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Voorwoord In dit nummer
Dankzij de versoepelingen van de 

coronamaatregelen zijn we weer in de mogelijkheid 

om jullie fysiek te ontmoeten en niet langer enkel 

contact te hebben via telefonische of digitale weg.

We kwamen langs in de wijken met onze 

stoelen en luisterden naar de noden, de tips en 

ook de bedankjes. De inspraakmomenten en 

bewonersvergaderingen werden gretig bijgewoond 

en er werd ook veel gelachen en gediscussieerd, 

telkens op een respectvolle manier. Dit was meteen 

ook het opzet van al deze bijeenkomsten: ons 

jaarthema laten doorsijpelen in alle geledingen en 

hopen dat dit blijft nazinderen en dat jullie hiermee 

verder aan de slag gaan.

Dat Ninove – Welzijn niet alleen huurwoningen 

bouwt, maar ook 16 koopwoningen zal realiseren 

en wie hiervoor in aanmerking komt, kan je 

eveneens lezen in deze krant.

Verder hebben we het ook over onze nabije 

toekomst waarbij alle sociale woonactoren één 

woonmaatschappij zullen moeten vormen.

Een vriendelijke groet en onthoud het goed: het 

werkt perfect met wat respect!
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OPENINGSUREN:

• Elke voormiddag tussen 08u30-11u30.
• Gesloten tijdens het weekend en op feestdagen.

Belangrijke telefoonnummers:
Telefonisch te bereiken op het nummer 054/31.86.66, 
van maandag t.e.m. vrijdag van 08.00u tot 12u00 en 
van 13u00 tot 16u30. Wachtdienst (vanaf oktober  
t.e.m. maart) na de kantooruren tot 22u.

Niet telefonisch te bereiken op dinsdag- en 
donderdagnamiddag.

Mailadres: info@ninovewelzijn.be

Redactie
Het SHM-team
SHM Ninove-Welzijn cvba
Acaciastraat 1, 9400 Ninove
Tel. 054/31 86 66
info@ninovewelzijn.be
www.ninovewelzijn.be

Respect campagne 
Als jaarthema kozen wij binnen Ninove – Welzijn voor 

het jaar van het respect. Jullie zagen wellicht her en 

der onze slogan en ons logo verschijnen. Samen met 

onze bewoners, de buurt(werking) en onze stakeholders 

werken we dit thema verder uit en hopen we vooral op 

een verdere respectvolle samenleving.
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De veiligheid van iedereen die aanwezig is tijdens het 

huisbezoek of het kantoorbezoek staat centraal. 

Bij elke wijziging hieromtrent dien je de dan geldende 

regels te respecteren. Zo zal het bij code rood enkel 

mogelijk zijn om de essentiële huisbezoeken te laten 

plaatsvinden. Bij code groen zal men weer meer 

richting vroeger kunnen handelen, mits het gezond 

verstand te laten zegevieren.

Corona en onze werking 

De huisbezoeken?
Wanneer een medewerker van de SHM bij 

jou langskomt (dit geldt ook voor een klus of 

een herstelling!) moeten volgende, algemene 

voorzorgsmaatregelen gerespecteerd worden:

Zowel de huurder als de medewerker van de SHM: 

➜ dragen een neusmondmasker

➜ bewaren indien mogelijk een  

afstand van 1,5 meter

➜ gebruiken eigen materiaal (bv. balpen)

➜ ontsmetten de handen.  

Wij vragen om voor onze komst de ruimtes te verluchten 

en de  ramen open te laten tijdens het huisbezoek. 

Bijkomende tip: zet de binnendeuren open, zo hoeft de 

bezoeker geen deurklinken aan te raken. 

De bespreking van bepaalde vaststellingen of 

beantwoording van vragen gebeurt in buitenlucht. 

We houden natuurlijk steeds rekening met de 

weersomstandigheden.  De afspraak wordt afgezegd 

indien één van de partijen ziek is of vermoeden van 

besmetting heeft. 

