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Airis laat het Eurosong
festival achter zich en is
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Heartbreaker!
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Eurosongganger Airis rekent na een
korte pauze af met braaf imago

‘Heartbreaker’, zo heet de nieuw
single van zangeres Laura ‘Airis’ Van den
Bruel. Het nummer is te verkrijgen aan de
prijs van 0,99 euro op Itunes en moet de
zangcarrière van Airis een nieuwe wending
geven. Laura is namelijk naar eigen zeggen
volwassen geworden. Marc Peeters
HERENTALS

In 2012 leerde Vlaanderen en
een stuk van de wereld Airis
kennen toen ze voor België naar
het Eurovisiesongfestival werd
gestuurd . Het eerste album Se
venteen kwam wat later uit.
Ondertussen is er heel wat ge
beurd. ‘Ik heb mijn middelbare
studies afgemaakt en zit onder
tussen in het tweede jaar gra
fisch ontwerp aan SintLucas
in Antwerpen en ik heb mijn
rijbewijs gehaald’, lacht Laura.
‘De muzikale pauze was nodig
omdat de studies extra aan
dacht vereisten en ik voor me
zelf eens goed en grondig wilde
nakijken waar ik met mijn mu
ziek naartoe wou. De oude Airis
met brave ballades lag me niet
meer zo goed. Ik voel me onder
tussen meer volwassen en wil
de dat ook in mijn muziek mee
geven.’

Jeff
De plannen kwamen in een
stroomversnelling toen Laura
Jeff Mast van opnamestudio
Inntune leerde kennen. ‘Mijn
grootvader was de voorbije ja

De oude Airis
met brave ballades
lag me niet meer zo
goed
Airis
ren wellicht mijn grootste fan.
In maart van dit jaar is hij spij
tig genoeg overleden. Tijdens
de afscheidsplechtigheid heb ik
‘De Roos’ gezongen. Een emoti
oneel nummer op een emotio
neel moment.. Omdat ik vooraf

foto's Thierry
Goovaerts

niet helemaal zeker was dat het
op dat ogenblik zou lukken had
ik het op voorhand ingezongen.
Zo ging de bal aan het rollen.’
Heartbreaker kwam tot stand
door een samenwerking tussen
Jeff Mast, Ricky Marques en
Falco Dominique De Bolster. ‘Ik
heb zelf mijn inbreng gehad en
zo is het een nummer geworden
waar ik zelf helemaal kan ach
ter staan. Het is zeer eigentijds
nummer geworden met drum
en bass. De eerste reacties die
Laura kreeg zijn zeer positief. ’
Eerder deze maand hebben we
een videoclip opgenomen om

Heartbreaker te ondersteunen.
Dat was op zich al een beleve
nis. Het resultaat zal onder
meer op You Tube gepost wor
den en we hopen ook op tv,
maar alles stap voor stap.’ Er
komt nog nieuw werk aan maar
daar wil Laura haar tijd voor
nemen. Ze heeft nog een aar
digheidje.
Wie Heartbreaker aankoopt,
van zijn aankoop een print
screen maakt en die vervolgens
doorstuurt naar airismu
sic@hotmail.com maakt kans
op een gratis huisconcert van
Airis.

Trotse sponsor
van
KVC Westerlo
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Gekend van:

Boerenkrijglaan 171
2260 Westerlo
Tel.: 014 542 007
Openingsuren:
Ma, wo, do, vr:
8.30 u. - 17.00 u.
Di:
9.30 u. - 18.00 u.

Geel
Stationstraat 116
014 58 00 07

www.hoorcentrumaerts.be
info@hoorcentrumaerts.be

Westerlo
Boerenkrijglaan 171
014 25 50 07

Vrije raadpleging:
elke maandag van
13.00 u. - 17.00 u.

OPENT NIEUWE ZAAK IN WESTERLO
IEDEREEN WELKOM VANAF MAANDAG 7 SEPTEMBER

Herentals
Bovenrij 46
014 25 50 07

Herentals Oost
Geelseweg 41
014 22 20 07

Heist-op-den-Berg
Bergstraat 58
015 22 81 81

Herselt
Kerkstraat 39
014 54 90 07

Kasterlee
Geelsebaan 3
014 22 00 07
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Jan van Gent
1769. Ik dien aan boord van de
King George III. Het is een eer aan
de zijde te mogen staan van James
Cook, de wereldberoemde
Britse cartograaf, zeevaar
der en ontdekkingsreiziger,
onze kapitein. Mijn taak?
Het bestuderen van de fau
na en flora van Nieuw
Zeeland, een van de laatste
onbeschreven delen van
de aarde. Er komen geen
zoogdieren voor, vogels
hebben het er voor het
zeggen. Ze leven er onbe
zorgd, quasi zonder na
tuurlijke vijanden. Maar
die tijd lijkt voorbij. Tij
dens mijn expedities zie
ik de ratten en katten die wij op
NieuwZeeland hebben binnenge
bracht hun nesten plunderen. In
een paar jaar tijd noteerde ik het
halveren of verdwijnen van ver
schillende vogelkolonies. Alleen
de Jan van Gent houdt stand, een

vogel die ook bij ons voorkomt. De
soort weet hoe ze moet omgaan
met ratten en katten.

meer in het midden, hoe veiliger
voor hun eieren en kuikens. Maar
eens de strijd is beslecht en ieder
een zijn plaats heeft, broeden ze
zijaanzij en weerklinkt over
de kolonie een eenstemmig,
opgewekt ge
kir. Wanneer
je aan woorden
geen betekenis
hecht, klinken
mensen net
hetzelfde. En ik
hou vaak niet zo
van de beteke
nis van de woor
den van men
sen, van de me
ningen die ze verkondigen. Dat
maakt van vogels soms aangena
mer gezelschap.
Migratie van mensen, dieren of
planten is van alle tijden, met alle
gevolgen die daar bijhoren. De
naam Jan van Gent, komt bijvoor
beeld van het Keltisch – de taal

van een volk dat in Europa is ver
dwenen – en betekent ‘witte ha
ringvogel’. Mijn wereld, in 1769,
telt 800.000 mensen, waarvan een
vijfde in Europa leeft. In de eeu
wen die komen, zal hun aantal
blijven toenemen,
vooral in Azië en
Afrika. Ze zullen
allen op zoek gaan
naar de beste plek
om ‘hun nest’ te
bouwen. Ik krijg
op voorhand
hoofdpijn van het
gigantische geka
kel, de oeverloze
brei aan menin
gen, waartoe dat zal leiden. Bij
voorbeeld wanneer het kind van
een vluchteling dood op het
strand aanspoelt, in uitgerekend
dat deel van de wereld waar hem
veiligheid beloofd was. Dan ver
loopt de nestingsdrang van de Jan
van Gent toch met meer schroom.

Met veel
kabaal,
imponeren en
dreigen, vechten ze
om de beste
plaatsen in het
broedgebied

Wanneer de kapitein mij vraagt of
ik niet eenzaam wordt van mijn
lange dagen tussen de vogels, ant
woord ik dat zij net als mensen
zijn. Met veel kabaal, imponeren
en dreigen vechten ze om de beste
plaatsen in het broedgebied. Hoe
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GRATIS
VUURKORF
VOOR DE KOUDE
HERFSTAVONDEN!*

LEVERING IN BELGIË**

EUROSTONE BOOISCHOT
Westmeerbeeksteenweg 41
2221 Booischot (Heist o/d Berg)
Tel.: 015 22 94 70
www.eurostone.be

OPENINGSUREN
Maandag tot zaterdag: van 9u tot 18u
Zondag & feestdagen: van 10u tot 18u
Woensdag steeds gesloten
Openingsuren magazijn: zie website

TEGELS - NATUURSTEEN - PARKET - LAMINAAT - EIGEN PLAATSINGSDIENST

NOG MEER STRAFFE PROMOTIES VIND JE OP WWW.EUROSTONE.BE
KERAMISCHE TEGEL

KERAMISCHE TEGEL

KERAMISCHE TEGEL

De bekende Parijse witte
metrotegels.
15 cm x 7,5 cm x 0,7

Minimalistische XXL tegel
in donkere beton-look.
80 cm x 80 cm x 1,2 cm

Perfecte lookalike van
natuursteen. Top in onderhoud. 114 x 20 x 1 cm

12

24

,69/m2

,95/m

2

incl. 21% BTW

GENERATION BLACK

19

39

,94/m2

,95/m

2

incl. 21% BTW

MONTANA PERLA

29

51

,95/m2

,95/m2

incl. 21% BTW

*Vuurkorf wordt meegeleverd bij levering van de tegels. Actie geldig bij aankoop van tegels vanaf 500 EUR, btw incl. en maximaal 1 vuurkorf per klant. **Gratis levering in BELGIË bij aankoop van minimum €750 incl. BTW. Alle info en voorwaarden zie www.eurostone.be

ANCBF00L

METROTEGEL WIT
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Met zijn
i allen op de fiets in de richting
ijn
van een andere mobiliteit

Nog tot 15 oktober staat in Vorselaar zowat alles in het teken van de fiets. De
themamaand is een uitloper van de actie ‘de burgemeester op de fiets’ en wil vooral
een aanzet geven tot een andere manier van leven en kijken naar mobiliteit. Marc Peeters

VORSELAAR

‘Dat klinkt zwaarwichtig maar
we menen het wel oprecht. Ik
reed zelf al regelmatig met de
fiets en toch was het confronte
rend om te merken voor hoe
veel korte afstanden we gewoon
zijn om de auto te verkiezen
boven de fiets’, zegt burgemees
ter Lieven Janssens (foto). De
groep van mensen waaraan een
fietsinspanning gevraagd
wordt, is uitgebreid. Zo werden
alle voorzitters van de adviesra
den, gemeente en OCMWraad
opgeroepen om een raadszitting
‘per fiets’ te organiseren. Ook
voor de rondetafel met alle ad
viesraden wordt straks geen au
to gebruikt. Vorselaar heeft ook
deelgenomen aan de Vlaamse
fietstelweek. ‘Vanuit de sport
dienst en dienstencentrum
Sprankel! wordt op 26 septem
ber een eerste Sporteldag geor
ganiseerd waarbij duurzame
mobiliteit wordt gepromoot en
het gebruik van elektrische fiet

sen wordt aangeleerd’, gaat
Janssens verder. Het competi
tieve wielrennen wordt in Vor
selaar uiteraard niet uit het oog
verloren. ‘Het wielercomité van
Vorselaar (WCV) is uitgekozen
om de komende drie jaar de or
ganisatie op zich te nemen van
de Herman Van Springels Dia

mond. Vorselaar zal ook de ko
mende drie jaar als aankomst
plaats fungeren en op 3 oktober
wordt in Vorselaar het provin
ciaal kampioenschap cyclocross
georganiseerd. Dat gaat gepaard
met een initiatie voor jongeren
en nieuwe plannen om cyclo
cross in Vorselaar terug hoog

op de agenda te zetten.’ Dit
laatste initiatief kiemde toen
Bart Wellens vorig jaar af
scheid nam van het veldrijden
en ze in Vorselaar niet meer de
tijd hadden om een passende
afscheidshulde te organiseren.
Later deze week worden over
dit evenement meer bijzonder
heden bekend gemaakt.’ Eerder
dit jaar was Vorselaar al rust
plaats tijdens de 1.000 km van
Kom op tegen Kanker. De liefde
voor de fiets is dus zeker geen
bevlieging. Volgend jaar is ook
al een autoloze zondag gepland
in Vorselaar. Die zal gepaard
gaan met een grote opendeur
dag van alle gemeentelijke
diensten. ‘We gaan verder be
kijken hoe we meer onze
dienstfietsen en elektrische
fiets kunnen gebruiken’, besluit
de burgemeester. ‘We kozen er
dit jaar ook voor om geen extra
voertuig voor de poetsdienst
aan te kopen maar meer poly
valent en creatief met nodige
verplaatsingen om te gaan. Ook
de buitenschoolse kinderop
vang kiest volgend jaar voor
een vernieuwend project waar
bij het busje wordt vervangen
door een ‘Stint’, een elektrische
fiets waarmee 10 kinderen kun
nen worden vervoerd van de
school naar de kinderopvang.
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Nergens zo goed als thuis
U BENT NIET DE ENIGE
DIE ZO LANG MOGELIJK
THUIS WIL WONEN

Openingsuren:
Maandag: 8:00-12:30/13:30-18:30
Dinsdag:

8:00-12:30/13:30-18:30

Donderdag: 8:00-12:30/13:30-18:30
Vrijdag:

8:00-12:30/13:30-18:30

Zaterdag:

8:00-12:30/13:30-18:00

Zondag:

8:00-12:30

IEDERE DONDERDAG
GEHAKT DAG!

500 gr. kopen

Makkelijk en veilig de trap op
Kies zoals zovelen voor een traplift
van ThyssenKrupp Encasa:
• Duitse degelijkheid en kwaliteit
• Maatwerk rechtstreeks van de producent
• Service 24/24 en 7/7, altijd in uw buurt
ONTVANG UW GRATIS INFORMATIEPAKKET

+ 200 gr. GRATIS
Bel gratis

0800 94 365

www.tk-traplift.be

ThyssenKrupp Encasa
ALNED00E

Keurslager Dirk

Grote Baan 168 - 2235 Hulshout
Tel. 015 22 03 53
www.keurslager.be/dirk
ANASE00B
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Project voor startende ondernemers

Junior Chamber International
(JCI) GheelenThals, heeft een nieuw
bestuur. Onder het motto Ready, Set, Go:
Action vliegen zij er onmiddellijk in met
een project voor startende ondernemers.
HERENTALS

Marc Peeters

Op maandag 7 september werd
bij JCI GheelenThals, de ver
eniging voor jonge ondernemen
de Kempenaars, het startschot
van het nieuwe werkjaar gege
ven. Samen met Caroline Coo
len als secretaris en Maarten
Puls als penningmeester, zal de
Lilse Nadja Van Mechelen als
kersvers voorzitter de geplande
activiteiten in goede banen lei
den. An Delen zal als gewezen
voorzitter deze nieuwe jonge be
stuursploeg ondersteunen. ‘Ons
eerste project de ‘Slimme Star
terbeurs’ vindt plaats op 29 sep
tember 2015’, zegt Van Meche

RONDOM

len. ‘Deze gratis beurs bestaat
uit een ‘beursvloer’ waar
(pre)starters bij twaalf organisa
ties en bedrijven met hun vra
gen terecht kunnen. We spreken
hier o.a. over juridisch advies, fi
nancieel en fiscaal advies, admi
nistratieve verplichtingen, mar
keting en communicatie, en zo
veel meer. Parallel met deze
beurs lopen er 5 exclusieve
workshops. Op deze manier krij
gen personen die starten met
een eigen zaak of pas gestart
zijn op één dag alle informatie’.
JCI is een internationale organi
satie voor jonge leiders en on

NOORD
NOORDWIJK

dernemende mensen tussen 18
en 40 jaar. JCI biedt aan jonge
mensen de kans om hun leider
schapskwaliteiten, verantwoor
delijkheidsbesef, medemense
lijkheid en ondernemingszin te
ontwikkelen. Maar het moet ook
een plek zijn om onder gelijkge

RONDOM

zinden tot rust te komen. Wie
meer wil weten over de lokale
afdeling JCI GheelenThals kan
de website www.jcigheelen
thals.be bezoeken. Voor meer
informatie over de ‘Slimme
Startersbeurs’ is er de website
www.slimmestartersbeurs.be.

NA
NATUUR

Cédric wint de
Grobo Golf Cup

Behaag en bebloem
de Kempen

Begin deze maand werd op het golfterrein Witbos in Noorderwijk
de jaarlijkse Grobo Golf Cup georganiseerd. Dat is een golfwedstrijd
voor de inwoners van Grobbendonk en Bouwel en georganiseerd
met steun van de gemeente Grobbendonk. De opkomst was meer
dan behoorlijk. Winnaar van de gemeentelijke wisselbeker werd de
14jarige Cédric De Bruycker. Op de foto krijgt hij de beker over
handigd door schepen Eric Van Meensel. De volgende Grobo Golf
Cup vindt plaats op zondag 4 september 2016.

Ook deze herfst worden via ‘Behaag de Kempen’ inheemse en
streekeigen bomen en struiken, fruitbomen, vruchtbomen, klein
fruit, klimplanten, heesters, compost en steunpalen te koop aan
geboden. Nieuw dit jaar is het aanbod van biologisch bloemen
zaad voor een bloemenweide. Zelfs een klein verloren stukje
tuin inzaaien met een bloemenweide kan al een groot verschil
maken voor de bijen en andere nuttige insecten.De actie loopt
in 26 Kempense gemeenten. www.iok.be

OPENDEURWEEKENDS
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26-27 september & 3-4 oktober doorlopend geopend van 10u-17u

MBW

Vernieuwde toonzaal
ontdek onze
aantrekkelijke acties

Kachels en haarden

Pelletkachels,
houtkachels
en gashaarden

Kapelstraat 22 • 2223 Schriek • 015 23 32 92 • www.haarden-mbw.be
Openingsuren: ma.-vrij.: 10u-12u & 13u30-18u • za.: 10u-15u

AJZEU00L

www.marie-therese.be

SLAGERIJ LODTS
BIEDT EEN RUIM GAMMA:

ZATERDAG 26 SEPTEMBER
“DAG VAN DE KLANT”:

GRATIS ARMBAND
voor elke klant

NIEUWE COLLECTIE

Wij zijn laureaat...
zaterdag 26 september
wordt de winnaar bekend
gemaakt en zijn Bea en Edith
uitgenodigd in Barcelona.
Onze verkoopsters
staan echter met de
glimlach voor u klaar.

45
Marie -Therese
JAAR

LINGERIE

LINGERIE

STYLISTEN

GROOTS IN ALLE MATEN

BORSTEN ZIJN ONZE BUSINESS

Dorp 25 | Poederlee | Tel. 014 88 28 24
GSM 0473 24 21 51 | GSM 0473 24 21 57 | info@marie-therese.be
Openingsuren: di - vrij: 9-12u / 13-18u,
za: 9-17u doorlopend - zo en ma gesloten

AOFUO00A

Vers vlees, à la minute gesneden,
wild maar dan wel op bestelling,
veel zelfgemaakte charcuterie,
zelfgemaakte zwarte en witte
pensen, lookworsten,
een 30-tal salades,
een 50-tal soorten kaas
en vers bereide gerechten
(spaghettisaus, stoofvlees, goulash,
vol-au-vent, lasagne, …), BBQ

Spaar voor een groot
assortiment ovenschotels

Wolfsdonk Dorp 12
3201 Langdorp

013 77 26 22
Openingsuren:
ma. t.e.m. vr
8-12u & 13-18u30,
za.: 7u30-18u,
zo. & feestdagen:
7u30-12u30,
wo.: gesloten

www.slagerijlodts.be
lodts.bvba@telenet.be

ANYBG00C
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Den Hoek samen om te feesten

Ruim 160 mensen namen
onlangs deel aan de barbecue georgani
seerd door het buurtcomité Den Hoek.
‘Daarmee bereiken we meer dan helft van
de mensen die in onze buurt wonen’,
zeggen de organisatoren Bart Michielsen
en Danny Vanreusel. Marc Peeters
VORSELAAR

En dat is een cijfer waarmee
Bart en Danny meer dan tevre
den zijn. Het idee achter het
buurtcomité Den Hoek is om de
buren van Klissenhoek, Nie
mandshoek en Maashoek samen
te brengen bij een aantal gele
genheden zodat buren elkaar be
ter leren kennen. Vorig jaar was
er een eerste buurtfeest en met
oudjaar heeft het comité ge
zorgd voor warme chocolade
melk voor de zangertjes en gluh
wein voor de grotere buurtbe
woners. Dit jaar was er voor de

RONDOM

tweede maal een barbecue. ‘We
zijn de uitnodigingen hiervoor
dit jaar overal persoonlijk aan
de buurtbewoners gaan over
handigen. Zo kregen we ook de
kans om ons nog even voor te
stellen en uit te leggen wat de
bedoeling is.’, weten Bart en
Danny. ‘We merken het verschil.
De prijs die de mensen moeten
betalen voor de barbecue heb
ben we bewust laag gehouden en
voor een gewoon drankje betaal
je maar één euro. Voor de wijn
is dat iets meer maar we hebben

dan ook gekozen voor druiven
nat van niveau. Er was uiteraard
ook muziek zodat het snel gezel
lig werd. De regen die er af en
toe viel kon daar niets aan ver
anderen. We zijn blij dat we zo
veel mensen konden verzamelen
en dat er ook zoveel buurtbewo

ners waren die mee de handen
uit de mouwen wilden steken,
vooraf en tijdens het feest. De
kinderen konden trouwens on
bezorgd spelen in de straat en er
stond ook een springkasteel.’
Hiermee wordt de traditie van
buurtcomités verder gezet.

