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Ganzendries Mechelen

Comfortabele appartementen
in het centrum van de stad
In het centrum van de stad Mechelen, boven de
ondergrondse parking van Indigo aan de Hoogstraat, 2
duplex-appartementen met een tuin.
Achteraan het gebouw liggen de privétuinen van de gelijkvloerse appartementen. Ook
de gemeenschappelijke tuinzone met tuinbergingen is daar te vinden.
Onder het gebouw in de ondergrondse parking heeft ieder appartement een eigen
parking. Het is zalig wonen in het centrum van bruisend Mechelen, waar je alles op
wandel- of fietsafstand vindt.
Ontdek in deze brochure alle details over de 2 appartementen. Heb je na het lezen nog
vragen of bedenkingen? Aarzel niet om het KLEMO-team te contacteren.

Wat is er te koop?
2 duplex-appartementen in het Ganzendries complex
Het complex Ganzendries is een wooncomplex bestaande uit 19 gestapelde woningen.
Er worden 2 gelijkvloerse duplex appartementen verkocht.
Elk appartement heeft 3 slaapkamers en een eigen tuin. Er hoort bij elk appartement een
tuinberging, vanuit de tuin bereikbaar en een parkeerplaats.
De appartementen zijn ruim, licht en energiezuinig gebouwd. De appartementen zijn
volledig afgewerkt en instapklaar.

KLEMO:
mooie woningen,
solide basis, fijne buurt

KLEMO hecht veel belang aan de kwaliteit van de
koopwoningen. We vinden het belangrijk dat architecten
aandacht besteden aan het gebruik van goede materialen,
aan een optimaal wooncomfort én aan het creëren van een
buurt waar het goed wonen is.
Bij de appartementen op Ganzendries is dat niet anders.
Hieronder vind je de materialenlijst.

Buitenkant gebouw
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De muren bestaan uit baksteenmetselwerk, grijs voor het gelijkvloers, gebroken wit
voor de bovenliggende verdiepingen.
De platte daken zijn uitgevoerd in EPDM, het hellend dak (piramide) in grijze EPDM
Het buitenschrijnwerk is in aluminium
Voor de isolatie is PUR gebruikt, er is geïsoleerd volgens de huidige normering
Het gebouw heeft een gegalvaniseerde stalen structuur die beide bouwblokken
verbindt en een toegang bied aan de bovenliggende woonentiteiten.

Tuinen
Betonnen vloerelementen, stalen tuinbergingen en een draadafsluting tussen de tuinen.
Voor de terrasafscheidingen en borstweringen werd gelaagd glas gebruikt, eventueel
voorzien van een kleurfolie.

Binnen in de appartementen
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De binnendeuren hebben houten deurkaders met glazen bovenlicht
Vloeren zijn afgewerkt met keramische tegels en/of laminaat (hal + kamers op de
eerste verdieping van lot K2). De vloeropbouw is een chape op gespoten PUR.
De muren zijn gepleisterd en geschilderd.
Badkamer: de muren zijn gecementeerd en afgewerkt met muurtegels. De
badkamers zijn volledig ingericht met een douche (lot K1) of een ligbad (lot K2).
Keukens zijn volledig ingericht. Dampkappen zijn voorzien van een koolstoffilter, er
zijn geen muurdoorboringen voorzien.
De trap bestaat uit een stalen structuur met houten afwerking.

Technische details
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Ventilatiesysteem:
volgens de geldende normen en EPB richtlijnen, systeem C aanwezig
Verwarming:
condensatieketel op gas en radiatoren in elke ruimte
Regenwaterrecuperatie:
voorzien in de gelijkvloerse appartementen
Elektriciteit:
volgens de geldende normen en richtlijnen sociale woningbouw. Er is
buitenverlichting voorzien.

Nutsmaatschappijen
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Water
De waterinstallatie wordt gekeurd.
Gas
De gasinstallatie is gekeurd.
Elektriciteit
De elektriciteit van het huis is gekeurd. Het eendraadschema is voorhanden
Telefonie, internet, tv
Voorzieningen voor Telenet en Proximus zijn aanwezig. De koper sluit zelf een
abonnement naar keuze af.
Energieprestaties
De energiemaatregelen voldoen aan de geldende normen op het moment van het
indienen van de bouwaanvraag.
Parking en liftbrochure
De parking is eigendom van en wordt beheerd door INDIGO. De lift wordt door
iedereen gedeeld, storingen worden verholpen door INDIGO.
De parkeerplaats die bij de woning hoort, is privaat.