Bezoeken op kantoor?
In de kantoren van sociale verhuurders worden 

voor contacten met (kandidaat) - huurders de 

volgende, bijkomende voorzorgsmaatregelen 

genomen: 

➜ De bezoekers dragen een 

neusmondmasker 

➜ De bezoeker ontsmet (of wast) de 

handen bij ieder bezoek. Er staat 

alcoholgel ter beschikking bij de SHM 

(of er is mogelijkheid om de handen te 

wassen en te drogen)

➜ Er mag maximaal één bezoeker per 10m² 

aanwezig zijn

➜ Er wordt een afscheiding in plexiglas 

voorzien tussen de medewerker en 

de bezoeker of de bezoeker wordt 

ontvangen in een afzonderlijke ruimte 

die voldoende groot is opdat minstens 

1,5m afstand kan worden gehouden

Vanaf september werden verschillende Coronamaatregelen versoepeld. Ook in de 
sociale huisvestingssector zijn er enkele wijzigingen gebeurd. Maar wat betekent dit 
voor ….
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Op weg naar  
één woonmaatschappij 
per gemeente 

Concreet betekent dit dat Sociale Verhuurkantoren (SVK’ s) en Sociale Huisvestingsmaatschappijen (SHM ‘s)  

die in  hetzelfde  werkingsgebied  werken, vanaf 2023 één woonmaatschappij moeten vormen.

Deze woonmaatschappij zal dus woningen en appartementen bouwen, zelf inhuren, verhuren en verkopen. 

Eén woonmaatschappij per gemeente, maar deze maatschappij kan wel actief zijn in meerdere gemeenten 

en steden. Dit wordt ‘werkingsgebied’ genoemd.

In de speciale editie van ‘jouw huurderskrant’ had minister van Wonen 
Diependaele het al kort even over het feit dat er vanaf januari 2023 één en 
ander komt te veranderen in het sociale woonlandschap. Zo zal er slechts één 
woonmaatschappij per gemeente of stad actief mogen zijn. 

cartoon
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Hoe? 
Op dit moment zijn de steden en gemeenten aan het 

bepalen hoe zij dit zien en welk regiogebied zij wensen. 

Tegen eind oktober zullen zij een voorstel moeten 

lanceren naar de minister. Pas wanneer er goedkeuring 

komt zullen de steden, gemeenten, SHM ’s en SVK ’s 

actief aan de slag gaan om deze nieuwe vennootschap 

op te richten en de ‘oude’ te ontbinden.

Wat betekent dit voor  
jou als huurder?
Op zich zal er niets veranderen voor jou als huurder, 

misschien enkel de naam van jouw sociale verhuurder.

De wetgeving en de afspraken die momenteel gelden, 

blijven dan ook bestaan. Jouw huurprijs wordt 

bijvoorbeeld nog steeds op dezelfde manier berekend, de 

rationele bezetting van de woning bij toewijzing is nog 

steeds aan de orde, … En bovenal: je kan blijven wonen 

in jouw sociale huurwoning! Uiteraard op voorwaarde 

dat je de gangbare spelregels volgt (huishuur betalen, 

goed onderhoud, geen eigendom hebben …).

Wat betekent dit voor  
een kandidaat – huurder?
De kandidaat – huurder hoeft slechts naar één loket 

te gaan om zich in te schrijven en dus zal er ook maar 

één wachtlijst zijn. En er is één aanspreekpunt per 

gemeente.

Wat betekent dit voor  
een (kandidaat) – verhuurder?
Ook hier verandert er niets buiten de naam. Het feit dat 

het één loketfunctie wordt, zal men ook als (kandidaat) 

- verhuurder meteen de juiste informatie vergaren. De 

wettelijke bepalingen waaraan een woning dient te 

voldoen vooraleer ze zal ingehuurd worden, blijven 

uiteraard gelden.

Wat betekent dit voor  
ons als sociale verhuurder?
Voorlopig is het nog even spannend afwachten 

voor ons, maar eind oktober zullen we weten 

welke woonmaatschappijen er kunnen 

opgericht worden en waar elk SHM en SVK 

terecht zal komen.

Er zullen woningen verkocht en aangekocht 

moeten worden tussen de woonmaatschappijen 

onderling.

Elke huidige vennootschap kreeg evenwel 

al de positieve boodschap van de steden en 

gemeenten dat het de vurige wens is om alle 

medewerkers aan boord te kunnen houden van 

deze toekomstige  woonmaatschappij. Het zal 

evenwel de Raad van Bestuur en de Algemene 

Vergadering van deze woonmaatschappij zijn 

die hierover kan beslissen. 

Wat moeten jullie nog 
weten?

Maak je hierover vooral geen zorgen.