HERENT
HERENTALS

Afscheid van de Zusters

Het zijn emotionele dagen voor
zuster Maria en zuster Paula. De zusters die
jarenlang in Herentals tussen de mensen
hebben gewoond en gewerkt verhuizen
naar een klooster van hun orde in Diest.
Geschiedschrijvers moeten een pagina
omslaan. Marc Peeters
HERENTALS

Zuster Maria Van Campenhout
en zuster Paula Van Roey, beide
geboren in 1932, zijn immers de
laatste Zusters van de Voorzie
nigheid van de Onbevlekte Ont
vangenis die nog in Herentals
wonen. ‘Onze stichter en inspi
ratiebron JeanMartin Moyè
droeg ons op te gaan naar de ar
me plaatsen waar men ons
vraagt om de kinderen te onder
richten, de jongeren op te voe
den net als andere personen die
het nodig hebben’, leggen de
zusters uit. ‘Dat hebben we in

Herentals 111 jaar gedaan. Aller
eerst was er een weeshuis, opge
richt in 1904. Dat heeft bestaan
tot na de Tweede Wereldoorlog.
Daarna hebben we ons in het In
stituut van de Voorzienigheid
toegelegd op het onderwijs. De
school met faam bestaat nog
steeds maar er zijn geen zusters
meer die er les geven.’ Het naar
de mensen gaan hebben de zus
ters ook letterlijk genomen. ‘In
1987 hebben we het wijk project
Diependaal opgestart waarbij we
in een gewoon huurhuis in de

wijk tussen de mensen zijn gaan
wonen’, zegt zuster Paula. ‘Dat
wil zeggen mensen bijstaan, van
heel jong tot op het allerlaatste
moment. Ik denk toch dat we
heel wat hebben kunnen realise
ren.’ Zuster Maria wijst in dat
verband naar De Dorpel, het

huis waar mensen die in armoe
de leven terecht kunnen. De
laatste jaren woonden de zus
ters in de Wolstraat. ‘In Diest
gaan we nu op zoek naar rust en
bezinning. En wij kijken ook al
uit naar bezoek uit Herentals,
want de stad zit in ons hart.’
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plaatsing
mogelijk

Verf nu
je tuinhuis

Intratuin Aarschot

Diestsesteenweg 80
3200 Aarschot
Donderdag gesloten

Intratuin Olen

Doffen 77
2250 O.L.Vr.-Olen
Donderdag gesloten

10% op alle
verven
t/m zondag 4 oktober

Wij aanvaarden www.intratuin.be
Ecocheques.

AOHNV00A

Openingsuren: ma tot za 9u30 - 18u, zon- en feestdagen 9u30 - 18u
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AGENDA VANAF 25 SEPTEMBER
AG

UITST
UITSTAP
WESTERLO

12uren jogging
Heemcomité Wes
terlo

Loopwedstrijd waarin
verschillende ploegen
het 12 uren tegen elkaar
opnemen. Er is ook
randanimatie met als
afsluiter een fuif.
Zaterdag 26 september
vanaf 9 uur
Scouts & Chiroheem
Westerlo Guldenspo
renlaan 12
thomas_thys@hot
mail.com 
0474/68.56.39 
www.12urenjog
ging.be
WERSTERLO

Toneel De Prui
melaarstraat

Een aangenaam avondje
toneel in een organisa
tie van Amnesty Inter
national Westerlo en

Beweging.net.
Zaterdag 26 september
om 20 uur
De Krekke, SintLam
bertusstraat 29 in Wes
terlo
krisvandael@tele
net.be  0496 59 15 55
WESTERLO

Grote eetdag Zie
kenzorg Tongerlo

TIP
MUZIEK

Mannenkoor van Sint
Petersburg

In de SintWaldetrudiskerk doen dirigent Va
dim Afanasiev en zijn Mannenkoor van Sint
Petersburg een greep uit het grote Russische
zangboek, zodat illustere namen als Bortni
ansky en Tsjaikovski verbroederen met onbe
kenden als Chesnokov en Khristov.

Je hebt de keuze uit ko
ninginnehapje, koude
schotels, frikadellen
met krieken, rijstpap en
ijsjes.
Zondag 27 september
2015 van 11.30 tot 18
uur
Tongelhof, de Trannoy
plein 5 in Tongerlo
Vooraf inschrijven op
014/54.82.95 of
014/54.55.30

OLEN

Grassparty

WESTERO5 JAAR PALOK

25 jaar Palok

Al 25 jaar kunnen de

Voortkapelse verenigin
gen gebruik maken van
de drie lokalen van Pa
lok. Het beheerscomité
van Palok en het Paro
chieteam vieren deze
verjaardag.
Zondag 27 september
vanaf 13.30 uur
Naast Palok op het Ka
pelplein in Voortkapel
louis.ceuppens@hot
mail.com 
014/26.45.50

Vrijdag 2 oktober om 20 uur, 18 euro,
www.musicadivina.be

Elke laatste zaterdag
van september organi
seert de Chiro van Ach
terOlen een mega ban
gelijke Grassparty. Uit
gaan in een toffe sfeer;
Zaterdag 26 september
vanaf 21 uur
Chiro AchterOlen,
Anemoonstraat z/n,
2250 Olen
5 euro

26/09/2015

dé gratis regiogids
ook in uw brievenbus!

RUIM AANBOD BLOEM
OM ZELF TE BAKKEN

NU 25% KORTING OP ALLE
LANDBOUWMINIATUREN SIKU EN BRUDER

magazijn
verkoop
van vrij 25/09 t/m zon 4/10

Boomstamtafel
in massieve eik

€ 890*
* Prijs bij afhaling
(Levering tegen meerprijs)

ACTIE IN
ONZE CONCEPTSTORE

-20%

Enkel in geel

Velveken 3 - 2440 Geel - 014/58 31 06

Vossendaal 10 - geel
www.charrell.eu

Openingsuren : • Ma. t.e.m. vrij.: 8.30-12 u & 13-18 u. • Zat.: 8.30-12 u & 13-16 u • Zon-en feest.: gesloten
AOCHC00B

39/AOJGX/00B

AGENDA VANAF 25 SEPTEMBER
AG

HERENTHOUT

(H)Eerljke pick
nick

GROS en Toerismeraad
nodigen je uit om te
gaan picknicken. Tus
sen 8 en 10 uur pik je je
mand op en levert deze
de dag zelf weer af.
Zaterdag 26 en zondag
27 september
Reserveren:
vrije.tijd@herent
hout.be of 014/50.78.50
10 euro
HERENTHOUT

Eerste Hulp  Hel
per

Rode KruisHerenthout
wil jou leren hoe je de
juiste stappen zet in
eerste hulp situaties
Vrijdag 25 september
om 18.30 uur
Rode Kruis Lokaal,
Bouwelsesteenweg 16,
Herenthout
Gratis

pr@herenthout.rode
kruis.be
HERENTALS

Openingsfeest cc
't Schaliken

De start van het nieuwe
cultuurseizoen wordt
weer een groot feest
voor jong en oud. Kom
genieten van genieten
van muziek, circus, hu
mor en straattheater..
Zondag 27 september
van 14 tot 18 uur
CC 't Schaliken, Grote
Markt 35, Herentals
www.schaliken.be
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TIP

UIT

Bal van burgemeester
en schepenen

Burgemeester en schepenen nodigen uit op de
dansvloer. Met optredens van het orkest Fair
Play, The Velly Sisters en De Schorre met Luc
Canters, wordt het ongetwijfeld weer een erg
feestelijke avond! Ook Hanz Duval komt langs
om een aantal liedjes te brengen. Tickets koop
je voor 6 euro in voorverkoop en voor 8 euro
aan de kassa. Een steunkaart kost € 3,50.

HERENTALS

Bedrijventriatlon
 Ons Bedrijf is
Triactief

In deze recreatieve be
drijventriatlon gaat een
team van 8 tot 10 perso
nen samen de uitdaging
van een IRONMAN aan
(3,8 km zwemmen  180

Zaterdag 3 oktober vanaf 20.30 uur in de
Volle Vaart

Persbericht : Thyssenkrupp Encasa

Thyssenkrupp Encasa zorgt voor primeur op Charleroi Airport
ThyssenKrupp

Encasa,

de

marktleider en specialist in trapliften, huisliften en platformliften, heeft op de luchthaven van
Charleroi voor een primeur gezorgd: op de mobiele trappen die
passagiers in en uit het vliegtuig
leiden, werd een permanente
traplift (de Levant Outdoor) gemonteerd, zodat mensen met
een beperkte mobiliteit nu vlot
in en uit het vliegtuig stappen.
Brussels South Charleroi Air-

In tegenstelling tot andere luchthavens heeft de luchthaven geen
‘slurfen’ die een verbinding vormen tussen het vliegtuig en de
terminal, maar wordt er gebruik
gemaakt van mobiele trappen die
tegen het vliegtuig worden aangereden. Voor mensen met een
beperkte mobiliteit – ouderen,
zwangere vrouwen, rolstoelpatienten, mensen in het gips, … - is
het dan niet altijd evident om in
en uit het vliegtuig te stappen.
De installatie van 12 Levant Outdoor trapliften is alvast het resultaat van een constructieve
samenwerking tussen de ingenieurs van ThyssenKrupp Encasa
en die van de luchthaven.
Stephan Hillaert, CEO van ThyssenKrupp Encasa, toonde zich
bijzonder tevreden over de samenwerking: “Innovatieve oplossingen ontwikkelen voor mensen
met een beperkte mobiliteit is onze

km fietsen  42 km lo
pen).
Zondag 27 september
vanaf 12.30 uur
Blosocentrum Heren
tals ‘Netepark’, Vorse
laarsebaan 60, Heren
tals
70 euro
www.vlaamsebe
drijfssport.be
HERENTALS

prof. Van Bende
gem

In the Spotlight i.s.m.
het HVVUPVHeren
tals verwelkomt Jean
Paul Van Bendegem,
hoogleraar logica en we
tenschapsfilosofie.‘Seks
en wiskunde’
Woensdag 30 septem
ber om 20 uur
Lakenhal, Grote Markt
35, Herentals
Gratis

core business en toch is elke installatie telkens weer uniek, want geen
enkele trap waarop onze trapliften
worden gemonteerd, is gelijk. Op
de luchthaven werden we geconfronteerd met nog een aantal extra
technische uitdagingen, maar ik
ben uitermate blij en fier dat onze
ingenieurs en die van de luchthaven samen innovatieve oplossingen
vonden.”
ThyssenKrupp Encasa, is marktleider en specialist in trap-,
huis- en platformliften. Het bedrijf garandeert betrouwbare
mobiliteitsoplossingen op maat
voor zijn klanten en heeft als doel
mensen zo lang mogelijk op een
comfortabele manier thuis te laten wonen.
Voor meer informatie, ga naar
www.tk-encasa.be of bel het gratis nummer 0800 94 365.
AONYO00B/3915bgd

RONDOM

port liet reeds 12 trapliften installeren en het is de bedoeling
om dit de komende maanden nog
uit te breiden.

www.tk-encasa.be
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SHOPS IN DE KIJKER

Maatwerk in natuur- Energie
steen en composiet op maat

bouwcenter dils - hulshout

energieconcepten – Arendonk

Waarvoor staat Bouwcenter
Dils?
‘Bakstenen en cement doen we
niet. We zijn wel gespecialiseerd
in maatwerk in natuursteen,
composiet en Dekton. Ook voor
vloer- en wandtegels, parket,
haarden en sierschouwen kan u
bij ons terecht. We zetten voortdurend in op innovatie. Ons atelier is uitgerust met de modernste machines. Toch wordt de
ambachtelijke toets niet uit het
oog verloren. Daarvoor zorgen
onze vaklui. Zo komen we tot een
complete service van eerste ontwerp tot plaatsing,’

Wat bieden jullie aan?
Alle duurzame energietechnieken
zoals zonneboilers, fotovoltaïsche
panelen, pelletkachels en pelletketels, balansventilatie, houtvergassingsketels, warmtepompen enz.

De toonzaal is alvast een blikvanger
‘Op een oppervlakte van ruim
1.500 vierkante meter tonen wat
we te bieden hebben. We zijn momenteel trouwens bezig met het
gedeeltelijk vernieuwen van de
showroom om de presentaties
nog overzichtelijker te maken en
nieuwe trends mee te geven. Wie

bouw- en verbouwplannen heeft
moest beslist eens langs komen
om onder éen dak een heleboel
dingen te ontdekken. Het trendy,
speels en toch stijlvol karakter
van natuursteen of composiet
zorgt steeds voor nieuwe ideeën.
Wanneer is de toonzaal open?
‘Van maandag tot vrijdag van 8
tot 12 en van 13 tot 19 uur. Op
zaterdag staat ons verkoopteam
klaar van 10 tot 12 en van 13 tot
17 uur. Ook zelfplaatsers worden
door ons geholpen om tot een interieur te komen waar je elke dag
van kan genieten.’

Bouwcenter Dils
Johan Vermeulen,
Gerda en Ludwina Dils
Open sinds 1961
Industriepark 40
Hulshout
015/222.322
www.bouwcenterdils.be

samen met de klant naar de beste
oplossing te zoeken. We stellen
energie op maat voor, volledig
afgestemd op de klant. Een tevreden klant, daar gaan we voor.

Wie kan bij jullie terecht?
Voornamelijk particulieren die
bezig zijn met een nieuwbouw of
grondige renovatie. We werken
ook voor de industrie.

Wat is momenteel
het populairst?
We verkopen veel warmtepompen
en ook de fotovoltaïsche panelen
blijven het goed doen. Naar de winter toe scoren pelletkachels goed.

Wat zijn jullie troeven?
Onze jarenlange ervaring in de sector is zeker een troef. We bieden
kwalitatief sterke producten aan, we
werken met een heel goed en gedreven team en bieden goede service.
We kunnen onze producten ook aan
de klanten laten zien in onze toonzaal van 250 vierkante meter.

Wat zijn jullie
toekomstplannen?
We zijn momenteel een magazijn
aan het zetten op de Hoge Mauw van
een kleine tweeduizend vierkante
meter. We zijn dus met uitbreidingen bezig. Binnen dit en twee jaar
zullen we volledig, met magazijn,
bureau en showroom, verhuisd zijn.

Hebben jullie een specialiteit?
We zijn sterk in het bouwen van
concepten: we brengen verschillende producten samen en stemmen die op elkaar af. We proberen

Manu Leys en Tom Teunkens
Open sinds: 2006
Espendonk 4 - 2370 Arendonk
Tel: 014/88.35.00
info@energieconcepten.be
www.energieconcepten.be
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NISSAN
QASHQAI

NISSAN QASHQAI
VISIA DIG-T 115

€21.990
vanaf €19.990

(1)

vanaf

exclusief overnamepremie

(1)

inclusief overnamepremie

GETOOND MODEL:
QASHQAI CONNECT EDITION
DIG-T 115 AVEC OPTION DESIGN PACK
Uitrusting Connect Edition:
• NissanConnect-navigatiesysteem
• Around View Monitor - 360°-zicht
• Nissan Safety Shield-technologie, met
intelligente grootlichten, rijstrookassistent,
verkeersbordenherkenning en autonome
noodremhulp (AEB)

NISSAN QASHQAI
CONNECT EDITION DIG-T 115:
Aanbevolen catalogusprijs

€25.850 of € 249/maand

(3)

Overnamepremie (indien van toepassing)

-€2.000

(2)

Nettoprijs min overnamepremie

€23.850

IN SEPTEMBER, GENIET VAN DE
UITGELEZEN CONDITIES OP HET HELE NISSAN-GAMMA.
NISSAN.BE

(1) Nettoprijs zonder overnamepremie: Nissan QASHQAI Visia DIG-T 115 = € 21.990. Nettoprijs met overnamepremie: Nissan QASHQAI Visia DIG-T 115 = € 19.990. Aanbod geldig van 01/09/2015 tot 30/09/2015.
(2) Overnamepremie: bij aankoop van een nieuwe Nissan QASHQAI, biedt Nissan je voor je oude wagen een overnamepremie aan (€ 2.000), op basis van de Federauto tarieven. De wagen moet minstens 6 maanden
ingeschreven zijn op de naam van de laatste eigenaar. De nieuwe Nissan moet worden ingeschreven op dezelfde naam als de ingeleverde wagen. (3) Aanbod van lening op afbetaling met laatste
verhoogde maandaflossing voorbehouden aan particulieren, geldig van 01/09/2015 tot en met 30/09/2015 op het hele gamma. Jaarlijks kostenpercentage 3,99 % en vaste debetrentevoet
3,92 % voor een maximale duur van 60 maanden, zonder verplicht voorschot. Lening op afbetaling voor de Nissan QASHQAI Connect Edition DIG-T 115: vaste JKP 3,99 %: contante prijs € 25.850 incl.

BTW, voorschot € 5.925, te ﬁnancieren bedrag € 19.925, 59 maandaﬂossingen van € 249 + laatste verhoogde maandaﬂossing van € 8.004. Totaal tebetalen bedrag: € 22.695. Geldig van 01/09/2015

tot en met 30/09/2015. Onder voorbehoud van goedkeuring van het dossier door Alpha Credit n.v. (Kredietgever), Ravensteinstraat 60/15, 1000 Brussel. Adverteerder: Nissan Belux s.a., Bist 12, 2630 Aartselaar.
Afbeelding niet bindend.

Representatief voorbeel: lening op afbetaling: vaste JKP 3,99 %: contante prijs voor een nieuwe Nissan: € 25.000 incl. BTW, voorschot: € 3.000, te financieren bedrag: € 22.000,
59 maandaflossingen van € 291, laatste verhoogde maandaflossing van € 7.791, totaal te betalen bedrag: € 24.960. Opgelet, geld lenen kost ook geld.