Prijzen
Woning

Officieel Adres

type woning

DEFINITIEVE VERKOOPPRIJS

K1

Nieuwe Kapucijnenstraat 9

3/4 duplex met tuin

€ 253 500,00

K2

Nieuwe Kapucijnenstraat 11

3/4 duplex met tuin

€ 239 900,00

Maandelijkse kosten
De maandelijkse last wordt geschat rond de €75 (voorschot) per appartement/maand.
waarvan kosten door INDIGO (parking) vastgelegd in de overeenkomst:

.
.

€29 vaste kost/maand/staanplaats
€25 bij verlies badge

Er is momenteel een syndicus voor het gebouw, die jaarlijks ook een eindafrekening zal
opmaken van de kosten. De keuze van syndicus wordt bepaald door de vereniging van
medeeigenaars (VME Nieuwe Ganzendries).

Belangrijke data
Kijkdagen
Woensdag 2 oktober 2019, van 16u tot 18u
Zaterdag 5 oktober 2019, van 14u tot 16u
We raden sterk aan op één van de kijkdagen aanwezig te zijn. ALLEEN DAN kan je de 2
woningen bezoeken en ter plaatse vragen stellen over de woningen. Je kan het gebouw
NIET bezoeken buiten de kijkdagen.

Toewijzing
Door de Raad van Bestuur van 23 oktober 2019.

Hoe verloopt de toewijzing?
Nu je bent aangeschreven, kan je aangeven
 Of je een voorkeur hebt voor één v.d. woningen (opgelet: keuze is bindend!)
 Of je liever wil wachten
 Of je geschrapt wil worden
Op basis van de volgorde op de wachtlijst, en de eventuele band met de gemeente, legt
de Raad van Bestuur de volgorde voor de toewijzing van de woningen vast.
Eerstdaags na de toewijzing door de Raad van Bestuur (23/10/2019) zal je worden
uitgenodigd om de ‘eenzijdige belofte van aankoop’ (het compromis) te ondertekenen.
Je betaalt dan binnen 5 werkdagen de waarborg.

Kom je in aanmerking voor een
sociale koopwoning?
Om een sociale koopwoning te mogen aankopen zijn er
drie voorwaarden.
Voorwaarde 1: je moet meerderjarig zijn.
Voorwaarde 2: je moet voldoen aan de inkomensvoorwaarde.
In 2019 mag je belastbaar inkomen op de referentiedatum niet lager zijn dan € 9546,00.
De bovengrens hangt af van je persoonlijke situatie. Bekijk daarvoor onderstaande tabel.
Je belastbaar inkomen mag niet hoger zijn dan:
elders in Vlaanderen

in cluster 1 of 2

Alleenstaande zonder
persoon ten laste

€ 38 146,00

€ 39 962,00

Alleenstaande gehandicapte
zonder persoon ten laste

€ 41 955,00

€ 43 952,00

Alle andere gevallen

€ 57 213,00

€ 59 936,00

€ 3 809,00

€ 3 991,00

Verhoging per persoon ten
laste

Voorwaarde 3: je moet voldoen aan de eigendomsvoorwaarde
U kunt zich niet inschrijven als u niet aan de eigendomsvoorwaarde voldoet. U mag:





geen woning of bouwgrond (volledig of deels) in volle eigendom, vruchtgebruik,
erfpacht of opstal hebben
geen woning of bouwgrond hebben die u zelf (volledig of deels) in vruchtgebruik gaf
geen woning of bouwgrond hebben die u of een andere persoon (volledig of deels) in
erfpacht of opstal gaf
geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin u
een zakelijk recht (volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal) op een woning of
bouwgrond inbracht.

Deze voorwaarden gelden ook voor uw gezinsleden die mee verhuizen en voor woningen
of bouwgronden in het buitenland.
Hier zijn wel enkele uitzonderingen op, die je kan vinden op www.vmsw.be.

Wonen in een sociale
koopwoning: enkele plichten
-

Je moet ten minste 20 jaar in de woning blijven wonen.
Wil je de woning toch eerder verkopen, dan heeft KLEMO het recht om deze terug
in te kopen of een schadevergoeding (‘boete’) te vorderen.

Meer over de voorwaarden en plichten op https://www.vmsw.be/Home/Ik-benparticulier/Kopen-van-een-sociale-woning

Een sociale lening
Afhankelijk van je individuele gezinssituatie en de waarde van je sociale koopwoning, kan
je in aanmerking komen voor een sociale woonlening van VMSW (Vlaamse Maatschappij
voor Sociaal Wonen).
VMSW kan je een lening toestaan voor de aankoop van de woning (meestal een
gedeelte, maar in sommige gevallen tot 100%).
Wil je weten of je voor een Vlaamse Woonlening in aanmerking komt? Maak dan zo snel
mogelijk een afspraak bij KLEMO op kantoor. Wij berekenen hoeveel je zou kunnen
lenen voor de aankoop van een woning.

Grondplannen