Van zodra wij zelf meer nieuws hebben, 

houden we jullie zeker op de hoogte!
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Rookmelder
Rookmelders zijn een eenvoudige 

en doeltreffende bescherming tegen 

de gevaren van brand. Daarom 

verplicht de Vlaamse overheid de 

aanwezigheid van rookmelders in 

(huur)woningen.

De SHM plaatste op iedere 

verdieping van jouw huurwoning 

een rookmelder. Als huurder 

ben je verplicht om die te laten 

hangen en om de batterijen tijdig te 

vervangen (enkel bij een toestel met 

vervangbare batterijen).

Gasflessen
Het gebruik van gasflessen is 

verboden. Gelieve die niet te 

stockeren in jouw huis of jouw 

appartement. Ook niet op jouw 

terras of in de tuin.

 

Verdeelstekkers
Wist je dat er brandgevaar is 

wanneer je apparaten zoals een 

koelkast, een diepvries,  een 

droogkast … aansluit op een 

stekkerdoos of verlengkabel? 

Deze toestellen vragen constante 

hoge stroom waardoor een 

verdeelstekker of verlengkabel 

kan oververhitten en zelfs in brand 

kan vliegen.  Gebruik dus nooit 

stekkerdozen of verlengkabels om 

deze toestellen aan te sluiten, maar 

sluit ze rechtstreeks aan in het 

stopcontact.

De meeste ongelukken gebeuren thuis. Dus willen wij 
jullie wijzen op enkele mogelijke gevaren en acties 
die jullie zelf kunnen ondernemen om problemen te 
voorkomen.

Safety first

Tips
➜ maak de filter van de dampkap regelmatig schoon. Een 

schone dampkap vermindert het brandgevaar en verbetert 

de afzuigcapaciteit

➜ laat geen pan (met olie) onbewaakt achter op het vuur

➜ bewaar een branddeken in de keuken om snel 

kleine vuurhaarden te doven (vb vlam in de pan, 

prullenbakbrand)

Verkeerd gebruik van verdeelstekkers kan brand veroorzaken
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Karin uit de Witherenstraat wil graag haar 

buurvrouw Marie-Antoinette bedanken. Karin 

heeft het niet altijd makkelijk omdat ze vaak naar 

het ziekenhuis moet. Marie-Antoinette staat dan 

altijd paraat voor haar en brengt haar, wanneer 

nodig, naar het ziekenhuis. Ze helpt haar ook met 

boodschappen doen en af en toe brengt ze een fris 

drankje en praten ze wat bij. Daarom wil Karin 

haar graag in de bloemetjes zetten voor alle 

hulp en steun. Marie-Antoinette wou 

liever niet op de foto, maar was enorm 

opgetogen met de ruiker bloemen en 

liet ons weten dat ze voor iedere buur 

klaar staat als dit nodig is.

Dat verdient een bloemetje

Tijdens de bewonersvergaderingen komen er telkens 

mooie verhalen naar boven. Eén ervan was dat van 

Vincent Falzone die door de andere bewoners eens in 

de bloemen gezet mag worden. Hij zet zich belangeloos 

in voor de andere bewoners en helpt met kleine klusjes 

waar mogelijk. Telkens met een vriendelijke lach. De 

buren bedankten hem met een zelf geschreven briefje, 

een ruiker bloemen en een geschenkbon.

Bedankt Marie Antoinette om altijd paraat te 
staan.

Bedankt Vincent om er te zijn  voor jouw  medebewoners

Deze actie blijft uiteraard verder 
lopen! Ken jij een buur die huurder is van 

Ninove – Welzijn en waarvan je vindt dat 

hij/zij een bloemetje verdient? Laat het ons 

weten op info@ninovewelzijn.be of via 

054/31.86.66. Wij komen langs, nemen 

een foto en bekostigen de ruiker voor jouw 

beste buur.
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Iedere woensdagnamiddag was er een gevarieerd aanbod voor jong en 

oud tijdens de buurtwerking in de wijk Groeneweg. Op vraag van NW 

werd er ook rond het thema respect gewerkt. Respect voor jezelf, 

voor elkaar, de buurt, andermans eigendom, de natuur, ... 