QASHQAI

99 -138 G/KM

3,8 - 6,0 L/100 KM

Milieu-informatie: K.B. 19/03/2004: www.nissan.be
AOIDB00A

16

RONDOM

BABY’S

Kijk eens naar
het vogeltje

Ennio

21/08/2015 – Zoerle-Parwijs
Trotse ouders: Didier Wawrzyniak
en Marie Lentini

Louise

09/03/2015 – Herenthout
Trotse ouders: Kristof Bouwen
en Elien Cornelis

Mille

07/08/2015 – Herentals
Trotse ouders: Annelies Caethoven
en Tom Wijns

Stuur ook een foto van uw baby naar rondom@rondom.be, met vermelding van naam, geboortedatum, gemeente en ouders.

ALLES VOOR DE DOE-HET-ZEL

ALLES VOOR DE DOE-HET-ZELVER
BIJ AFGIFTE VAN DEZE BON

BIJ AFGIFTE
VAN
DEZE BON
15% KORTING
OP EEN
ARTIKEL
NAAR
15%
KORTING
geldig t/m 31 augustus 2015
OP EEN
ARTIKEL
NAAR
(niet cumuleerbaar
met lopende
promoties en de BDC,
enkel geldig KEUZE
in Brico Westerlo-V
geldig t/m 31 oktober 2015

Brico Westerlo-Voortkapel, Veldstraat 9, 2260 Westerlo(niet cumuleerbaar
met lopende
promoties
en •de
BDC,
Openingsuren:
ma 13u-20u
•di t/m zat
9u – 20u
zon
9u –
enkel geldig in Brico Westerlo-Voortkapel)

AOIRP00B

Brico Westerlo-Voortkapel
Veldstraat 9, 2260 Westerlo-Voortkapel

Openingsuren: ma 13u-20u • di t/m zat 9u-20u • zon 9u-13u
AMZCX00A

Parklaan 8 - Turnhout - 014 41 16 92 - info@dekraker .be

AOOLL00A

open:

maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

10 tot 19u

zaterdag

10 tot 18u

zondag

13 tot 17u

n
e
n
o
w
m
0
20.00
2

MEUBELEN

FORT

SLAAPCOM

G

VERLICHTIN
DECORATIE
BABY
GORDIJNEN
KOKEN
TAPIJTEN

20.000m

2

WOONceNtrum
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KLEUR OP MAAT

Deze actie is geldig van
zaterdag 3/8/2015 t.e.m. woensdag 30/09/2015.
Actievoorwaarden verkrijgbaar in onze winkel.
Turfputten 1
2250 Olen

www.kleur-op-maat.be

AOORD00A
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Kom onze nieuwe showroom
ontdekken

Nieuwe Skoda Superb

Een weekend vol
streekproducten

Sinds begin augustus zijn onze
collega’s van Verellen Mol ons
komen vervoegen in Geel. Dit
weekend staat niet alleen in het
teken van de nieuwe Skoda
modellen, maar willen we u ook
graag verwelkomen in onze nieuwe
Skoda showroom.

Het nieuw vlaggenschip van Skoda
met een revolutionair design,
hoogstaand comfort en innovatieve
connectiviteit zal te bewonderen zijn
tijdens dit opendeurweekend.
Kom langs en laat u verrassen door
de zee van ruimte met de grootste
interieur- en kofferruimte in zijn
klasse.

Om u helemaal in de sfeer te
brengen, laten we u graag
kennismaken met een aantal
sublieme streekproducten.
We laten u lekkernijen proeven
afkomstig van bakkerij Steurs uit
Geel en enkele gekende slagers uit
de regio.
Voor de bierliefhebbers zetten we
enkele lokaal gebrouwen biertjes
koel.

Antwerpseweg 71, 2440 Geel | info@verellen.be | www.verellengeel.be | 014/57.10.90

AONYZ00A

RONDOM

JUBILARISSEN

Iedere mijlpaal
verdient
een bloemetje!
Deze zaken vieren dit jaar hun jubileum
en laten dit niet onopgemerkt voorbij gaan.
Daarom zetten we iedere jubilaris
in de bloemetjes!

RONDOM

JUBILARISSEN

Vaste waarde in Herentals

Marfac Gym, opgericht in 1988, is de voorbije decennia een vaste waarde geworden in Herentals. ‘Je kan bij ons terecht voor ﬁtness- en ﬁguurtraining
maar ook voor cardiotraining’, weet uitbater Rene Sleeckx. ‘Door het uitgebreide aantal toestellen dat we in huis hebben zal zowel de starter als een
geoefende persoon, jong of oud, man of vrouw hier zijn of haar ding vinden.
Bij Marfac Gym zorgen we uiteraard voor de nodige persoonlijke begeleiding.’
Marfac Gym is alle dagen open. Op de webstek www.marfac-gym.be staat beknopt het aanbod beschreven met de mogelijkheid te
kiezen voor een maandformule.

AOECT00A
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Vossenberg 44
2200 Herentals
T. 014 21 96 38
marfacgym@skynet.be
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Poorten

Sektionale poorten
Kantelpoorten
Tuinpoorten (hekken)
Garagerolpoorten

Zonwering

Windvaste screens
Knikarmschermen
Verandazonwering
Terrasoverkappingen

Rolluiken

Voorzet rolluiken
Inbouw rolluiken
Dakraam rolluiken
Veranda rolluiken

CEMBER
VAN 1 OKTOBER TOT 31OODE
RT MET MOTOR:

ATIS
R
G
R
IE
V
A
L
K
E
D
O
C
+
S
R
E
D
2 ZEN
E PRIJZEN!!
ALP
BIJ AANKOOP VAN SECTIONA

Aarschotsesteenweg 200B • 2230 RAMSEL - HERSELT • T 016/56.88.00 • F. 016/56.29.87 • info@mevac.be

www.mevac.be

AOONA00A
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Exclusief
tuinschrijnwerk

Tijdelijke actie
van 21/09 tot 16/11,
bij aankoop van
elke nieuwe vulling
of gasﬂes, 1 gratis
ijskrabber!

OPENDEURWEEKEND

AOOQI00A

Hardhouten tuinpoorten in afrormosia • Tientallen modellen in onze toonzaal •
20 jaar ervaring • Onze referenties garanderen onze kwaliteit

Primagaz.
Altijd de
gepaste gasﬂ
gasﬂes
es
Of het nu voor je (buiten)keuken, bijverwarming of
onkruidbestrijding is...
met propaangasﬂessen
van Primagaz heb je altijd
energie bij de hand.

26 & 27 september: 10u-17u
BRIEVENBUSSEN • PARLOFOON • AUTOMATISATIE & VIDEOFONIE
Hazegewoud 7, 2370 Arendonk, Tel. 014 67 27 17

Ontdek het Primagaz-gamma
in jouw buurt.
Ga naar de nieuwe Primagaz-verdeler
in jouw buurt en vind de perfecte gasﬂes
van 5 tot 46,5 kg voor jouw toepassing.

André Vermeulen
Draaivennen 2
2250 Olen
+32 14 21 45 69

AOOMC00A

Al het goede van gas, waar je maar wil.

www.dibaschrijnwerk.be
Open:

ma-vrij van 13 - 17 u.
za van 10 - 12 u.
of op afspraak

KOM EN
GENIET VAN
SPECIALE
KORTINGEN!

Ruime keuze STOCKWAGENS
Toyota AURIS 5-deurs
1.4D 4D diesel comfort
en de Toyota COROLLA
1.4D 4D diesel
nu €

4.600 KORTING

Ook nog andere stockwagens
ter beschikking

Garage De Bie NV

Lierseweg 226/1 - 2200 Herentals - Tel: 014 22 06 14
AOOPX00A
AOOPX00A

PUZZEL EN WIN
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De woorden uit de lijst zijn in alle richtingen verborgen.
Sommige letters worden meer dan één keer gebruikt. De
overgebleven letters vormen het sleutelwoord.

Win
100
Win for Life
biljetten

Minderjarigen mogen niet
deelnemen aan de spelen
van de Nationale Loterij

SMS het gevonden sleutelwoord naar 6022 (1€/SMS verzonden/ontvangen)
of BEL met uw vast telefoontoestel naar 0905 23 001 (2€/oproep)
Sleutelwoord

6022

1€/SMS
1€/SMS
verzonden/ontvangen
verzonden/ontvangen

Wedstrijd t/m
t/m 11/10/2015
11-10-2015 23u59
23u59- -€1/sms
€1/smsverzonden/ontvangen,
verzonden/ontvangen,max.max.
deelname.
Deelname
Wedstrijd
€4 €4
per per
deelname.
Deelname
per
per vaste
telefoon:
De winnaar
persoonlijk
verwittigd
en www.rondom.be/inhoud/wedstrijd.
op www.rondom.be/inhoud/wedvaste
telefoon:
€2. €2.
De winnaar
wordtwordt
persoonlijk
verwittigd
en op
strijd. Technische
helpdesk:
tel. 02/422
78 -78mediahuis@ringring.be.
- mediahuis@ringring.be.
verwerking
vandeze
dezegegevens
gegevens isis
Technische
helpdesk:
tel. 02/422
78 78
De De
verwerking
van
onderworpen aan
aan de
de bepalingen
bepalingen van
van de
de wet
wet op
op de
de bescherming
bescherming van
van de
de persoonlijke
persoonlijke levenssfeer
levenssfeer van
van
onderworpen
december1992.
1992.Deelname
Deelnameverboden
verbodenvoor
voorminderjarigen.
minderjarigen.Reglement
Reglementopopaanvraag
aanvraagofofterterinzage
inzageop:
op:
88december
www.rondom.be/inhoud/wedstrijd.Mediahuis,
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WINNAAR WEEK 35

Winnaar: Yves Vindevogel - Tienen - Prijs: een elektrische fiets
Oplossing: rekening
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AVIS
CENTAUR
COLLECTEBUS
DRAAK
FENIKS
FOPPE

GLUIPOSCOOP
GRIFFOENDOR
HAGRID
HALFREUS
MONSTER
NORBERT

SEMESTER
SFINX
SKELETTINE
SLINKSAP
STRONK
TROUW

UILEVEL
VIAVIA
WAARZEGGERIJ
WEDSTRIJD

VRIJDAG 16 OKTOBER 2015

NUTTIGE INFO
HERENTALS

Presentatie Micha Marah

De Romeo’s I Sugarfree I Swoop I Steve Tielens
Paul Severs I Christoff & Lindsay

Wachtdienst dokter
Herentals,Grobbendonk, Olen, Herenthout,
014 22 22 00

Westerlo-Heultje en Herselt

0900 70 115

Noorderwijk en Morkhoven

014 22 22 00

Wachtdienst apotheek

0903 99 000

Wachtdienst tandarts

0903 399 69

Wachtdienst verpleegkundigen

070 222 678

Ambulance en brandweer

100

Politie

101

Europees noodnummer

112

Rode Kruis Vlaanderen

105

Antigifcentrum
Child Focus

AONHU00A

Pulle, Pulderbos, Vorselaar, Poederlee en Westerlo
via Huisartsenwachtpost Zuiderkempen:

week 39

RONDOM

070 24 52 45
116 000

Tele-Onthaal

106

Zelfmoordlijn

1813

Gasreuk

0800 65 065

Bankstop

070 34 43 44

Brandwonden-centrum

03 217 75 95

SCHLAGER
FESTIVAL
DE BESTE VLAAMSE TOPARTIESTEN
TICKETS & INFO
0472 83 55 09
Kaarten enkel in VVK
rockyevents@hotmail.com
Zitplaatsen: € 40
www.rockyevents.be
Staanplaatsen: € 35

Evenementehal “De Waai”
Werft 28 - 2240 Geel
BEGIN: 20U30 DEUREN VANAF 19U30 EINDE: ???

RONDOM

ZOEK & VIND

Zelf een zoekertje plaatsen?
Bel 0800 99 510 of surf naar www.rondom.be

De Watermolen
Houtum 61, Kasterlee

014 85 23 74
info@watermolen.be

jobs

AF133739

AANKOOP ALLE WAGENS
CASH Auto, 4x4 &
camionnette. Aan de
hoogste marktprijs. Jong &
oud, ook met
schade & zonder keuring.
Uw wagen vandaag
verkocht!! Bel ons snel
≥0488/085.256

BW044572

WERKAANBIEDING

DRINGEND ALLE WAGENS
GEVRAAGD alle merken jong
en oud ≥0476/85.65.90

HORECA
WEEKENDHULP CAFÉ &
keukenhulp (avond)
Ter Donck, Grobbendonk
≥014/500.400

AA136825

DIVERSEN
DRINGEND GEZOCHT:
Enquêteurs
(in eigen regio, geen verkoop)
Statuut:
jobstudent
of
zelfstandig met btw-nr
≥016/22.69.67

AF133962

WERKAANVRAAG

AA136561

WIJ
ZOEKEN
AUTOWRAKKEN betaal ≤50
≥0470/23.77.62

AA136556

AUTOMOBIEL / MOTO’S &
2-WIELER
FIETS

VERZORGING
VOOR
OUDEREN thuis 7/7, 24u,
≤1200/maand ≥0488/53.35.96
AA136736

VROUW ZOEKT poets- &
strijkwerk ≥0498/808.552
AF133954

Auto
AANKOOP

AANK BESTE PRIJS TOYOTA
&alle voert &4x4 va '85-'12 zelf
pech/ongev +oldtimer snel afh
Cash ≥0487/270.027

AF133660

AANKOOP ALLE AUTO'S
VOOR EXPORT aan de
beste prijzen, zonder garantie
en technische controle, zelfs
met schade vanaf bj 98
≥0488/10.72.82
AA136629

AANKOOP ALLE WAGENS
zelf beschadigd en zdr keuring
≥0489/08.88.85
AA136692

INKOOP PLATEN CD DVD
vanaf 200 st. ≥0477/56.33.16

AA136599

ELEKTRISCHE HUISHOUDAPPARATUUR
GROOT AANBOD KACHELS
TE KOOP!!!
Toonzaalmodellen,
einde
reeksen, licht beschadigd, aan
super prijzen!!!
Hout-, kolen- en mazoutkachels,
Allesbranders, pelletkachels,
inbouwhaarden
Alles met fabriekswaarborg !! tel
≥015/730.222

voor metaalconstructies, dak- en wandbeplating, ...

Wij bieden:
Een goede verloning, prima uitrusting om optimaal te kunnen werken,
werk in eigen regio en dit alles in een aangename werkomgeving.
Geïnteresseerd?
Geef jouw CV en coördinaten door aan Marc Cuylaerts op
marc.cuylaerts@cuylaerts.be en wij nemen dan z.s.m. contact met jou op.
www.cuylaerts.be
aoHjG00a

AF129288

GROTE
PARTIJ
LICHTBESCHADIGDE elek.
toestellen TK, oa koelkasten,
diepvriezers,
wasen
afwasmach., dampkappen,
gas- en elek. fornuizen, alle
keukeninbouwapp.,
alles
met fabriekswaarborg. Tel
≥015/73.02.22

Kerkstoel 2000+, producent van
betonnen prefab elementen,
is momenteel op zoek naar een

INFORMATICA/
MULTIMEDIA

PoetshulP
(M/V)

GEZONDHEID

AANKOOP
AANKOOP van antiek &
design ook inboedels.! bel ons
0478/41.09.18 of 014/77.05.23

BW040771

AF132566

• mOntEUrs

BW040709

PLATEN/CD’S

BW042657

KOOPJES

JUWELEN MUNTEN OUD
GOUD...
Hoogste
prijs
direct cash ≥0473/26.36.85
sloopgoud.be

AANK BESTE PRIJS TOYOTA
&alle voert &4x4 va '85-'12 zelf
pech/ongev +oldtimer snel afh
Cash ≥0487/270.027

industriële beplating
en eindafwerking industriegebouwen.

COMPUTERPROBLEMEN
AAN
HUIS
OPGELOST
≥0484/78.81.42

VARIA

BW044724

PERSONENWAGEN

• aFWErkErs

AF129287

IK ZOEK EEN KOERSFIETS:
Colnago, Gazelle, Merckx enz
mag oud zijn ≥0487/46.12.11
AA136641

HUISPERSONEEL

om een ploeg staalmonteurs te leiden.

PROMOTIE
BRANDHOUT
SEPT. handgestapeld eik op
maat gezaagd &gekloven gratis
aan huis geleverd va 4mª ≤65/
mª,drooghout vr deze winter
≤60/mª. Afdoen v gevaarlijke
bomen ≥013/782.623

AA136416

WIJ
ZOEKEN
AUTO'S
voor schroot. Bel 7op7
≥0477/24.02.36

• PLOEGBaas

VERWARMING

BROCANTE / ANTIEK
TOTALE INBOEDEL TE
KOOP
Raapbreukstraat
31 2200 Herentals inlicht
≥0475/47.75.78 zat 10/10
zon 11/10 13u-17u Contante
betaling

AARSCHOT:
D
MASSAGES v A
≥0478/369.239

GFT
tot Z
AA136779

U werkt volgens een vast uurrooster, elke werkdag van
16u30 tot 20u.

Aanbod
We bieden een contract van onbepaalde duur en een
competitief loon.

Contact

AA136787

WIJN
IK KOOP ALLE WIJNEN (oude
of jonge) ≥0497/53.16.03

BW040623

DIVERSEN

AAN DE HOOGSTE PRIJS
zoek ik als verzamelaar oude &
nieuwe strips ≥015/21.67.48 of
0478/67.24.94

TUNNELSERRES,
hobbyserres v.b. 4,5x7m =
≤290. Volières, mobilhome
&
zwembadoverdekking.
Vandevoordt, Verlaerstraat
90, 3850 Nieuwerkerken.
Gelieve eerst te bellen mag
ook
zondagvoormiddag:
0498/313.719
www.
tunnelserres.be

AF133511

We hechten belang aan orde en netheid, motivatie en een
relevante werkervaring van minimum 1 jaar.

BW044443

MAN
GEEFT
ONTSPANNINGSMASSAGE
thuis
en
op
verpl
≥0494/45.24.37

BOEKEN / STRIPS

AANKOOP STRIPS boeken
CD LP dvd speelgoed goede
eerlijke prijs kom aan huis
≥0473/35.11.78.liliane-rudy@
hotmail.com

Functie

DAME geeft massages. Heerlijk
ontspannen en genieten
≥0470/69.53.70

AF133895

AF133506

▼ ▼

Te bevragen:

Hotel / Restaurant

AA136379

AANKOOP
VAN
ALLE
tweedehandswagens jonge
en oude wagens met of
zonder keuring, tevens ook
export wagens zoals jeeps,
lichte vracht wagens..... TEL
0475/28.25.99

met cE-attest om staal, hoogwerkers, verreikers,…
te transporteren

▼

kELnER vOLTijDS M/v
kELnER wEEkEnD M/v

• chaUFFEUr

IMMO

▼

wEEkEnD

AANKOOP ALLE WAGENS
ook mt schade & veel kms. Wij
komen aan huis en betalen de
beste prijs ≥0495/56.14.33

voor telescopische hijskraan (snelloper)

▼

POETSDAME

RELATIE

• ErvarEn kraanmachinist

▼

GEVRAAGD

VARIA

Wij zijn een gekend bouwbedrijf dat kwaliteit levert in de sector “INDUSTRIEBOUW”.
Voor vakbekwame technische mensen die op zoek zijn naar een interessante job in
de staal- en betonbouw hebben wij heden volgende openstaande vacatures:

AOMQH00A

AUTO

CUYLAERTS
INDUSTRIEBOUW
BALSAKKER 54 - 2275 LILLE
BVBA

▼

JOBS

aokjs00a

24

BW040620

Als poetsmedewerk(st)er staat u in voor de dagdagelijkse
schoonmaak van de refter, de keuken en het sanitair en
voor het onderhoud van kantoorruimtes zoals bureaus en
vergaderzalen.

