een geblokkeerde rekening bij de notaris. 

Bij de ondertekening van de akte (max 3 maanden na ontvangst bouwvergunning), betaalt U dan de 

volle som van de grondwaarde, 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. 

De koper heeft inspraak in de binnenafwerking van zijn woning. Zie hiervoor het uitgebreide 

lastenboek. 
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Deze verkoop valt volledig onder de "Wet Breyne" als U voor sleutel op de deur kiest. Dit betekent 

dat U steeds een 100% afwerkingsgarantie geniet door de bank. 

 

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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