Bij aanvang van de buurtwerking kwam een spierwitte 

(door Richtpunt Campus Ninove opgeknapte) caravan de 

speelplaats opgereden. Tegen het einde van de vakantie is 

deze volledig gepimpt dankzij de samenwerking van vele 

hoofden en handen. Deze caravan zal dienst doen voor vele 

organisaties om in gesprek te gaan met hun desbetreffende 

cliënten en is duidelijk herkenbaar voor iedereen.

Buurtwerking wijk Groeneweg
Weetjes en feestjes

Wij willen alle partners bedanken voor 

de samenwerking en in het bijzonder 

onze jobstudent Lauren Bruylandt 

om zich iedere week enthousiast in te 

zetten voor deze wijk en om de caravan 

zoveel kleur te geven.

In mijn 
caravan ben 
ik superman

NW 
sponsorde met 

€ 500,00

sponsoring met NW buurtcheque van € 250,00
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zij ontvingen de NW buurtcheque van € 250,00

Op 4 juli 2021 kwam Blokbusters richting 

Pollarewijk. Dit is een online radio – en TV 

show voor de lokale buurtbewoners. De 

start van een enthousiaste samenwerking 

tussen Samenlevingsopbouw Oost- 

Vlaanderen, Pin vzw, de stad Ninove (met 

als trekker voor deze namiddag CC De 

Plomblom) en SHM Ninove- Welzijn cvba. 

Allerlei verhalen passeerden de revue: van 

onze ‘kampioen’  steppen, over de prins 

Carnaval uit de wijk tot een bloemetje voor 

de mevrouw met de bouwkraan in de tuin 

en een sorry voor het lawaai en de hinder 

van de bouwwerken. 

Wie ideeën of tips heeft om de wijk nog 

meer te laten verbinden, laat het gerust 

weten aan één van de initiatiefnemers van 

dit project ‘buurtwerking Pollarewijk’. 

Buurtfeest Pollarewijk

Belangrijk om weten: 
Samenlevingsopbouw en Pin vzw huren een 

appartement van Ninove - Welzijn en hebben 

hebben hun bureau in Nijverheidslaan 12 in 

Ninove. Ga gerust langs. 
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En ook de bewonersvergaderingen zijn opnieuw van start gegaan. Zo hebben we 
ondermeer Fonteinstraat, Berkenhof, Witherenstraat en Doornwijk afgewerkt.

Berkenhof 

Doornwijk 

Inspraak 

Wij kregen vele tips van bijvoorbeeld onze 

Berkenhofbewoners die in een aangepast 

appartement wonen. Zo zullen we er bij toekomstige 

bestekken van aangepaste woningen voor zorgen dat:

- de voordeur meteen automatisch zal opengaan;

- in de douche geen hangstoeltjes zijn, maar meteen 

een betegelde betonnen constructie zodat er geen 

angst heerst om zich te laten zakken;

- er ook woningen zijn waar het schuifraam helemaal 

gelijk is met de grond (niet elke bewoner geraakt 

daadwerkelijk over de wettelijk vastgelegde 2 cm);

- de meterstanden op ooghoogte hangen (hiervoor 

zal er in gesprek gegaan worden met de 

nutsmaatschappijen).

Alle bewoners geven aan hier 

supergraag te wonen en vooral dat de 

appartementen zeer handig zijn voor 

een rolstoelgebruiker. 

De vergaderingen die in de loop van de tweede heft van september en later doorgaan, zullen besproken worden 

in de volgende editie.

In Doornwijk kwamen de huurlasten aan bod, enkele leefbaarheidsproblemen 

en zaken die eerder voor andere organisaties bestemd zijn.

Er werden ook al acties ondernomen door NW. Een aannemer start 

binnenkort met het vernieuwen van de voordeur. Zo zullen alle bewoners 

gemakkelijker met de fiets en rolstoel of rollator kunnen passeren want 

doordat er een trap is aan de fietsenberging, die uitkomt op het openbaar 

domein, kunnen we enkel deze oplossing aanbieden. Wij mogen namelijk 

geen wijzigingen aanbrengen aan het openbaar domein.

Wij zijn dank
baar 

voor de tips en 
ook 

dat deze bew
oners 

het hier naa
r hun zin 

hebben in d
e wijk.

Ook hier zijn mooie vriendschappen ontstaan 
en wordt er voor elkaar 

gezorgd. Bedankt voor de insteek allemaal!
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Witherenstraat 

Ook de 4 appartementsblokken in de Witherenstraat 

kwamen aan de beurt, telkens per blok. Hier werd 

vooral aandacht besteed aan extra uitleg over de 

huurlasten, het groenonderhoud en het onderhoud van 

de gemeenschappelijke delen.