Nathalie De Busser - Personeelsdienst - Kerkstoel 2000+ NV
Industrieweg 11 • 2280 Grobbendonk
T: 014/50 77 82
E: nathalie.debusser@kerkstoel.be

SCHILDER

Immo

AAN ALLEN schilderwerken
groot en klein binnen en buiten
≥0497/22.41.96

ONTMOETINGEN

VASTGOED / VERKOOP

DAMES

HUIS

AANTREKKELIJKE KNAPPE
stijlvolle brunette zoekt contact
≥0472/400.963

GLABBEEK Tkp huis, open
bebouwing,
dorpskern.
3slpk,liv.,keuken,leef/
hobbyruimte
/
speelk.,
badk, 2WC, terras, tuin,
tuinhuis en parking. Vrijbl.
Bezoek.
≥0473/761.226
≥0495/693.912
Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Vv

AA136768

SCHILDER
BEHANGER
E.Verwimp ≥0496/61.18.17
Morkhoven
AF129574

SCHILDER-BEHANGER
perfect
werk,
snel
klaar
≥014/73.75.89
of
0495/23.31.84

BW044615

BW044538

HEREN

AA136598

IK ZOEK EEN VROUW 50-65j
uit de Kempen, buitenlandse
welkom ≥0489/783.911

DAKWERKER
ALGEMENE
DAK
&
TIMMERWERKEN aluminium
bak- en hanggoten 2mm dikte
Pannen leien roofing Platte
daken in kunststof Bekleden
van bakgoten in PVC Gratis
prijsofferte
≥014/22.16.46
014/58.45.78

AF133704

AA136859

M 64J zoekt D tot 63j ben van
regio 2230 ≥0479/466.356

AF133899

OUD-TURNHOUT
gezellige
gezinswoning
te koop ≥0479/69.76.27
AA136504

VAKANTIE / VERHUUR

PETER 58J zoekt vrouw voor
een serieuze relatie. Wil je meer
weten ≥0494/485.164

APPARTEMENT

ONTMOETINGSBUREAU

DE PANNE 4-6p overd. zwemb.
vanaf ≤200/w ≥ 058/41.31.21

AF133762

AARSCHOT HAPPY-PEOPLE
Het relatiekantoor voor mensen
zoals
u en ik! Afspraak Iris
≥0472/89.71.62
Happy People geregistreerd
kantoor,
Rhodestraat 36A Aarschot.
Internet www.happypeople.be
ondernemingsnr. 0636.576.158
AF133941

ALLEEN? Niet meer lang!
Geniet deze zomer met 2 Nr1
RelatieBureau vr stijlvolle,
actieve m/v (30-75) (ook voor
holebi) 0474/26.37.51 www.bloved.be
BW043478

ONTMOETINGEN/CONTACT

ALLE HERSTELLINGEN van
daken, dakgoten en platte
daken ≥0496/647.428

MR DJINY gr held med bek v
tv hlpt al u probl terugk v uw
liefde fam zak en geluk kanssp
100% res n 3d bet na result
≥0495/142.723
CA002410

DAMES ZOEKEN ....
DIRECT LIVE bellen en
afspreken met dames die net
als jouw zoeken naar spanning
en avontuur. Bel 0907-45374
(≤1,50/min)
BW043884

ILSE, zoekt sekspartner om een
nieuwe boost aan haar leven te
geven. Discretie vereist. Sms
ILSE naar 7060 (≤2/verz sms)
BW043885

ONDEUGENDE DAMES zijn
op zoek naar een man die
weet hoe hij een vrouw moet
verwennen. Bel 0907-45429
(≤1,50/min)

AA136619

HOTEL / GITES

AF133533

HOUYET landelijke vak.won.
'La Halte d'Ardenne' 22 pers aan
de Lesse. www.haltedardenne.
be ≥0477/35.36.42

BW043882

ALGEMENE
BOUWRENOVATIE karweien dakwerken Thierry Otto
≥0474/99.45.96 gratis offerte,
geregistreerd aannemer

AA135577

MATERIALEN

IN 2 MINUTEN KOMEN EN
KLAAR bij de beste sekslijn
van het land. Bel nu 090745043 (≤1,50/min)
BW043883

ALLE RENOVATIES, DAKEN
SCHILDERWERKEN
zelfwerkend patroon tel.0497
776 781

PLAFONNEERDER
BEZETTER

DAKTIMMER
EN
SCHRIJNWERKEN
alle
renovaties ook kleine werken
grts offrte 0484 652 048 ger
aannemer
BW044644

AF129357

PRomo
ZOEKERTJES
SEPTEMBER

TOEKOMST

Baeken OPSLAGRUIM
Self-Storage

TES

Geel
ONTSPANNEN NAAR
UW TOEKOMST
entalseweg 44 - 2240

0499 73 66 15

Schone montage
in één dag

Een nieuw plafond in 1 dag!

ZATERDAG 3 OKTOBER

Zonder kappen
en breken

van 13u tot 17u

PLAFONDSHOW TE
TURNHOUT BIJ FAMST

Steenweg op Zevendonk

De meubels kunnen
blijven staan

DE specialist voor het plaatsen
van Uw plafond

Voor elke
interieurstijl
Verlichting
naar wens
Uit één geheel op
maat gemaakt

RUBRIEK IMMO

www.rondom.be/inhoud/plaats-een-zoekertje

UW

residentiedrieshof.be

Kom nu zaterdag langs voor vakkundig advies
over uw plafond. U kan het bekijken, eraan voelen
en al uw vragen stellen aan onze plafondspecialist.

0800 99 510

Baeken
aeken
NU OPEN Her

BW044520

ALLE BEZETTINGEN- &
GYPROCWERKEN
Bvba
Temarel ≥013/67.22.03 ≥0474/57.86.80

ONTSPANNEN
NAAR

INFODAG OP ZONDAG 18/10 VAN 16-18U

AA136325

STELLING GALVA 925≤
Pannenlift
alu
≤1650
≥0468/25.78.34

TIS
BEL GRA

EN APPARTEMENTEN TE OLEN

ter plaatse (Dorp 29-30)

OPBOUW/BOUWEN

VASTGOED / DIENSTEN

GRATIS

TE KOOP: NIEUWBOUWWONINGEN

BW044671

DIVERSE herstellingen van
schoorstenen, plaatsen van
vogelwering ≥0496/647.428

BW044549

2+1

OPENINGSUREN
Maandag - Vrijdag
9u00 tot 12u00
13u00 tot 17u30
Zaterdag
9u00 tot 12u00

DAKCLEANING: voor het
ontmossen en coaten van zowel
leien- als pannendaken. Gratis
prijsofferte. Tel: 0496/93.17.91

NIEUWPOORT App 2slpks,
50m van zeedijk-≥02/721.22.41

TELECONTACT

STUDENTEN HAARTOOI OPGELET:
-20% op alle materialen (behalve M.Pearson en Steampod)
gedurende september en oktober 2015

Kwakkelstraat 170
B-2300 Turnhout
T 014 72 30 15
E info@kappersboetiek.be
W www.kappersboetiek.be

AF133805

AF133635

NIEUWPOORT app, 70m
van dijk, 2slpk, vanaf ≤35/d
≥0496/255.827

BW044681

HELDERZIENDHEID

B

AA132921

VERHUIZINGEN
LIFTSERVICE
PIANOVERHUIS
OPSLAGRUIMTES
MEUBELBEWARING

014 59 49 49

WWW.VERHUIZINGENBAEKEN.BE

AGYUY/00T

JENS knappe gayjongen zkt
contact ≥0496/92.01.66

ALLES VOOR UW KAPSALON
L’Oréal, Wella, Schwarzkopf, Goldwell,
Keune, Biosilk, Corona, Showtime, Alcina,
Hercules, Sibel, Babyliss Pro, Parlux.
Oefenhoofden, stijltangen, brushingborstels, kammen, en zo veel meer …

AOIZZ00A

AA136311

KNAPPE
DAME
zkt
contact...≥0489/39.46.49 gn
sms/privéns

BW040410

ALLE SCHILDERWERKEN
kaleien van gevels, ontmossen
reinigen schilderen daken
≥0485/02.22.14

AMREM00D

AF33194

BLONDE VROUW zkt contact
≥0478/21.71.55 geen sms

ALLES VOOR UW HAAR… AL MEER DAN 60 JAAR!

Eindelijk een plafond
zonder scheuren

Firma Famst
verven behang

N.V.

spanplafonds vloerbekleding

Steenweg op Zevendonk 181 - 183 • 2300 Turnhout
tel. 014 41 39 74 • 014 41 42 75 • Fax 014 43 53 33
www.famst.be • info@famst.be
Openingsuren: Maandag tot vrijdag van 08.00 - 12.00 uur & 13.00 - 18.30 uur
Zaterdag van 09.00 - 12.00 uur & 13.00 - 17.00 uur • Zon- en feestdagen gesloten

Kom zaterdag 3 oktober van 13u tot 17u

een kijkje nemen naar onze PLAMECO-plafondshow
www.plameco.be - plameco@famst.be

AKOJS00N

Relatie

25

OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE WONING?
Kom naar de ERA Open Huizendag op zaterdag
3 oktober 2015, en bezoek de deelnemende
woningen zonder afspraak. Op onze website
vindt u een actueel overzicht van alle woningen.
GEEL

OPEN HUIS: { 11u - 12u

Katersberg 123

Energiezuinige authentieke ruime woning met
vlotte verbindingen, 4 slk (mogelijk 5) en leuke
tuin met vrij zicht achteraan. EPC 268 kWh/m²K,
Wg, Vg, Gdv, Gvkr, Gvv.

Stationsstraat 125 - 2440 Geel
T. 014 58 45 58 - F. 014 58 47 58
Innoa@era.be

www.era.be/innoa
GEEL

OPEN HUIS: { 11u - 12u

Herentalsedijk 156

Zeer omvangrijke woning met heel wat
stijlelementen, 6 grote slaapkamers,
kindvriendelijke tuin, centrum Geel, Larum en Olen
vlot bereikbaar. EPC : 462 W/m²K , Wg, Gdv, Gvkr,
Gvv

LAAKDAL

OPEN HUIS: { 9:30-10:30

Hulstsestraat 90

Toffe gezinswoning met drie ruime slaapkamers,
vlotte verbindingen, nabij centrum Veerle. EPC 592
kWh/m²K, Vg, Gdv, Gvkr, Wg, Gvv

Brouwerij Loriersstraat 1

OPEN HUIS: { 12u - 13u

LANDEN

OPEN HUIS: { 10u - 11u

Bondgenotenlaan 91

Laatste dakappartement (reeds volledig afgewerkt),
ondergrondse staanplaats voorzien in nabijgelegen
gebouw, 2 slaapkamers, fijn dakterras. Vg, Gdv, Gvkr,
Gvv, Wg

DESSEL

Kuilstraat 51

OPEN HUIS: { 11u - 12u

Energiezuinige recente goed ingerichte
gezinswoning met drie slaapkamers, leuke
tuin (7a 28ca) en inpandige garage met vlotte
verbindingen. EPC: 173 w/m²K ,Vg, Wg, Gdv, Gvv, Vv

MOL

OPEN HUIS: { 9:30 - 10:30

Nederlandlaan 1

Kindvriendelijke half open woning met vier
slaapkamers, tuin. EPC 697 W/m²K Vg, Gdv, Gvkr,
Vv, Wg

Binnenhof 23

Leuke duplexwoning met twee slaapkamers in
hartje Tessenderlo, zeer rustig gelegen met zicht op
aangename gemeenschappelijke binnentuin, ruim
zonneterras en private parkeerplaats. EPC 280 kWh/
m² K,Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv

HOEGAARDEN

OPEN HUIS: { 10u - 11u

OPEN HUIS: { 15u - 16u

Broekstraat 1

TESSENDERLO

BALEN

OPEN HUIS: { 13u - 14u

Kievitsdreef 15

Ruime villa met totale opp van 15 are, 4 slk, in
residentiële wijk met overdekt zwembad en sauna.
Moet gezien! EPC 188 kWh/m²K Vg, Wg, Gdv, Gvkr,
Vv

HAM

Karaktervol nieuwbouwproject waarbij de
laatste appartementen nog beschikbaar zijn:
duplexappartement met 2 slaapkamers en 1 appt
met 1 slaapkamer op de 1ste verdieping, gebouw
met lift, afwerking tegen akte. Vg, Gdv, Gvkr, Gvv, Igb

Bouwgrond voor open bebouwing én woning
te koop (afzonderlijk aangeboden), authentieke
voormalige taverne welke nu in gebruik is als ruime
gezinswoning met 3 slaapkamers (mogelijk 4 of 5)
en heel toffe leefruimte. EPC 401 W:m²K, Gvg, Wg,
Gdv, Gvkr, Vv

GEEL

Stationsstraat 125

Stationsstraat 125 te Geel, centraal gelegen
handelsgelijkvloers met kantoorruimte op
3a6ca met heel wat mogelijkheden. Momenteel
verhuurd. Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv (Neemt niet deel
aan Open Huizen Dag)

TESSENDERLO

Eggers

Bouwgrond voor half open bebouwing,
verkavelingsvergunning beschikbaar. Informeer nu
naar de voorschriften voor meer informatie rond de
bouwmogelijkheden. Gvg, Wg, Gdv, Gvk, Vv

KANTOREN
■ HEIST-OP-DEN-BERG
Leopoldlei 3A
(van 8u30-16u30)
■ HULSHOUT
Grote Baan 134

landmeterbureel
MARCEL VAN DEN VONDER
VASTGOED

0476 77 92 91

LANDMETER-EXPERT B.I.L. LAN 04 1075 VASTGOEDMAKELAAR B.I.V. NR.206045

METINGEN EN AFPALINGEN VERKOPEN EN VERHUREN VAN ALLE EIGENDOMMEN
■ BEKKEVOORT
SPECIALIST IN VERKAVELINGEN AANKOOP EN VERKOOP EIGENDOMMEN
Tiensebaan 95
SCHATTINGEN: bij leningen, verzekeringswaarde, aan- en verkoop, enz... PROJECTONTWIKKELING
tel. 0476/77 92 91
fax 016/77 96 23
info@marcelvandenvonder.be GEEN VERKOOP = GEEN KOSTEN - MEER DETAILS OP ONZE WEBSITE: www.marcelvandenvonder.be

ZIE ONZE WEBSITE:

www.marcelvandenvonder.be
VOOR BOUWGRONDEN,
LANDBOUWGRONDEN,
INDUSTRIEGRONDEN
& PANDEN TE HUUR

HERSELT
MOLENBERGSTRAAT 16

Herenwoning met garage, werkplaats (binnenmaten 12mx12m) met vooraan elektr.
bediende sectionaal poort en achteraan poort
voor toegang tot ruime tuin. Opp= 11a00ca
perceelbreedte= 14,20m, woning met authentieke vloeren enz. VP=€253.300 Vg, Wg, Gdv,
Gvkr, Gvv. EPC=1030kWh/m2.

BOOISCHOT
BAESKE BROECKSTRAAT 36

Uiterst verzorgde woning met garage en autom. poort, ramen en deuren in pvc; dubbel
glas en rolluik. Grote zongerichte tuin 8a58ca.
perceelbr= 15m. Rustig gelegen op 400m van
treinstation. Klein beschrijf mogelijk.
VP= €240.000 Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv
EPC=734kWh/m2.

AARSCHOT
LIERSESTEENWEG 262

Commercieel gel. magazijn-werkplaats 345m2
met woonst (2 slpks, hal, dressing, living open
keuken, badk) 138m2 aan N10 (Lier-Aarschot).
Prima staat. Ruime parking OPP. = 17a13ca
perceelbr. = 30,91m. VP = €565.000,- (BRO:
Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv, niet overstr. gev.)
EPC = 312 kWh/m2.

BUDINGEN
LEENHAAGSTRAAT 2

Landelijk gelegen hoevewoning met weide, schuur &
stallen op 2ha05a26ca. CV stookolie, elektr. conform.
Straatbr= ±39m. Woning onmidd. vrij, landbouwgronden vanaf 1/12/2015. Ideaal voor paardenliefhebbers. VP=€387.500,- EPC=530kWh/m2 BRO:
Vg, Wglk+Lwag, Gdv, Gvkr, Gvv, niet overstromingsgevoelig behalve klein hoekje palend aan Heerbaan

IEDEREEN IS WELKOM OP:

MOLENBEEK-WERSBEEK:
LEEUWKENSSTR 2

WIEKEVORST
HERENTHOUTSEWEG 9

RILLAAR
EBDRIES 54

Mooie degelijke woning HOB met zuidtuin,
te moderniseren. Prima ligging op 100m
van park & sportcomplex. 1,5km van afrit
Kraainem & 3,7km van afrit Sterrebeek E40.
450m van school, enz... VP=€299.000
Vg, Wg, Gdv, Vkr, Gvv
EPC=855kWh/m2.

Te renoveren woning met tuintje in het centrum op
50m van bushalte, op een 500m enkele scholen
en nabij een groen park. Woning is ook langs
achter te bereiken via doorgang langs de Valleilaan. 78m2 Mooie authentieke voorgevel waarvan deze woning het linkse deel is. VP=€65.000
Vg,Wg,Gdv,Vkr,Gvv - geen verwarmingsbron

Woning in residentiële groene omgeving.
Ramen & deuren pvc dubbel glas, binnen
te moderniseren. 3 garages. Grote tuin
14a70ca, gevelbreedte woning = 8,27m 20m diep. BJ = 1955.
Vg, Wglk ,Gdv, Gvkr, Gvv
EPC=686kWh/m2

Zeer landelijk gelegen hoevewoning met stal,
open loods en tuin op 16a02; straatbreedte=
29m. Dak is vernieuwd, binnen te moderniseren! Ramen dubbel glas, cv, inger. keuken en
badkamer. Klein beschrijf mogelijk.
VP=€220.000. Vg, Wglk-Ag, Gdv, Gvkr, Gvv.
EPC = 578 kWh/m².

Centraal gelegen woning met 3 grote slpks,
garage en werkplaats enz. Degelijke bouw,
binnen te moderniseren. Verschillende mogelijkheden. Groot: 3a 63ca.
BJ 1966, KI €783,- VP=€209.000.
BRO: VG, Wg, Gdv, Gvkr, Vv
EPC 1083 kWh/m2.

Hagelandse hoeve, te renoveren landelijk gel. Nabij kerkplein v. Wersbeek. Groot: 17a83ca - straatbr= 36,45m. Hoofdgebouw met 20m gevelbreedte
- gerenoveerd bakhuis, allerlei te renoveren bijgebouwen en stallen. VP = €220.000 (mog. 1 bouwgr
ob en 1 bouwgr hob na afbraak) (BRO: Vg, WgAg, Gdv, Vkr, Gvv) EPC = geen verwarmingsbron.

BONHEIDEN RIJMENAM
OUDE SCHRIEKSEBAAN 37

VERKO

HERSELT
GOORBAAN 25

CHT

OPTIE

DIEST
DEMERSTRAAT 56

BEERZEL
BOSSEVELDEN 27

KRAAINEM:
ARTHUR DEZANGRÉLAAN 89

HEIST O/D BERG:
LIERSESTEENWEG 272

Zeer mooie ruime villa-landhuis met grote
tuin 20a23ca en dubbele inpandige garage.
Gebouwd op 2 bouwgronden en paalt zijdelings a/d Zuidgoordijkstraat. Leefruimte op
gelijkvloers; op de verdieping kantoor – vide en
zolderruimtes. VP = €449.000
Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv. EPC = 298 kWh/m2.

Mooie ruime villa met zongericht terras en
grote aangelegde omheinde tuin op 24a50ca.
Rechthoekig perceel van 35x70m. gevelbreedte = 14,42m woongedeelte volledig op gelijkvloers, volledig onderkelderd en scheerzolder.
VP=€275.000 Vg, Ag, Gdv, Vkr, Vv
EPC 797kWh/m2. ¿

Goed gelegen woonhuis open bebouwing.
BJ 1963 met garage en grote werkplaats
(vroegere schrijnwerkerij) BJ 1976.
Recente ketel CV stookolie. 12a 25ca
VP=€375.000
Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv
EPC=599kWh/m2

Volledig en modern gerenoveerde villa (2012),
alles afgewerkt met degelijk materiaal en voorzien van alle comfort (domotica, eigen parketvloer, inloopdouche …) en met veel lichtinval.
Buiten word nog verder afgewerkt. 13a 32ca,
perceelbreedte= 47m. VP=€374.900 BJ: 1967
Ag, Gdv, Vkr, Gvv. EPC=580kWh/m2 ¿

Woning HOB met carport, bijgebouw en tuin
in zijstraatje v/d N15 (verbindingsbaan LierHeist o/d Berg – Mechelen).
Groot: 5a00ca, perceelbr= 10m.
Klein beschrijf mogelijk. VP=€195.000
Vg, Wglk, Gdv, Gvkr, Gvv
EPC=896kWh/m2.

Residentieel gelegen ruime instapklare splitlevel woning met garage en tuin in klein
straatje op 400m v/h centrum. Omvat 3 slpks,
inger. badk. en keuken, grote living in L-vorm,
onderkelderd en zolder. Grotendeels elektr. roll.
CV stookolie. EPC = 1015kWh/m2. Bj 1969.
Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv

PULLE
FATIMALAAN 16

ITEGEM
KROMBEEKWEG 39

HULSHOUT
VAARTSTRAAT 52

• zaterdag 3 oktober tussen 14u en 17u
• zondag 4 oktober tussen 10u en 12u
KIJKWONING IS AFGEWERKT

WESTMEERBEEK CENTRUM: STATIONSSTRAAT 52-54

Project met 9 ruime nieuwbouwwoningen met 3 of 4 slpks met vooraan gemeenschappelijke tuin en achteraan privé tuin. Prijzen vanaf €266.000 tot €288.000 + 21% btw
voor een volledig afgewerkte woning. Garage, autostaansplaats of berging apart te koop.
Epc attest in aanvraag. Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv

SPECIALE VOORWAARDEN TIJDENS DEZE OPENDEURDAGEN

HULSHOUT
LAEREMANSSTRAAT 57

Recent gemoderniseerd vergund buitenverblijf
in bosrijke omgeving op 250m v/d Grote Netevallei, goed bereikbaar op 700m v/v Grote
Baan. Recent vernieuwde vloeren, keuken en
badkamer. BJ 1994, groot: 12a49ca.
EPC= 1229 kWh/m². VP = €112.500
Vg, Gvr, Gdv, Vkr, Vv. ¿

HEIST O/D BERG
LEOPOLDLEI 5/2

Op te frissen 1 slpk appartement op 1e verdiep,
centraal gelegen op 25m van de Bergstraat
(winkelstraat). Private opp= ±70m2 + 3m2 terras links en 8m2 terras rechts. Zicht vooraan
op groen park tegen berghelling. Parking aan
overzijde straat. VP=€144.000.
EPC 540 kWh/m2. Vg, Wg, Gdv, Gvkr,Gvv

RAMSEL
BEGIJNENDIJKSESTWEG 42

Woning verdeeld in 2 woongelegenheden:
Molenstraat 35 en 37, elk met garage en tuin.
Gelegen nabij centrum, aan molen. Woning
nr. 35 is volledig te renoveren en heeft geen
verwarming. Huis nr. 37 is nog bewoond. 7a
42ca VP = €225.000 bouwjaar 1941. (BRO:
Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv) EPC = 885 kWh/m2.

Gerenoveerde hoevewoning op 2ha17a beboste grond;
woning met eiken balken, eiken haard, eiken binnendeuren en eiken keuken. Links garagegebouw met autom. sectionale poort, inkomhal, op de verd. relaxruimte
met bar sauna, enz. rechts magazijn. VP=€499.000
Gvg deel voor 1962 Lwag, Bg, Vkr, Gdv. - PV garagegebouw zonder vergunning, Gvv EPC=635kWh/m2.

HERSELT: SUIKERBERG 5
Kleine instapklare woning met bijgebouw, garage en zongerichte tuin in
beboste omgeving. BJ 1986 en in goede
staat van onderhoud. Klein beschrijf mogelijk. 11a39ca groot. Perceelbreedte
= 18,84m - VP = €85.000 (BRO: niet
vergunde woning, Lwag, Gdv, Vkr, Gvv)
EPC = 926kWh/m2.

Nieuwbouw met aangel. tuin 5a 64ca en terras.
VP=€320.000+ 21% btw. Voll. afgewerkt met inger.
keuken en badkamer, 3 slpks, berging, bureau enz..
Vaste trap naar zolderverdiep met ruimte voor event.
bijkomende kamers. Perceelbr=11,93m E-peil=64EPC=102kWh/m2 (VG, Wglk, Gdv, Gvkr, Vv i)
Nog 1 te koop

BOOISCHOT
KROMHOUTSTRAAT 2

HULSHOUT
MOLENSTRAAT 35

AKRLB00T

KANTOOR HERENTALS
Stationsstraat 31
Tel. 014 23 33 33

Prachtig gerenoveerde woning met 3 slpks, afgewerkt met hoogwaardige en duurzame materialen,
gelegen op een mooi perceel van 1093m2. Klein
beschrijf mogelijk! EPC 311 kWh/m2. € 315.000

Instapklaar duplex appartement met 2 slpks,
autostaanplaats en tuin. Gelegen op wandelafstand van het centrum. Prijs bespreekbaar!
EPC 96 kWh/m². € 263.000

Prachtig project van 8 nieuwe woningen, gelegen in een nieuw aangelegde straat, met enkel
plaatselijk verkeer, binnen de Ring van Lier.
EPB in aanvraag. Prijzen vanaf € 263.158

wESTERLO
Olenseweg 399

HERENTALS
Herenthoutseweg 59/01

LIER
Pannenhuisstraat 320

KANTOOR MOL
Hangarstraat 1/1
Tel. 014 32 08 80
HERENTALS
Lierseweg 17

SEPtEmbERactIE
= keukenbudget x 2*

Infoplicht: Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Vv

Infoplicht: Vg-Wg-GDv-Gvkr-Gvv

Handelspand met ruime woongelegenheid, gelegen in hartje Herentals, op een
hoekperceel van 255 m². Geschikt voor diverse
doeleinden. EPC 418 kWh/m². € 310.000

Nieuwbouw chalet met 3 slpks, gelegen op
een perceel van 1708m² in een rustige bosrijke
groene omgeving nabij de Lilse Bergen.
EPC 242 kWh/m². € 175.000

HERENTALS
Kapucijnenstraat 1

LILLE
Konijnenpad 40

Residentie Saturnus is een
prachtig nieuwbouwproject met
veel aandacht voor aangenaam
en praktisch wonen! Ideaal
gelegen in hartje Herentals!
www.residentiesaturnus.be.
Prijzen vanaf € 206.500.
Infoplicht: Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv

* voor de eerste 3 kopers in september

Infoplicht: Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv

HERENTALS
Bolwerkstraat 38

WIJ ZIJN VERHUISD!
U bent van harte welkom
in ons nieuwe kantoor:

Infoplicht: Vg-Gvr-Gdv-Gvkr-Gvv

Infoplicht: Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv

MERKSEM
Graanstraat 1E

Stationsstraat 31
2200 Herentals

Deels te renoveren woonhuis met 5 slpks, volledig
onderkelderd en grote tuin. Gelegen i/e rustige
straat op wandelafstand van het centrum. Klein
beschrijf in aanvraag! EPC 831 kWh/m². € 249.000
Infoplicht: Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv

LIcHTAART
Herentalsesteenweg 66

OLEN
Lichtaartseweg 200

Handelspand met woonhuis
en achterliggend bos op een
totaal perceel van 4.082m2.
De commerciële ruimte is geschikt
voor meerdere doeleinden.
EPC 377 kWh/m2.
Prijs op aanvraag.

Zeer verzorgd, net onderhouden appartement (85
m²) op het 1ste verdiep i/e gebouw met lift. Zeer
ruime inpandige garage op het gelijkvloers. Gelegen
in een rustige wijk. EPC 267 kWh/m². € 179.000

Infoplicht: Vg-Ng-Gdv-Gvkr-Gvv

Infoplicht: Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv

Knappe, authentieke pastoriewoning, naast de kerk van
O.L.V.-Olen. Opgenomen i/d lijst van Bouwkundig Erfgoed.
Het eigendom wordt verkocht volgens het FED-netsysteem. EPC 478 kWh/m². Instelprijs: € 400.000
Infoplicht: Vg-Gon-Gdv-Gvkr-Gvv

HULSHOUT
Geersbroekstraat 34

OLEN
Rode Haan 1

MOL
Achterbos / Jozef Calasanzstraat

Charmante villa met rieten dak,
gelegen op een riant perceel van
5900 m², met aangelegde tuin,
net buiten de dorpskern van
Olen-Centrum.
EPC 410 kWh/m². € 379.000

Gezellige laagbouwwoning met achterliggende
paardenstallen, gelegen in een rustige en groene
omgeving, op 2.340m2. Ideaal voor paardenliefhebbers! EPC 520 kWh/m2. € 375.000

Infoplicht: Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv

Infoplicht: Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv

Residentie Notenlaer is een nieuwbouwcomplex bestaande uit
29 app. met moderne en frisse architectuur. Het project situeert
zich i/h centrum van Mol Achterbos, aan het kerkplein. EPB in
opmaak. Prijs op aanvraag. Voor meer info: 0471 71 44 71
Infoplicht: Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv

NOORdERwIjK
Ring 39/102

Recent 2-slaapkamerappartement, met terras, grote
ondergrondse autostaanplaats
en privé kelder, gelegen in het
centrum! Klein beschrijf mogelijk!
EPC 357 kWh/m².
€ 219.000
Infoplicht: Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv

Te renoveren hoeve met aanpalende stallen,
gelegen op een breed perceel van 1.373m²,
net buiten centrum van Kasterlee.
EPC 670 kWh/m². € 295.000

Instapklaar dakappartement met 2 slpks,
ondergrondse autostaanplaats, lift en terras.
Het appartement is in perfecte staat van
onderhoud. EPC 176 kWh/m². € 198.000

KASTERLEE
Geelsebaan 107

GEEL
Oosterloseweg 67

Infoplicht: Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv

HERENTALS
Kolveniersstraat 52

Stadswoning met drie slpks en tuin op een
perceel van 230m², gelegen binnen de Ring
van Herentals. Klein beschrijf mogelijk!
EPC 595 kWh/m². € 179.000
Infoplicht: Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv

HERENTALS
Bosdreef 2

Infoplicht: Vg-WgLk-Gdv-Gvkr-Gvv

Klassieke villa voorzien van alle luxe en comfort. Residentieel gelegen op 2582 m²,
op slechts enkele minuten v/h centrum.
EPC 319 kWh/m². Prijs op aanvraag.
Infoplicht: Vg-Wp-Gdv-Gvkr-Gvv

Ons volledig aanbod van huur- en kooppanden vind je op
www.buyens.be

AKEBN0DN

G R AT I S

S C H AT T IN

Gezellig stadswoning met 3 slpks, veranda,
ruime tuin en garage. Gelegen in een rustige
straat. Klein beschrijf mogelijk!
EPC 715 kWh/m2. € 189.500

Zeer charmant woonhuis met 3 slaapkamers
en prachtige tuin op een perceel van 2.549m².
EPC 467 kWh/m².
€ 325.000

AvERbOdE
Zandstraat 42

HERENTALS
St.-Jobsstraat 141

Handelsruimte bestaande uit 335m² winkel en 40
m² werkplaats/opslagruimte. Mogelijkheid om
op te splitsen in verschillende delen alsook om
kantoorruimte van te maken! EPC n.v.t. € 279.000

Gelijkvloers nieuwbouwappartement met één
slaapkamer in Residentie ‘Kruineiken’ met een
oppervlakte van 76 m² en afgewerkt met hoogwaardige materialen. EPB in opmaak. € 175.835

HERENTALS
Lierseweg 43

HERENTALS
Kruineikenplein 5 bus 3

Infoplicht: Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv

Infoplicht: Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv

Infoplicht: Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv

HERENTALS
Molenvest 5/301

Recent dakappartement met 2 slaapkamers en
ruim terras op 105m2. Gelegen in het centrum
van de stad.
EPC 186 kWh/m². € 230.000
Infoplicht: Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv

HERENTALS
Dikberd 14

Rustig en landelijk gelegen laagbouwwoning
met 3 slaapkamers, ruim bureel en aparte
garage in KMO zone. Klein beschrijf mogelijk!
EPC 314 kWh/m2. € 230.000

Verzorgd en ruim appartement op de eerste
verdieping i/e gebouw met lift en 2 slpks.
Garage met automatische poort.
EPC 107 kWh/m². € 215.000

Mooi gelegen, te moderniseren laagbouwvilla,
op een breed perceel van 1.480m². Gesitueerd
in de residentiële wijk ‘Ter Beuken’.
EPC 636 kWh/m². € 385.000

vORSELAAR
Rechtestraat

GEEL
Antwerpseweg 112C

HERENTALS
Goudvinkdreef 3

Infoplicht: Vg-Iab-Gdv-Gvkr-Gvv

Infoplicht: Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv

Infoplicht: Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Vv

Infoplicht: Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv

Residentieel gelegen bouwgrond voor
open bebouwing op een perceel van
2761 m² en straatbreedte van 29 m op
een rustige, mooie locatie. € 285.000

Nieuwbouwappartement met 3 slpks
op de 2de verdieping in Residentie ‘Kruineiken’
met een oppervlakte van 131m².
EPB in opmaak. € 254.575

GRObbENdONK
Hazelaardreef

HERENTALS
Kruineikenplein 1 bus 201

Infoplicht: Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv

Infoplicht: Gvg-Wp-Gdv-Gvkr-Gvv

Ruime woning met tuin, gesitueerd in het
centrum van Schriek. Uitermate geschikt voor
een groot gezin, een woonst met praktijk of als
kangoeroewoning. EPC 340 kWh/m². € 369.000

Bouwgrond met een totale oppervlakte van
403m², gelegen in het centrum, binnen de Ring.
Bouwvergunning afgeleverd (2011) voor het bouwen van een woning met acht garages. € 159.000

HEISTOPdENbERG
Leuvensebaan 7

HERENTALS
Sint-Jansstraat 130

Nieuwe penthouse van 143m² met
2 slaapkamers in de nieuwbouw residentie
‘DE WERVEN’ nabij het dorpscentrum
van Vorselaar. € 272.350

GRObbENdONK
Steenbergstraat 35

Mooie opbrengsteigendom, bestaande uit
4 ruime appartementen en 4 garageboxen,
op een rustige locatie nabij het centrum.
EPC op aanvraag. Prijs op aanvraag.
Infoplicht: Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv

HERENTALS
Veldstraat 22

Goed gelegen, te renoveren stadswoning, met
uitbreidingsmogelijkheden. De woning ligt op
een perceel van ca. 375m², en achteraan paalt a/d
Bevrijdingsstraat. EPC 600 kWh/m². € 177.000
Infoplicht: Gvg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv

HERENTALS
Raapbreukstraat 43

Woning met achtergelegen bedrijfsgebouw,
gelegen op een perceel van 722m2 in woongebied, net buiten de ring van Herentals.
EPC 749 kWh/m². € 282.000

GEEL
Aardseweg 127

HERENTALS
Lierseweg 154

Infoplicht: Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv

Infoplicht: Gdv-Vg-Wg-Gvkr-Gvv

Gerenoveerd gelijkvloers appartement met
grote tuin en garage, gelegen op een invalsweg die de Ring verbindt met het centrum.
EPC 228 kWh/m². € 188.000
Infoplicht: Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv

VOLGENDE

Commercieel ruim handelspand (189m²) met
bovengelegen woonst met 2 slpks. Geschikt voor
meerdere mogelijkheden van handel of de combinatie
wonen/werken. EPC 187 kWh/m². € 295.000
Infoplicht: Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv

LIcHTAART
Villapark 20 A

G

KASTERLEE
Weverstraat 4

Mooie bouwgrond voor open bebouwing,
oppervlakte van 540 m², straatbreedte
22 meter, gelegen nabij het centrum van
Kasterlee. € 160.000
Infoplicht: Gvg-Wg-Gdv-Gvkr-Vv

HERENTALS
Schuttersstraat 60 bus H

Moderne nieuwbouw woning met 3 slpks,
gesloten bebouwing, gelegen aan de rand
van een woonwijk, net buiten de Ring van
Herentals. EPB in opmaak. € 280.000
Infoplicht: Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Vv

NOORdERwIjK
Voortkapelseweg

Domein van 4 hectare,
bestaande uit grasvlakte, akker,
boomgaard met fruitbomen en een chalet.
€ 395.000
Infoplicht: Gvg-Ag-Gdv-Gvkr-Gvv

HERSELT
Oude Baan 29

Rustig en landelijk gelegen woning, HOB, op
een perceel van 919 m², met achteraan een
werkplaats van 197 m². Klein beschrijf
mogelijk! EPC 488 kWh/m² € 169.000
Infoplicht: Vg-Ag-Gdv-Gvkr-Gvv

LIcHTAART
Poederleesteenweg 54

KEER
UW EIGENDOM
Infoplicht:Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv

HIER ?

Infoplicht: Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv

Stijlvolle villa, voorzien van alle luxe en mod.
comfort, op een perceel van 3.520m².
Gelegen in een bosrijke residentiële wijk.
EPC 242 kWh/m². Prijs op aanvraag.
Infoplicht: Vg-Wp-Gdv-Gvkr-Vv

Zeer ruim woonhuis met 5 slpks en naastgelegen studio,
met drie garages en aangelegde tuin op 810 m². Ideaal te
gebruiken als kangoeroewoning! Gelegen op de verbindingsbaan Lichtaart-Lille. EPC 536 kWh/m². € 280.000
Infoplicht: Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv

Uw eigendom verkopen ?
Informeer vrijblijvend naar onze topcondities!

GEEL

GEEL

(2 O.b.): Links naast huisnr. 68. lot 13: 6a;
br. ad. str.: 15m/lot 14: 5a58ca; br. ad. str:
19,65m. wg land kar/Ag. Gvg; Gdv; Vkr; Vv.
Goedgek. niet-verv. verkav - Ref Stdnbw:
034/607. Ref. Gemeente Vk2408795

Zeer centr. gel. Sec. G nr. 568/k/11/deel.
Opp.: 239 m². Gwplan: wg. Vg; Gdv; Gvkr;
Gvv. best. uit: vitrine, burelen + kk., opslagruimte, doorgang en toilet. CV op gas.
Verhuurd. Inl. ten kantore.