Er werden afspraken gemaakt en plannen gesmeed om 

bepaalde zaken in de toekomst nog beter te laten verlopen.

Witherenstraat 14 stelde ook zelf voor om te helpen 

bij het onkruid wieden van de gezamenlijke oprit. Zij 

kregen intussen het gevraagde materiaal en zijn met 

zijn allen aan de slag gegaan.

En ook Vincent (van de bloemetjes) wil NW helpen 

om mee te gaan met de firma Somatifie wanneer 

zij controle uitvoeren van de private branddeuren, 

private en gemeenschappelijke rookmelders.

Alles verliep in een serene sfeer en ook de 

medewerkers van NW werden hier en daar al eens 

bedankt voor hun tijd, geduld en vriendelijkheid. 

Het deed deugd!

Een dikke 

dank u wel!
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Fonteinstraat 

Onder een stralend zonnetje konden we ook 

vergaderen in de Fonteinstraat in Okegem. Hier 

ging het inspraakmoment dan eerder over het 

plaatsen van een gezamenlijke fietsenberging, de 

moeilijke bereikbaarheid van de tuin wanneer 

men met een rolstoel of mobiel moet passeren, de 

verlichting, de gemeenschappelijke tuin, …

Na de vergadering zijn er vanuit NW reeds acties 

ondernomen... 

Bedankt aan de mannenclub voor de fijne namiddag, de tips en vooral om zo goed overeen te komen!

... Zo werd ondermeer het 
betonrot aangepakt en is er 

verlichting op zonneboiler 
voorzien zodat er bij 

thuiskomst geen accidenten 
(meer) kunnen gebeuren, … .
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In de Witherenstraat hebben we aan 

de garageboxen de garagevrienden 

gespot. Zij vinden het leuk om hier 

samen te komen en over koetjes en 

kalfjes te praten. Wie wat gaat eten 

wordt uitvoerig besproken en zo 

geven ze elkaar ook inspiratie voor de 

dag erop.

Noëlla uit Appelterre is dit jaar de 

trotse winnaar geworden van onze 

kabouter Jos - trofee. Zij kreeg deze 

kabouter omdat ze haar tuintje 

zo mooi verzorgt en ook de buren 

hiermee vrolijk maakt. Proficiat! 

Leuk burengevoel 
garagevrienden

Winnaar kabouter 
Jos – trofee 

Prachtig 

verzorgde tuin 

van Noëlla
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Interesse in een 
sociale koopwoning?

De aankoop van een sociale koopwoning 

verloopt anders dan de aankoop van een 

woning op de private huurmarkt. 

We belichten de meest gestelde vragen in deze krant: 

Waar kan ik mij inschrijven voor een sociale 
koopwoning?
Indien je in aanmerking wenst te komen voor een sociale 

koopwoning van SHM Ninove Welzijn, dien je jou eerst in te 

schrijven via de sociale huisvestingsmaatschappij. 

Hoe kan ik mij inschrijven?
Je kan het inschrijvingsformulier terugvinden op onze website 

of verkrijgen door langs te komen op ons kantoor of contact op te 

nemen via 054/31.86.66 of info@ninovewelzijn.be.

SHM Ninove-Welzijn zal 16 sociale koopwoningen in de Pollarewijk 
realiseren. Momenteel zitten hiervan 4 nieuwbouwkoopwoningen in de 
afwerkingsfase. Elke koopwoning heeft 5 slaapkamers, 2 badkamers en 
een eigen private tuin met tuinberging.

Alle info en  nieuws-updates 

hierover kan je lezen op de website 

van SHM Ninove- Welzijn https://

ninovewelzijn.be/ik-wil-kopen/

sociale-koopwoningen/ en op  onze 

facebookpagina. 
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Belangrijke documenten om eventueel bij te voegen 

bij jouw inschrijvingsformulier:

• Het meest recente aanslagbiljet van de 

belastingen. Breng ook andere papieren mee, 

zoals uitkeringen van de mutualiteit, RVA, 

OCMW … 

• Als jij of een familielid een handicap hebt of 

heeft, breng dan het bewijs me van de FOD 

Volksgezondheid of de mutualiteit. 