GOED GEL. BOUWGRONDEN
Leeks Geel

hANDELSGELIJKVLOERS
Stationsstraat 125 Geel

Not.Luc MOORTGAT - Tel. 014/56.59.00

Not.Luc MOORTGAT - Tel. 014/56.59.00

www.immonot.be > 233515

hERSELT

ChALET OMG DR MOOI BOS
Broekstraat Herselt

GROOT PAND
Oude Baan 112 Herselt

Bezoek: op afspr. 0486/733212

GEEL

APPARTEMENT
Kwakkelberg 14 bD Geel

App.+ parkeergarage. Omv.:liv.+ eeth.,kl.
kk.,1 slpk.,badk., berging, toilet. Gekad. sec.
G nr. 552/G/2. bwj. 2008 (app kI: € 528)
; 2007 (parkeergarage kI: € 25). EpC 207
kwh/m² met Gvkr-wg-Vg-Gdv.
Not.Bart VAN ThIELEN - Tel. 014/54.45.80

www.immonot.be > 233516

hERSELT

Chalet(incl meubels). Omv: eetk, 1 slpk, kk,
badk(dche), wc. Gek. Sct G 564/E en 563/R
met een opp. 3587m² en kI: € 304. bj
1967. Geen verwarming. Gvr & Ag-Habitatrichtlijngebied-Gvkr-Vg

boven: 4 slpks, zolderverd.; ben.: liv, eetk.
(vroeger kruideniersw.); kelder: vroeger
mag.; eetpl; veranda. Sec A 617/H en
617/R, opp. vlgs. meting van 776m². bj
1957. kI: € 694. EpC 872 kwh/m²jaar.
wg-Gvkr
Not.Bart VAN ThIELEN - Tel. 014/54.45.80

Not.Bart VAN ThIELEN - Tel. 014/54.45.80

www.immonot.be > 232869

hULShOUT

hANDELSRUIMTE+WOONST
Hoogzand 30 Westmeerbeek

4a72ca, omv: liv., kk., 2 slpks., wc, badk.,
zolder, kelder, bergr., tuin met gemetst
tuinh. en terras. Voll. omheind. C.V. op
stookolie, winkelr. met verd. EpC dd.
24/02/2015: 609 kwh/m²jaar

Bezoek: Iedere zaterdag van 10.00u
tot en met 12.00u. Of na telefonische afspraak met het kantoor.
Not.Bruno NAETS - Tel. 014/54.40.43

GEEL

TE RENOVEREN WONING
Heuvelstraat 1 Herentals

PERCEEL BOUWGROND
hoek Dokter Van de Perrestraat &
Molderbeemdendijk Geel

www.immonot.be > 233905

VORSELAAR

2 PERCELEN BOUWGROND
Goorbergenlaan Vorselaar

PERCEEL GROND
langsheen Seringenstraat Olen

RUSTIG GEL. WONING
Laagland 20 Poederlee

Not.Jan VAN hEMELDONCK - Tel. 014/26.63.69

www.immonot.be > 231431

hERENTALS

PERCEEL BOUWGROND
langsheen Galgeveld Herentals

prachtig gelegen, 1711m², 35m. straatbreedte, vrpr € 249.000,00 - Gdv, wg, Gvrk,
Vv. dd. 21/09/1962.
www.immonot.be > 230687

www.immonot.be > 230686

Not.Jan VAN hEMELDONCK - Tel. 014/26.63.69

Not.Jan VAN hEMELDONCK - Tel. 014/26.63.69

hERSELT

hERSELT

PRAChTIG GELEGEN hUIS
Schoolstraat 37 Ramsel

VRIJSTAANDE WONING
Goorbaan 11 Blauberg

hUIS,hANGAR & GR WEIDE
Dieperstraat 51 Herselt

www.immonot.be > 232994

KASTERLEE

2 PERCELEN BOUWGROND
hoek Retiesebaan / Boekweitbaan
Kasterlee

MODERN DAKAPPARTEMENT
Poederleesesteenweg 26B b3
Lichtaart

Not.Ingrid VOETEN - Tel. 014/55.64.11

www.immonot.be > 233623

OLEN

voor halfopen beb. Lot 5 (281m²) en lot 6
(275m²), verkav. dd. 16/6/2014. woonwijk. Gdv. Gvkr. Vraagprijs: € 130.000,00
/lot.

Rustig gelegen, in de woonzone, groot 17a
73ca, Gdv, wg, Gvrk, Gvv, Gvg.

Ind. (glvl): hall, vest., wC, liv., kk, waspl.,
berg., badk., 3 slks. Veranda. Zolder.
kruipk. bijgeb.: gar. en berg. Carport. kl.
tuin+vijver. Opp. 645 m², kI 954. wg-VgGdv-Gvkr-vv. Niet overstr.gev. EpC 681.
Not.Greet VAN EEPOEL - Tel. 014/88.10.62

www.immonot.be > 233364

hET REChT VAN
hOGER BOD
KAN OP
DE zITDAG
WORDEN
AFGESChAFT

hERENTALS

Grondig te renoveren of af te breken woning
gr. 1622m², kI 743, vrpr € 249.000,00 Gdv, wg, Gvrk, Vv. dd. 21/09/1962.

voor open beb. sec. F, nr 414/V/3, groot 6a
37ca. Verkav. dd 12/05/2009 (lot 3). Gvgwg-Gdv-Gvkr-Vv.
www.immonot.be > 234475

hERSELT

huis ad kleiputten: 2slpks, badk, bergr,
hall, liv, kk, zitk, wc, wasr, kelder, gar.
Opp: 890m². kI: €567; bj 1955. EpC
849kwh/m²jaar. CV stookolie. Gvg; wg,
gemschapsvoorz&openb nut; Gdv; Gvkr

Omvat: 3slpks, liv, kk, badk, wc, hall,
veranda, zolder, volledig onderkelderd.
Gekad sectie E nr 428b5 met een opp
van 600m² en een kI:€976. bouwj
1979. EpC:694kwh/m²jaar. CV stookolie.
Vg:02/08/76 wg Gdv Gvkr

Gekad. sec. M 68/R met een opp. van
1876m² en een kI: € 827. bwj. 1966.
EpC: 745 kwh/m²jaar. Vkr waterw. en
zeekanaal-wg met land. kar.-Lwag-Vg dd
01/12/1964.
Not.Bart VAN ThIELEN - Tel. 014/54.45.80

www.immonot.be > 230555

KASTERLEE

VOOR OpEN bEbOUwING. Sec. G, nr 215/p,
kavel 1: groot 5a 66ca, kavel 2: groot 6a
68ca. Verkav. dd 15/09/2014. Gvg-wgGdv-Gvkr-Vv.

Ind.: ink, wc, woonk., kkn, slpk, badk, extra
rmte, gr terr en berg in de ondergr. verd.
parking vr geb. kI: €458 (kl. beschr. mog)
* EpC: 245kwh/m² * Elektr install: voldoet
aan AREI * wg, Vg, Gdv, Gvkr, Gvv
Not.herbert STyNEN - Tel. 014/85.47.80

www.immonot.be > 233991

LILLE

Not.Ingrid VOETEN - Tel. 014/55.64.11

www.immonot.be > 228898

hERSELT

BOUWGR. NAAST hUISNR 4
Beningstraat Herselt

wg met land. kar. en dieperl. Ag.Gekad. sec.
M 1025/h/dl (lot 1 A )met achterl. grond
(lot 1 C) en sec. M 1025/L/dl (lot 1 b) met
achterl. grond (lot 1 D). Tot. opp. 1988m².
Vkr waterw. en zeekanaal. Vv-Gvg-Gdv
Not.Bart VAN ThIELEN - Tel. 014/54.45.80
Not.Bieke hEyNS - Tel. 014/21.85.15

www.immonot.be > 232981

KASTERLEE

VILLA & zWEMBAD 15A02CA
Boskant 18 Lichtaart

kI 1688-wg-EpC 316-Vg-Gdv-Gvkr-Vv.
kldr-kruipk-CV rmt-2 berg-hal-liv-achterpl-kk-wc-bdk-slp-tuin-dub gar+fiets.
berg+zldr-tuinh-2 paard.stal-pomphuisbuitenkk; 1e VD: 2 slp-wc; 2e VD: 2 slp. CV
maz-30 zonnepan
Not.Luc MOORTGAT - Tel. 014/56.59.00

www.immonot.be > 231591

LILLE

WONING IN RUSTIG WOONERF
Poederleeseweg 72 b4 Lille

Recente woning. Sec. E, nr. 526/N/2. Ind.:
Inkomh., wC, liv.-eetk., inger. kk., berging;
Verd. 3 slpks. en bdk.; Zolder; Tuin; Ondergr. autost.pl. EpC: 147 kwh/m²jaar. Vp:
€ 269.000
Not.Greet VAN EEPOEL - Tel. 014/88.10.62

WESTERLO

WONING 3A 37CA
Nieuwland 7 Westerlo

Ind.: gvl: inkomh., liv., kk., wc, garag., berg.,
veran.; 1e verd.: 3 slpk., bdk.; bergkeld.,
tuin. CV maz. EpC: 660 kwh/m². Elektr. inst.
Niet conform. wg, Vg, Gvkr, Gdv, Gvv. VRpR:
€ 179.000.
Not.Marc VERLINDEN - Tel. 014/54.42.35

Not.Aloïs VAN DEN BOSSChE - Tel. 014/51.42.78

www.immonot.be > 233781

www.immonot.be > 234090

Not.Bart VAN ThIELEN - Tel. 014/54.45.80

www.immonot.be > 234063

KASTERLEE

GELIJKVLOERS APPARTEMENT
Res. “Kloosterhof” Kloosterstraat
1A Lichtaart

m tuin. Met autostnplts, berging. best uit:
hal, gr rmte (oorspr. 2 slpks), badk, berging,
toilet, liv m open kkn. EpC: 264 kwh/m². kI:
982 EUR. Niet overstromingsgevoelig. wg.
Vg. Gdv. Gvkr. Gvv.
Not.Ingrid VOETEN - Tel. 014/55.64.11

www.immonot.be > 224323

WESTERLO

WONING OP EN MET GROND
Dennenstraat 91
Westerlo (Oevel)

opp. 666m². Ink, slpk/bur, waspl+doucher,
ruimte CV, wc, zitpl+oh, eetpl, leefkk, bdk, 2
slpk, kruipzldr, wc, terras, gar. wg-Niet vervallen Vv-Vg-Gvkr-EpC 564; keuring elektr
10/06/2015 : Voldoet NIET

Bezoek: te bevragen bij notaris Bieke
Heyns te Herentals, Noorderwijk
Not.Bieke hEyNS - Tel. 014/21.85.15

www.immonot.be > 234313

Not.Bart VAN ThIELEN - Tel. 014/54.45.80

www.immonot.be > 234179

LAAKDAL

PERCEEL BOUWGROND
Averboodsebaan Laakdal

Gel. in wg met land. kar. en dieperliggend
Ag, langs de Averboodsebaan en links van
huisnr 10. Gekad.: Sec. b nrs. 399/T en
399/V, loten 2a en 2b op meetplan, opp.:
1558m². wg-Vv-Gvkr.
Not.Bart VAN ThIELEN - Tel. 014/54.45.80

www.immonot.be > 224429

WESTERLO

WONING
Gooreinde 28 Westerlo

Af te breken / te renoveren woning. Gekad.
sectie A nrs 316/G/2 en 316/H/2 met een
opp. van 500m² en een kI van € 133 (klein
beschrijf mogelijk). bouwj. Tussen 1900 en
1918. Gvg-wg-Gdv-Gvkr.
Not.Bart VAN ThIELEN - Tel. 014/54.45.80

www.immonot.be > 233616

VRAAG INLIChTINGEN
BIJ UW NOTARIS

Deze rubriek biedt u reeds een inkijk in de
belangrijkste, juridisch correcte elementen voor
de opstart of doorstart van uw onderneming.

hEBT U VRAGEN OVER
DE AAN- OF VERKOOP
VAN UW WONING?

Bent u van plan om binnenkort een eigen zaak op
te starten of stapt u weldra over van
een activiteit in bijberoep naar een volledig
zelfstandige activiteit?

OPSTARTEN & ONDERNEMEN

De notaris kan u helpen in de keuze van de geschikte omkadering.

www.immonot.be > 233887

ONGEHUWD SAMENWONEN
De samenleving is in de loop van de laatste jaren grondig veranderd. Steeds meer partners wonen samen zonder gehuwd te zijn. De redenen daarvoor zullen vaak verschillen. Sommigen verkiezen uit principe samen te wonen en niet te trouwen. Zij wensen een relatie zonder wettelijke verplichtingen en rechten, die ze eventueel
makkelijk kunnen verbreken.
Anderen hebben financiële reden en om niet te trouwen. Partners waarvan iemand nog gehuwd is, kunnen niet trouwen.
Jongeren wachten vaak om te trouwen. Bij wijze van proefhuwelijk wonen ze eerst samen om elkaar beter te leren kennen.
En ook oudere mensen wensen vaak niet (opnieuw) te huwen en wonen samen met hun levenspartner. Zij hoeden zich voor erfenisproblemen tussen de families of het
verlies van hun overlevingspensioen. Ten slotte mogen we de samenwonende broers en zussen, ouders en volwassen kinderen niet vergeten.

VORSELAAR
kantoor van Notaris
ALOïS VAN DEN BOSSChE
Markt 2 VORSELAAR
Tel. 014/51.42.78 - Fax. 014/51.62.85
vandenbossche@notaris-vorselaar.be
DEFINITIEVE TOEwIJZING

WESTERLO
kantoor van Notaris
BRUNO NAETS
boerenkrijglaan 52 wESTERLO
Tel. 014/54.40.43 - Fax. 014/54.17.49
bruno.naets@notaris.be
OpENbARE VERkOOp, MET RECHT VAN HOGER bOD

LOT 2: WEILAND

ter plaatse genaamd “Hoogveld” Tongerlo (2e afd.)

Gekad. sec. B nr 85/D/deel met een opp. van 9286m². Gvg; Ag
& Wg; Gdv;Vkr:Waterw. & Zeekanaal + pachter.

LOT 3: WEILAND

ter plaatse genaamd “Hoogveld” Tongerlo (2e afd.)

Gekad. sec. B nr 85/D/deel met een opp. van 1172m². Gvg; Ag
& Wg; Gdv;Vkr:Waterw. & Zeekanaal + pachter.

LOT 4: WEILAND

ter plaatse genaamd “Damseynde” Tongerlo (2e afd.)

Gekad. sec. D nr 6/A met een opp. van 1750m². Gvg; Ag; Gdv;
Vkr:Waterw. & Zeekanaal.

Bezichtiging: zaterdagen telkens tussen 10-12u
(19/09, 26/09, 3/10, 10/10, 17/10 & 24/10)
Instel: woensdag 14 oktober 2015 om 18:30.
Toewijs: woensdag 28 oktober 2015 om 18:30.
In café “De Fox”, Olenseweg 298 te Oosterwijk
Verdere inlichtingen op het kantoor v/d verkoophoudende
notaris.

www.immonot.be > 234461

WESTERLO

HANDELSHUIS & WOONHUIS
KOOP 1: HANDELSHUIS

Ter Voort 127/+127 westerlo (1e Afd.)

WOONHUIS

Lepelstraat 48 Vorselaar
WOONHUIS met tuin, op en met grond, ten kad. gek. vlgs.
recente legger wijk G nr 43/R/2 voor 4a 82ca. Kl. beschr. mog.
Ind.: Glvls.: ink.- en traphal, voorste kamer, eetk., badk., kk.,
leefkamer, berging; kelder; 1° verd.: 3 slpk.; zolder; wc buiten;
tuin met berging. RUP: “Dorpskern”. Dv wegens stbwk. overtreding: neen.Voorkooprecht VCRO: neen. Bouwvergunning:
neen (bwjr: tussen 1919 en 1930).Vv: neen.Watertoets: neen.
EPC: 934 kWh/m². Besch.: na bet. van koops. en kosten.

Een handelshuis met woning en bakkerij, kadastr. sec. A, nrs
618/R en 618/N, samen groot 5a 92ca; gel. in wg, bouwj. 1952,
stedb. verg. dd. 20/03/1978, voor het veranderen van deur en
uitstalraam, ref. 1978/505, geen stedb. dagv., geen verkav., geen
recht v voorkoop; geen huur; KI: € 1.614.

kantoor van Notaris
MARC VERLINDEN
Voorteinde 2 wESTERLO-TONGERLO
Tel. 014/54.42.35 - Fax. 014/54.62.12
info@notarismarcverlinden.be
OpENbARE VERkOpING met recht van hoger bod

ingesteld: 117.000 EURO

Bezoek: op zaterdagen 5/9, 12/9 en 26/9, telkens van
10u-12u.
Toewijs: maandag 28 september 2015 om 17:30.
In Café Den Engel, Kerkstraat 17 te Vorselaar
www.immonot.be > 233800

LANDHUIS

WESTERLO
kantoor van Notaris
BRUNO NAETS
boerenkrijglaan 52 wESTERLO
Tel. 014/54.40.43 - Fax. 014/54.17.49
bruno.naets@notaris.be
DEFINITIEVE TOEwIJZING

KOOP 2: WOONHUIS

Zandberg 20 westerlo (1ste Afd.)
Woonhuis op en met grond en aanhorigh., kadastr. sec. B, nr
346/V/2, groot 11a 92ca; gel. in wg, bouwj. 1974, stedb. verg.
dd. 20/02/1973, voor bouw woning, referte1973/003, geen
stedb. dagv., verkav. dd. 13/9/1963, ref. 27Bbis, geen recht v
voorkoop; geen huur; KI: € 1.653.

Bezoek: elke zaterdag van 10u-12u.
Enige zitdag onder voorbehoud van recht van hoger
bod: woensdag 21 oktober 2015 om 16:00.
In café “’t Centrum”, Boerenkrijglaan 24 te Westerlo
zie ook www.immoweb.be.
www.immonot.be > 234588

WESTERLO
kantoor van Notaris
BART VAN ThIELEN
Herentalsesteenweg 33 HERSELT
Tel. 014/54.45.80 - Fax. 014/54.14.22
bart.vanthielen@belnot.be

Schaapstraat 45 westerlo
Villa op 21a12ca. Ind. gelijkvl.: ink, kkn, waspl, 2 gar., sas met
douche, speelk, bur., wc, eetk/salon.Verd.: 5 slpk, badk (ligb.,
douche, dub lav.).Verder: kelder, tuinberging.Wg - Vg - Gvkr,
Gdv,Vv, elektr. nt conform, EPC 20150713-0001777392-1
(260 kWh/m²jaar), KI € 1983,00, nt overstromingsgevoelig.

Bezoek: op volgende zaterdagen tussen 10u-12u:
5/9/2015, 12/9/2015, 19/9/2015 en 26/9/2015.
Enige zitdag onder voorbehoud van recht van hoger
bod: donderdag 17 september 2015 om 16:30.
in café De Fox, Olenseweg 298 te Westerlo
www.immonot.be > 233724

WESTERLO
kantoor van Notaris
MARC VERLINDEN
Voorteinde 2 wESTERLO-TONGERLO
Tel. 014/54.42.35 - Fax. 014/54.62.12
info@notarismarcverlinden.be
OpENbARE VERkOpING met instelpremie van 1%

OpENbARE VERkOpING met een instelpremie van 1%

WOONHUIS

koning Leopoldlaan 19 westerlo (1ste Afd.)
WOONHUIS HOB MET TUIN, grenzend aan “De Kwarekken”, kad. bek. sec. B, nr 719/F/2, groot 3a 60ca. KI: 500€,
kl. beschr. mog. Ind.: GVL: ink., zith., eetpl., kk., bdk., wc; 1e
verd.: 2 slpks.;Verder: kelder en zolder. Alle nutsv. aanwezig,
verw. stookolie. Gel. in Wg en achteraan grenzend aan Ng (De
Kwarekken); geen stdbwk.Vg; dateert van voor de wet op de
stedenb.; Gdv; geen recht van voorkoop. Niet verhuurd.Voor
vrij en onbelast - gewone voorw.

INGEMIJND AAN: 120.000 EURO

Bezoek: elke zaterdag tussen 10u-12u
Toewijs: woensdag 30 september 2015 om 16:00.
In café ‘t Centrum, Boerenkrijglaan 24 te Westerlo
zie ook www.immoweb.be
www.immonot.be > 233752

MEER INFO EN FOTO’S
zIE WWW.IMMONOT.BE
VIA ➚WEB-REFERENTIE

CENTRAAL GELEGEN WONING
Molenstraat 76 westerlo

VRIJSTAANDE WONING EN 3 WEILANDEN
LOT 1: VRIJSTAANDE WONING MET MAGAZIJN
Oosterwijk 30 Tongerlo (2e afd.)

Omv.: hall, 2 wc’s, liv, kk, 3 slpks, bdk, gar. + wasr, zolder &
kelder. Gekad. sec. B nrs 85/A, 85/C/deel & 85/D/deel met een
opp. van 1868m² gezamenlijk KI: € 2042, KI huis: € 1311.
Bwj huis: 1983, bwj mag.: 1982. EPC: 474 kWh/m²jaar met
een energiecert.nr 20090717-0000243125-00000002-3. CV
mazout.Vg: 24/05/1982 (huis + mag.); Ag; Gdv;Vkr:Waterw. &
Zeekanaal;Verhuurd.

Open beb. met tuin, sec. D nr. 942/Y/2, groot 15a 80ca. Ind:
ink., liv-eetk, kkn, wc, bdk, 3 slpk, waspl., gar., zolder. Nutsv:
water, elektr., tel., kabel tv, dubb. glas, rolluiken, CV aardg.
Elektr. Conform - EPC: 20150816-0001784877-1 (376 kWh/
m²jaar) - Wg - Vg - Vv - Gdv - Gvkr.

Bezoek: zaterdag 3/10, 10/10, 17/10, 24/10, 31/10 en
7/11, telkens tussen 10u- 12u
Instel: donderdag 29 oktober 2015 om 17:00.
Toewijs: donderdag 12 november 2015 om 17:00.
In café “De Welkom”, Gravin de Merodestraat 5 te Westerlo
www.immonot.be > 234354

OLEN
kantoor van Notaris
JAN VAN hEMELDONCK
Oosterwijkseweg 50 Olen
Tel. 014/26.63.69 - Fax. 014/27.07.31
notaris@notarisvanhemeldonck.be
OpENbARE VERkOpING met instelpremie van 1%

LOT 6: BOUWLAND

t.p. “Tusschen De Schooter baenen” Schoot
Bouwland, op het kad. bek. sec. E nr 345, groot vlgs. kad. 76a
40ca.

LOT 7: WEILAND

t.p. “Tusschen De Schooterbaenen” Schoot
Weiland, op het kad. bek. sec. E nr 341/D, groot vlgs. kad. 55a
93ca.

TURNhOUT
kantoor van Notaris
GREET VAN EEPOEL
Rechtestraat 29 Lille
Tel. 014/88.10.62 - Fax. 014/88.10.52
notaris@notarisvaneepoel.be
OpENbARE VERkOpING met winst van instelpremie (1%):

LOT 8: WEILAND EN BOS

ter plaatse “Het Ghoor” Schoot
Weiland en bos, op het kad. bek. sec. E nrs 1952/K/2 en
1959/03, samen groot vlgs. kad. 64a 75ca.

MOOIE HOEVE

Dellekens 31 Onze-Lieve-Vrouw Olen
Een hoeve, open beb., met achtergelegen tuin, hoek Dellekens
en Hooiweg, omv.:Woonpl., kk., bdk., 2 slpks., 2 kelderkamers;
Schuur, stallen, kelder, gar.Voorz. van water, elektr., tel., TV.
Gekad. wijk C, nr. 123D, gr. 619m². KI: 223 € (kl. beschr.
mog.). EPC 1761 kWh/m²/jaar - UC: 1755187. Gel. vlgs. RUP
O.L.V.Olen en St. Jozef Olen dd 31/8/2012, met bestemmingen:
art. 2 zone voor kerngebied, globaal deelplan Gvg (geacht Vg
cfr.VCRO), Gdv, Gvkr. Dadelijk aan te gaan. Plans en inl. ten
kantore.

Bezoek: zaterdag tssn 10u-12u (d.i. zaterdag 5/9,
12/9, 19/9, 26/9, 3/10 en 10/10)
Instel: woensdag 30 september 2015 om 18:00.
Toewijs: woensdag 14 oktober 2015 om 18:00.
In café Crossroad, Stationsstraat 97 te Olen

www.immonot.be > 233882

TESSENDERLO
kantoor van Notaris
MARC DEMAEGhT
Veerledorp 30 VEERLE
Tel. 014/84.14.44 - Fax. 014/84.01.44
marc.demaeght@notaris.be

Loten 1, 2 en 3 zijn onmiddellijk beschikbaar. Loten 4 tot
en met 8 zijn vrij vanaf 1 januari 2016; loten 4, 5 en 6 met
behoud voorkooprecht.Voor vrij en onbelast.
Niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied, risicozone
voor overstromingen of afgebakend(e) overstromingsgebied en oeverzone. Stedenbouwkundig: *Gew.plan
‘Hasselt-Genk’: -lot 1: deels wglk en deels ag; -loten 2 en
3: wglk; -loten 4 t/m 7: grotendeels ag en deels wglk; -lot 8:
grotendeels ag en deels gebied voor dagrecreatie; *Verkavelingsverg. (loten 2 en 3) dd° 2/7/2015 (ref. “15VA005”).
*Gvg; *Gdv; *Gasb-attest; *Gvkr. *geen voorwerp van
projectbesluit/voorkeursbesluit (complexe projecten).
Instel: dinsdag 06 oktober 2015 om 15:00.
Toewijs: dinsdag 20 oktober 2015 om 15:00.
in ontmoetingscentrum “’t Fortun”, Smissestraat 3 te Vorst
Plan en inl. op het kantoor van de verkopende notaris.
www.immonot.be > 234571

TURNhOUT
kantoor van Geassocieerde Notarissen
DEFLANDER & VANBERGhEN
Steenweg op Turnhout 106 OUD-TURNHOUT
Tel. 014/45.31.51 - Fax. 014/45.31.03
info@deflander-vanberghen.be
OpENbARE VERkOpING tov de heer Ronny CEUSTERS, plaatsvervangend vrederechter v/h kanton Turnhout, en de heer LUC
VERHEYEN, hoofdgriffier van zelfde kanton

OpENbARE VERkOpING, met winst van 1% premie

WOONHUIS

Heilig Hartstraat 40 Turnhout
Recent gerenov.WOONHUIS, sec. O, nr. 532/D/11, gr. 89m².
KI 359. EPC: 434 kWh/m². Bouwj.: tussen 1919 en 1930. Ind.:
gelijkvl.: inkomhall, woonk./eetk., toilet, kk., ruime kelder. Op
1e verd.: 1 ruime slk. en badk. Op 2e verd.: gr. slpk. Terras met
achteringang en fietsenberging. Nutsvoorz.: elektr., waterl., TVdistr., tel., c.v. op aardg. Besch. vanaf 5/12/2015.Verm. van reg.
rechten mog.Wg - Gvkr - Vg - Gvv - Gdv. Niet overstromingsvoelig.

Bezoek: zat. 10u-12u en do. 18u-20u.
Instel: maandag 28 september 2015 om 17:00.
Toewijs: maandag 12 oktober 2015 om 17:00.
in café St. Pieter, Grote Markt 60 te Turnhout
Meer informatie op www.notarisvaneepoel.be.

www.immonot.be > 234020

VORSELAAR
kantoor van Geassocieerde Notarissen
GOOSSENS, VERWERFT & GOOSSENS
wijngaardstraat 40 GRObbENDONk
Tel. 014/50.74.30 - Fax. 014/51.45.00
notarisgoossens@notaris-goossens.be
OpENbARE VERkOpING in 2 zitdagen met premie van 1%

WOONHUIS MET TUIN

kastelein 44, +44 en ter streke “prince Akkers” Turnhout

a) HERENWONING b) 2 percelen
BOUWGROND (HOB) c) 4 percelen
WEILAND d) perceel WEILAND/BOS
LOT 1: WOONHUIS

Schoterweg 356 Schoot (4de Afd.)
Woonhuis met tuin en aanhorigh., op en met grond, op het
kad. bek. sec. E nr 350/E en deel van nr 353/D, groot vlgs. kad.
en meting 15a 29ca, omv.: Glvls.: kamer - badk. (ligb., bidet,
toilet, lav.) - zitpl./liv. - kk. - grote ruimte - gang - bur. Boven:
overl. - 4 slpks. - berging.Verder: kelder - zolder - schuur (gar./
stal) - bijgeb.Verw. met stookolie. EPC: 1125 kWh/m²/jaar, dd°
4/9/2015, code 20150904-0001790277-1. K.I.: 862 €.

Bezoek: zaterdagen 26/9, 3/10, 10/10 en 17/10 tussen
10u-12u.

LOT 2: BOUWGROND

tegen de Schoterweg Schoot
Bouwgrond voor half-open beb., op het kad. bek. sec. E, delen
van nrs 346 en 353/D, groot vlgs. meting 9a 72ca. (straatbreedte 12,81 meter).

LOT 3: BOUWGROND

Een woning op en met grond en alle verdere aanhorigh., vlgs.
titel bek. sec. C, delen van nrs. 1697/a en 1697/2/E, thans ten
kad. bek. sec. C, nrs. 1697/M, 1697/N en 1697/L, met een
tot. opp. van 7a 29ca. KI: € 674 (kl. beschr. mog.). Ind.: glvl.:
hall met trap, gang, liv. (voor-en achterpl.), kk, berging met
mazoutketel, toilet (buiten);Verd.: 2 grote en 1 kleinere slpkr.,
bdkr. (douche en bdkmeub.); Kelder, zolder, terras. Enkel begl.
Verw. mazout. EPC: 826 kWh/m²jaar, uc: 1756904-1.Vg 1 dd
23/05/1960, met ref. 152/60, voor het bouwen v/e woning Vg 2
dd 05/05/1970, met ref. 202/70, voor de afbraak van 1/2 bergpl.
Gel. in Wg voor wat betr. perceelnr. 1697/M, Pg voor wat betr.
perceelnr. 1697/N en deels Wg, deels Pg voor wat betr. perceelnr. 1697/L. Gdv. Gvv. Gvkr. Geen as-built attest. Niet gel.
in risicozone overstromingen en niet gel. in een effectief of mog.
overstromingsgevoelig geb. Besch.: vlgs. verkoopsvoorwaarden.

Bezoek: zaterdag tussen 11u-12u en woensdag tussen
18u-19u (1e maal op 02/09/2015)
Enige zitdag (OVHB): donderdag 24 september 2015
om 14:00.
In de zittingzaal van het Vredegerecht,
Kasteelplein 11 te Turnhout
Meer inlichtingen op het kantoor v/d verkoophoudende
notaris.

Perceel BOUWGROND
pallaaraard 13 Vorselaar

Met achterliggend weiland. Met een opp. vlgs. meting van
1.119 m², gel. in Wg. en achterliggend weiland met een opp.
vlgs. meting van 916 m² gel. in Bg; kad. geg.: sec. D, nr.
390/B; Gvkr.;Vvg dd. 18/11/2013 met nr. SV 2013/10;Vg. dd.
23/07/2002; niet gel. in een risicozone voor overstromingen,
noch in een overstromingsgev. geb., een afgebakend overstromingsgeb. of een afgebakende oeverzone;

Instel: maandag 12 oktober 2015 om 17:00.
Toewijs: maandag 26 oktober 2015 om 17:00.
In café “Den Engel”, Kerkstraat 17 te Vorselaar
Vrijblijvend alle inl. en plan op het kantoor van de notaris.
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tegen de Schoterweg Schoot
Bouwgrond voor half-open beb. op het kad. bek. sec. E, delen
van nrs 346 en 353/D, groot vlgs. meting 9a 15ca. (straatbreedte 14,81 meter).

LOT 4: WEILAND

t.p. “Tusschen De Schooterbaenen” Schoot
Weiland, op het kad. bek. sec. E nr 352 en deel van nr 346,
samen groot vlgs. kad. en meting 55a 61ca.

LOT 5: WEILAND

t.p. “Tusschen De Schooterbaenen” Schoot
Weiland, op het kad. bek. sec. E nrs 355/C en 215/02/C, samen
groot vlgs. kad. 46a 55ca.

TROUWEN OF SAMENWONEN
Op het ogenblik dat twee mensen beslissen met elkaar te trouwen of samen te wonen kan de notaris
daarbij adviseren.
Al te dikwijls wordt immers vastgesteld dat men
veel leed en ongenoegen had kunnen vermijden
door een notaris tijdig te raadplegen. Zorg dat het
u niet overkomt. Informeer u tijdig.

ART. 1592 GERECHTELIJK WETBOEK
RECHT VAN HOGER BOD
Een ieder heeft gedurende vijftien dagen na de
toewijzing het recht een hoger bod te doen. Het
meer gebodene mag niet lager zijn dan één tiende van de hoofdprijs van de toewijzing; het mag
evenwel niet lager zijn dan 250 EUR en het moet
niet hoger zijn dan 6.200 EUR.

MOL / GEEL
kantoor van Geassocieerde Notarissen
TOM & JAN COPPENS
Cingel 14 VOSSELAAR
Tel. 014 61 34 58 - Fax. 014 61 56 57
info@notariscoppens.be
VRIJwILLIGE OpENbARE VERkOOp met 1% premie voor de
inmijner

MOL
kantoor van Notaris
RUDy DERDIN
Jacob Smitslaan 40 b1 MOL
Tel. 014/31.44.01 - Fax. 014/32.03.60
kantoor@notaris-derdin.be
OpENbARE VERkOpING

*app. 1° verd. (nr. 145b): ink., liv., kk., berg., slpk., slpk. met
terras, bdk.,WC;
*app. 2° verd. (nr. 145c): idem app. 1° verd.
Nutsv.: water, elektr., kabel, tel., gas, aansl. riolering Wg;
RUP Kern Nijlen;Vg 21/06/1978; Gdv; Gvv; Gvkr; geen asbuiltattest; bodematt. 11/06/2015: blanco; neg. PV keuring el.
inst. 19/06/2015 voor 3 appart.; EPC-score app. glvl. (145a):
359 kWh/m²jaar; EPC-score app. 1° verd. (145b): 248 kWh/
m²jaar; EPC-score app. 2° verd. (145c): 403 kWh/m²jaar; niet
gel. in mog. of eff. overstromingsgevoelig geb.; niet gel. in afgeb.
overstr. geb. of oeverzone; Besch.: onm. mits bet. van prijs en
onkosten - app. 1° verd. is verhuurd.

Bezoek: iedere zaterdag tussen 10u-12u (vanaf
12/09/2015)
Instel: dinsdag 06 oktober 2015 om 17:00.
Toewijs: dinsdag 20 oktober 2015 om 17:00.
In café De Roskam, Albertkanaalstraat 1 te Nijlen
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OLEN

HANDELSHUIS EN VILLA
KOOP 1: HANDELSHUIS

Ginderbuiten 36 Mol

DIVERSE PERCELEN BOUWLAND
voor een totale oppervlakte van + 12ha

KOOP 1: PERCEEL BOUWLAND
aan de Castelsebaan Mol (5e afd.)

Ter streke gek. “Stocktscheheyde Agter de Saese Hoeven”,
gekad. sec. D, deel van nr. 1104/Y, met een opp. van 10.805,97
m². Gvg, Geb. voor de vestiging van kerninstallaties, Gdv, Gvkr,
Gvv.

Kad. bek. sec. G, nr. 217/N, groot 1a 60ca, vlgs. het GWplan
gel. in Wg (Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv). KI: € 1.008. Besch.: overeenk. veilvoorwaarden, zijgevel verhuurd voor publiciteitsbord.
Handelsgedeelte: winkel, kk. met koelcellen, san. ruimte met wc
en douche, kelder, bur., hall;Woongedeelte: 1e verd.: 3 onafgewerkte kamers; 2e verd.: 2 onafgewerkte kamers; Buiten: 2 gar.

kantoor van Notaris
BIEKE hEyNS
Morkhovenseweg 101 NOORDERwIJk
Tel. 014/21.85.15 - Fax. 014/26.23.00
bieke.heyns@belnot.be
OpENbARE VERkOpING met recht van hoger bod

NA HOGER BOD GEBRACHT OP: 128.200 EURO
Bezoek: elke donderdag van 17u-19u

KOOP 2: PERCEEL BOUWLAND
aan de Castelsebaan Mol (5e afd.)

Ter streke gek. “Stocktscheheyde Agter de Saese Hoeven”,
gekad. sec. D, deel van nr. 1104/Y, met een opp. van 18.517,90
m². Gvg, Geb. voor de vestiging van kerninstallaties, Gdv, Gvkr,
Gvv.

KOOP 3: PERCEEL BOUWLAND
aan de Castelsebaan Mol (5e afd.)

Ter streke gek. “Stocktscheheyde Agter de Saese Hoeven”,
gekad. sec. D, deel van nrs. 1102/Z en 1103/K, met een opp.
van 22.048,44 m². Gvg, Geb. voor de vestiging van kerninstallaties, Gdv, Gvkr, Gvv.

KOOP 4: PERCEEL BOUWLAND
aan de Castelsebaan Mol (5e afd.)

Ter streke gek. “Stocktscheheyde Agter de Saese Hoeven”,
gekad. sec. D, deel van nrs. 1102/X, 1102/Z en 1103/K, met
een opp. van 20.880,62 m².Vg, Geb. voor de vestiging van
kerninstallaties, Gdv, Gvkr, Gvv.

KOOP 5: PERCEEL BOUWLAND
aan de Castelsebaan Mol (5e afd.)

Ter streke gek. “Stocktscheheyde Agter de Saese Hoeven”,
gekad. sec. D, nr. 1102/W en deel van nrs. 1102/X en 1102/Z,
met een opp. van 27.200,11 m².Vg, Geb. voor de vestiging van
kerninstallaties, Gdv, Gvkr, Gvv.

KOOP 6: PERCEEL BOUWLAND
aan de Castelsebaan Mol (5e afd.)

Ter streke gek. “Stocktscheheyde Agter de Saese Hoeven”,
gekad. sec. D, nr. 1102/N, met een opp. van 10.846,79 m². Gvg,
Geb. voor de vestiging van kerninstallaties, Gdv, Gvkr, Gvv.

KOOP 7: PERCEEL BOUWLAND
aan de Retieseweg Geel (2e afd.)

Ter streke gek. “Gemeenteheide”, gekad. sec. A, nrs. 907/C,
908/C en 908/E, met een opp. van 12.406, 59 m². Gvg, deels
Geb. voor de vestiging van kerninstallaties en deels Ag, Gdv,
Gvkr, Gvv.