• Breng ook het bewijs mee als de woning 

waar je nu woont officieel overbewoond of 

onbewoonbaar is verklaard, of als de woning deel 

uitmaakt van een onteigeningsplan.

Bij de inschrijving dient 50 euro overgemaakt  

te worden aan Ninove-Welzijn. Dit kan nog 

tot 7 dagen na het overhandigen van jouw 

inschrijvingsformulier.

Na het voldoen aan de voorwaarden en de betaling, 

ontvang je een inschrijvingsbewijs met jouw 

inschrijvingsnummer-, en datum.

Wat zijn de voorwaarden om een sociale 
koopwoning aan te kopen?  
Om in aanmerking te komen voor de aankoop van 

een sociale woning, moet je: 

1. meerderjarig te zijn 

2. voldoen aan de inkomens-, en 

eigendomsvoorwaarden:

Inkomensvoorwaarden:

Bij de inkomensvoorwaarden zal rekening gehouden 

worden met: gezamenlijk belastbaar inkomen, 

het genoten leefloon, inkomensvervangende 

tegemoetkoming. Hiervoor zal gekeken worden 

naar het meest recente aanslagbiljet.

Je inkomen mag niet lager zijn dan 9.817 euro en niet 

hoger zijn dan:

alleenstaande zonder persoon ten 

laste:

39.229 euro

alleenstaande met handicap zonder 

persoon ten laste:

43.146 euro

alle andere situaties: 58.837 euro

per persoon ten laste verhogen met: 3.917 euro

Ook het inkomen van de andere personen die mee 

verhuizen telt mee.

Volgende inkomsten worden niet of gedeeltelijk 

meegerekend:
➜ Ongehuwde en niet wettelijk samenwonende 

kinderen, jonger dan 25 jaar en afgebroken deel 

van het gezin vanaf 18jaar.
➜ Inkomsten van personen van 1ste en 2de graad 

die als ernstig gehandicapt erkend zijn of ten 

minste 65 jaar oud zijn.

Tellen gedeeltelijk mee: inwonende ascendenten niet 

erkend als ernstig gehandicapt en jonger dan 65 jaar.

Eigendomsvoorwaarden:

Om te voldoen mag je op de inschrijvingsdatum of 

bij ondertekening van de aankoopbelofte geen:

➜ woning of een bouwgrond volledig of gedeeltelijk 

in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of 

opstal hebben of geven door de kandidaat-koper, 

gezinslid of een ander persoon (bv. erflater)
➜ geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder 

van een vennootschap is waarin hij of een 

gezinslid een zakelijk recht (volle eigendom, 

vruchtgebruik, erfpacht, opstal) op een woning of 

bouwgrond inbracht.

Hier zijn wel enkele uitzonderingen op:
➜ Relatiebreuk: echtgenoot of partner koopt niet 

mee
➜ Kosteloze verkrijging
➜ Overbewoonde en onbewoonbare woning: 

KI lager dan 2.000 euro en overbewoond/

onbewoonbaar verklaard
➜ Woning in een ruimtelijke bestemmingszone 

waar wonen niet is toegestaan.

Bij de eerste vier situaties dient binnen een jaar 

na de aankoopakte aan de eigendomsvoorwaarde 

voldaan te worden.
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Dag 
van de 
armoede
17 oktober is werelddag van verzet 

tegen armoede, een belangrijke dag 

waarbij aandacht gevraagd wordt 

voor (te) veel mensen die dag in dag 

uit strijden tegen armoede.

Toon je solidariteit
Een wit geknoopt laken uithangen 

is het symbool voor de ontsnapping 

uit armoede. Doe mee en hang ook 

een laken aan je huis!

Te koop

• Rufin Pennestraat 60 in Appelterre,  

instelprijs € 152.400,00
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Volgende woningen worden openbaar 
verkocht:

•  Nijverheidslaan 18 in 9400 Ninove,  

met een instelprijs van € 90.000,00

• Professor Van Vaerenberghstraat 35 in 9400 

Okegem, met een instelprijs van € 125.000,00

Voor verdere informatie kan je contact 
opnemen met notaris M. Pieters  op het 
nummer 054/33 16 71.

Voor bijkomende informatie kan je contact 
opnemen met notaris K. De Witte op het 
nummer 054/33 20 65.
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