KOOP 2: VILLA

Glaswolstraat 8 Mol
Kad. bek. sec. G, nr. 685/X/3, groot 13a 44ca, vlgs. het GWplan
gel. in Wg met land. kar. (Vg-Wlk-Gdv-Gvkr-Gvv). Energieprestatiecert. (318 kWh/m²) en conformiteitsatt. van de stookolietank aanwezig. KI: € 1.757 Besch.: overeenk. veilvoorwaarden. Glvl: hall met trap, liv. met eetk. in L vorm, mod. kk. met
inbouwapparaten en kasten en kookeiland met inductieplaten
alles met granieten bovenbladen, grote veranda (orangeriestijl),
dressing-room, bdk. (2 inbouwlavabo’s, ligb., wc, douchecel),
slpk., dubb. gar. met achterbouw;Verd.: marmeren trap, overl.
met 4 slpks. (parket), wc, grote zolder; Kelder; Buiten: terras,
grote tuin, berghokken.

NA HOGER BOD GEBRACHT OP: 245.200 EURO

Bezoek: elke zaterdag van 14u-16u
Zitdag: woensdag 07 oktober 2015 om 18:00.
In Apperthotel Corbie, Corbiestraat 64 te Mol
Verdere inlichtingen op het kantoor v/d verkoophoudende
Notaris.
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WOONHUIS MET MAGAZIJN
Ven 7 Olen

Kad. sect. G nr. 225 H en 225 K, 1200 m², KI € 1251. Best.
uit: ink. met traph., eetk., bur., kk., woonk., bdk., berg., wc, 2
slpk, tuinh., gar.Wg/Pg, Gdv., Gvkr., niet overstrg, bouwv.:
gar + berg dd 14/11/1962 ref BV 6250, EPC 997 kWh/m² ref
20121204-0001262479-00000006-8.Vrij: woning na bet. prijs
en kosten; mag. is verhuurd.

Bezoek: za 26/9, 3/10 en 10/10 tussen 10u-12u
Enige zitdag onder voorbehoud van recht van hoger
bod: donderdag 15 oktober 2015 om 18:00.
In café “De Pot van Keizer Karel”, Dorp 14 te Olen
www.immonot.be > 234417

OLEN
kantoor van Notaris
GREET VAN EEPOEL
Rechtestraat 29 Lille
Tel. 014/88.10.62 - Fax. 014/88.10.52
notaris@notarisvaneepoel.be
OpENbARE VERkOpING met winst van instelpremie (1%)

NIJLEN
kantoor van Notaris
NAThALIE VERELST
breugelhoevestraat 76 NIJLEN
Tel. 03 481 81 17 - Fax. 03 481 91 85
notaris@notariaatverelst.be
OpENbARE VERkOpING met instelpremie van 1%

Beschikbaarheid: volgens veilvoorwaarden.
Instel: dinsdag 22 september 2015 om 18:00.
Toewijzing: dinsdag 06 oktober 2015 om 18:00.
In taverne “Calimero”, Geelsebaan 139 te Retie
Verdere inlichtingen op het kantoor v/d verkoophoudende
notaris.

www.immonot.be > 233916

hEBT U VRAGEN OVER
DE AAN- OF VERKOOP
VAN UW WONING?
VRAAG INLIChTINGEN
BIJ UW NOTARIS

WOONHUIS
Ven 38 Olen

WOONHUIS, sec. G, nr. 197/A/2, groot 549 m². KI 832. EPC
waarde: 495 kwh/m². Ind.: glvl: inkomhall, kk., liv., veranda;
Boven: 3 slpks., bdk. (bad, douche, lav. en WC), nachth.; Grote
zolder; Kelder; Buiten: Gar. en WC. Nutsv.: Electr., waterl., TV
distr., tel., CV (mazout). Besch.: 3 maanden na toewijs. Niet
overstromingsgevoelig. Gvkr. Gvv.Vg van 15/4/64, BV 6404 woonhuis.

OPBRENGSTEIGENDOM:
3 APPARTEMENTEN
kapellebaan 145 Nijlen

Een opbrengsteigendom best. uit 3 appartementen, 3 garages
en 3 kelders, sec. D nr. 838/C/2, groot 334m², bwj. 1980, nietgeïndexeerd KI 2.441€, best. uit:
*app. glvl. (nr. 145a): ink., liv., kk., berg., 2 slpk., bdk.,WC,
koer;

Bezoek: zaterdag: 10u-12u en woensdag: 18u-20u
Instel: dinsdag 13 oktober 2015 om 17:00.
Toewijs: dinsdag 27 oktober 2015 om 17:00.
In café “De Pot van Keizer Karel”, Dorp 14 te Olen
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LAAKDAL
kantoor van Notaris
BART VAN ThIELEN
Herentalsesteenweg 33 HERSELT
Tel. 014/54.45.80 - Fax. 014/54.14.22
bart.vanthielen@belnot.be
kantoor van Geassocieerde Notarissen
TIMMERMANS, MEURIS & CLAES
Molenstraat 46 SCHERpENHEUVEL ZICHEM
Tel. 013/77.23.00 - Fax. 013/77.84.50
notaris@3270notaris.be
DEFINITIEVE TOEwIJZING

Kad. geg.: sectie C, nr. 100/F: opp.: vlgs. kad.: 2.757 m²;.

BEIDE LOTEN: Ag; Gvkr.; niet gel. in een risicozone voor
overstromingen, noch in een overstromingsgev. geb., een afgebakend overstromingsgeb. of een afgebakende oeverzone;
Verhuurd:Vrij op 1/1/2016.
Instel: woensdag 30 september 2015 om 17:00.
Toewijs: woensdag 14 oktober 2015 om 17:00.
In PC “Mollenhof”, Lichtaartsesteenweg 1 te Poederlee
www.immonot.be > 234160

MOL
kantoor van Notaris
RUDy DERDIN
Jacob Smitslaan 40 b1 MOL
Tel. 014/31.44.01 - Fax. 014/32.03.60
kantoor@notaris-derdin.be
OpENbARE VERkOpING

MEERhOUT
kantoor van Geassocieerde Notarissen
ALEC BENIJTS & PhILIPPE COLSON
Antwerpseweg 8b GEEL
Tel. 014/58.44.41 - Fax. 014/58.06.74
info@benijtscolson.be
OpENbARE VERkOpING met recht van hoger bod

WONING, 1 perceel BOUWGROND en 1
perceel GROND

WOONHUIS & 2 WEILANDEN

KOOP 1: GROTE WONING

KAVEL 1: WOONHUIS MET STALLEN

kiezelweg 167 Mol

Lakstraat 43 Veerle (1ste Afd.)

Lot 3 op meetplan. Omv.: boven: 2 slpks, zolderk; gelijkvl: hall,
liv+eetk, kk, badk, 2 slpks, leefveranda, gar., kelder; buiten: stallen, serre, hangar. Gekad. sec. B nrs 525/K, 525/02/G, 526, 523
en 517/A/deel met een opp. van 9302 m² en een KI: woning:
€ 733, stallen en gronden: € 48. Bouwj. woning: 1955, stallen:
1961. EPC: 1224kWh/m²jaar met een energiecertificaatnr
20150515-0001759692-1. CV stookolietank.Vg: 29/08/1956
- Wg, Ag, Gdr en Ng - Gdv - Vkr:Waterw. & Zeekanaal. 1
erfdienstbaarheid, info te verkrijgen op het kant.

VOORLOPIG TOEGEWEZEN VOOR: 150.000
EURO

Bezoek: Zaterdagen telkens tussen 10u-12u (19/09
en 26/09).

KAVEL 2: WEILAND

ter plaatse genaamd “kwaed plas” Veerle (1ste Afd.)
Lot 2 op meetplan. Gekad. sec. B nr 517/A/deel met een opp.
van 3627 m². Gvg - Wg, Ag en Gdr - Gdv - Gvkr. 1 erfdienstbaarheid, info te verkrijgen op het kant.

VOORLOPIG TOEGEWEZEN VOOR: 13.000 EURO

KAVEL 3: WEILAND

ter plaatse genaamd “kwaed plas” Veerle
Lot 1 op meetplan. Gekad. sec. B nr 517/A/deel met een opp.
van 3627 m². Gvg - Wg, Ag en Gdr - Gdv - Gvkr. 1 erfdienstbaarheid, info te verkrijgen op het kant.

VOORLOPIG TOEGEWEZEN VOOR: 10.000 EURO
Toewijs: dinsdag 29 september 2015 om 18:30.
In café ‘t Buurthuis, Zandstraat 13 te Veerle
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LILLE

BOUWLAND

ter plaatse Genebroek Meerhout
Perc. BOUWLAND, gekad. sec. D, nr. 77/A, met een opp. van
55a47ca. Gel. in Ag, GWplan Herentals-Mol dd 28/07/1978.
Gsv, Gvv, Gdv, Gvkr. Onr. erfgoed: niet van toepassing. Niet
geïndexeerd KI: 14 €. Besch.: verpacht sinds 15/08/1964. Bodematt.: blanco - Vkr: pachter. (Niet gel. in een mog. of effectief
overstromingsgevoelig geb./niet gel. in een risicozone/ niet gel.
in een recent overstroomd geb./niet gel. in een afgebakend overstromingsgebied/niet gel. in een afgebakende oeverzone.)

Enige zitdag onder voorbehoud van recht van hoger
bod: donderdag 01 oktober 2015 om 18:00.
In café De Kroon, Markt 19 te Meerhout
Alle info te bekomen op het kantoor v/d notarissen.
www.immonot.be > 234097

MOL
kantoor van Geassocieerde Notarissen
ALEC BENIJTS & PhILIPPE COLSON
Antwerpseweg 8b GEEL
Tel. 014/58.44.41 - Fax. 014/58.06.74
info@benijtscolson.be
RECHT VAN HOGER bOD
Geassocieerde notarissen Alec benijts & philippe Colson hebben
op dinsdag 15/09/2015 openbaar verkocht onder opschortende voorwaarde van afwezigheid van hoger bod:

kantoor van Geassocieerde Notarissen
GOOSSENS, VERWERFT & GOOSSENS
wijngaardstraat 40 GRObbENDONk
Tel. 014/50.74.30 - Fax. 014/51.45.00
notarisgoossens@notaris-goossens.be

Kad. bek. sec. B, nr. 2177/P/62, groot 11a 58ca, vlgs. het
GWplan gel. in wg (Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv). Keuringsattest
elektr. inst., energieprestatiecertificaat (509 kWh/m²) en conformiteitsattest stookolietank aanwezig. Kad. ink.: 1.375. Besch.:
besch. overeenk. veilvoorwaarden. Glvls.: grote inkomhall,
bureauruimte, grote liv. met o.h., eetk., kk. met trap naar voorraadkeld., grote tweedelige veranda met wc, badk. (ligb., lav.).
Verd.: 5 slpks., wc met lav., trap naar zolder, grote driedelige
zolder. Kelder: grote gar. voor 2 auto’s, CV kelder met nieuwe
CV ketel, grote voorraadkeld., fietsenkelder. Buiten: voortuin,
oprit, tuin met loods.

Bezoek: iedere zaterdag tussen 10u-12u of na tel.
afspraak.

KOOP 2: PERCEEL BOUWGROND

kiezelweg Mol

Kad. bek. sec. B, nr. 2177/S/62, groot 9a 72ca, vlgs. het GWplan gel. in wg (Gvg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv).

KOOP 3: PERCEEL GROND

Heistraat Mol

Kad. bek. sec. G, nr. 1013/W/2, groot 9a 14ca, vlgs. het GWplan gel. in deels in wg en deels in ag (Gvg-Wg/Ag-Gdv-GvkrVv) - de vv voor dit lot is vervallen.

Eerste zitdag: maandag 12 oktober 2015 om 18:00.
Tweede zitdag: maandag 26 oktober 2015 om 18:00.
in het Hof van ‘t Rauw, Kiezelweg 181 te Mol

www.immonot.be > 234223

MOL
kantoor van Notaris
RUDy DERDIN
Jacob Smitslaan 40 b1 MOL
Tel. 014/31.44.01 - Fax. 014/32.03.60
kantoor@notaris-derdin.be
OpENbARE VERkOpING

OpENbARE VERkOpING in 2 zitdagen met premie van 1%

HALFOPEN WONING
bristolhof 14 Mol (4de Afd.)

2 WEILANDEN
LOT 1 WEILAND
Oevelenberg Lille

Kad. geg.: sectie C, nr. 102/C; opp. vlgs. kad.: 1.442 m².

Gel. in rustige woonwijk tegen het centr. van Mol, 4 afd, sec.
F, nr. 0022/G groot 240 m², omv.: Glvls.: ink., toilet, liv., eetk.,
kk., veranda, gar.; eerste verd.: 3 slpks., badk. Zolderkamer. Gar.
Bergkelder. Goede bereikbaarheid (bus en trein nabij). Gel. in
wg, vg. SV1964/183 d.d. 14/09/1964, SV2010/130 (zonnepanelen) d.d. 28/04/2010, vvg.VK1963/5 d.d. 11/2/1963, gdv.,
gvkr. Niet geïndexeerd KI.: 969 EUR. Bwj.: 1966. EPC: 378
kWh m² - nr. 20150728-0001779069-1. Bodematt.: blanco
- Voorkooprechten: geen. Niet gel. in een mog. of effectief
overstromingsgevoelig geb./ niet in een risicozone/niet in een
recent overstroomd geb./niet in een afgebakend overstromingsgebied en niet in een afgebakende oeverzone.Voorz.: Rolluiken,
zonnepanelen, verw. op aardg.

TOEGEWEZEN MITS DE PRIJS VAN:
164.000 EURO

Bezoek: zaterdag 19/09/2015 van 11u-12u (en op
afspraak)
Mogelijkheid van hoger bod gedurende 15 dagen tot
en met woensdag 30/09/2015 (18.00 uur) as. Art.1592
van het Ger.W.: zie verder in deze katern

LOT 2 WEILAND
Oevelenberg Lille

WONING

brandstraat 209 Mol
Kad. bek. sec. B, nr. 606/E/3, groot 6a 88ca, vlgs. het GWplan
gel. in Wg (Vg- Gdv - Gvkr - Gvv). Keuringsattest elektr.
inst. en energieprestatiecert. (631 kWh/m²) aanwezig. KI:
1.038. Besch.: vrij van bezetting. Glvl: inkomhall, grote liv. met
schouw, kk. (vuur, spoelbak, koelkast, oven), schuifdeur naar
terras, koele berging, saskamer met wc, waskamer met lav., bdk.
(lav., wc, douche), 2 slpks.;Verw. elektr.; Buiten: terras, tuin,
voll. gemetseld tuinh.

Bezoek: Sleutel af te halen op kantoor van Notaris
Derdin na telefonische afspraak
Eerste zitdag: donderdag 15 oktober 2015 om 18:00.
Tweede zitdag: donderdag 29 oktober 2015 om 18:00.
In café ‘t Leeuwke (bij bowling Eden),
Graaf de Broquevillestraat 27/001 te Mol
Verdere inlichtingen op het kantoor v/d verkoophoudende
Notaris.

www.immonot.be > 234009

www.immonot.be > 234460

KASTERLEE

LAAKDAL

OpENbARE VERkOpING met winst van 1% premie

OpENbARE VERkOpING met instelpremie van 1%

kantoor van Notaris
MARC DEMAEGhT
Veerledorp 30 VEERLE
Tel. 014/84.14.44 - Fax. 014/84.01.44
marc.demaeght@notaris.be

kantoor van Notaris
INGRID VOETEN
Schoolstraat 13 kASTERLEE
Tel. 014/55.64.11 - Fax. 014/55.46.25
info@notaris.voeten.be

WONING

Oude Geelsebaan 15 Veerle (1ste Afd.)

WOONHUIS EN GROND
KOOP ééN: WOONHUIS
koningshof 12 kasterlee

Kad. bek. sec. E, nr. 322/G, groot 21a 69ca. Best. uit: kelder;
glvl: hal, salon, eetk., kk., waspl., apart toilet; 1° verd.: 4 slpks.;
Zolder; Ap. gar.; Bijgeb. KI: 594 € (KB mog.). EPC: 942 kWh/
m². Niet overstromingsgevoelig. Onm. besch. na bet. koopprijs.
Vg;Wg; Ag; Gdv; Gvkr; Gvv.

Bezoek: zat. 10u-12u

Goed gel.WONING, met aanhorigh., op en met grond, op het
kad. bek. sec. A nr 713/K/3, groot vlgs. kad. 12a 11ca, omv.:
Glvls.: hall - liv. - inger. eiken kk. - veranda - badk. (ligb., wc).
Boven: overl. - 2 slpks.Verder: zolder - kelder - diepe tuin - gar.
- bergh. EPC: 662 kWh/m²/jaar, dd° 7/4/2015, code 201504070001747953-1. K.I.: 493 € (verm. verkooprecht mog.). Onm.
besch.Voor vrij en onbelast.Verw. met aardg. Ben. dubb. glas.
Niet gel. in mog. of effectief overstromingsgevoelig geb., risicozone voor overstromingen of afgebakend overstromingsgebied
of oeverzone. Stedenbouwkundig: *Gew.plan ‘Herentals-Mol’:
wg (1.0.) *Gdv; *Gvv; *Gvg; *Gasb-attest; *Gvkr;

Bezoek: zaterdagen 12/9, 19/9, 26/9 en 3/10 tussen
10u-12u.
Instel: maandag 21 september 2015 om 16:00.
Toewijzing: maandag 05 oktober 2015 om 16:00.
in de cafetaria van de gemeentelijke sporthal, Kwade Plas 1
te Veerle
Plan en inl. op het kantoor van de verkopende notaris

Woonhuis met aanhorigh., op en met grond, op het kad. bek.
sec. B nr. 1038/G, groot vlgs. kad. 11a 63ca., omv.: Glvl: hall,
ruime liv., kk., bdk., apart toilet, bur./slpk., ruime veranda,
inpandige gar.; Boven: nachth., 4 slpks. (verplaatsbare wanden),
berging met toilet en lav.;Verder: zolderr., voll. onderk., tuin
met losstaande gar./berging. EPC: 379 kWh/m²/jaar, dd°
7/5/2010, code 20100507-0000527679-00000001-2. KI: 1.167
€. Besch. vanaf 12/1/2016 (vergoeding aan koper van 750€/
maand van 12/11/2015-12/1/2016).Voor vrij en onbelast.
Verw. stookolie. Niet gel. in mog. of effectief overstromingsgevoelig geb., risicozone voor overstromingen of afgebakend
overstromingsgebied of oeverzone. Stedenbouwkundig: Gew.
plan ‘Herentals-Mol’:Wglk (1.1.2.) en bufferzone (4.5.); Gdv;
Gasb-attest; Gvkr;Vv dd 25/3/1985 (ref. “156”); stedenb.Vg
woning 2/12/1985 (ref. “1985/00076”) en 25/1/1988; (ref.
“1988/00002”) en bouwen gar. met berging 15/6/1995 (ref.
“1995/00049”).

Bezoek: zaterdagen 19/9, 26/9, 3/10, 10/10
tussen 14u-16u
Instel: maandag 28 september 2015 om 18:00.
Toewijs: maandag 12 oktober 2015 om 18:00.
In café “Plat Dak”, Dikstraat 9 te Vorst
Plan en inlichtingen op het kantoor v/d verkopende notarissen.

www.immonot.be > 234312

LAAKDAL
kantoor van Notaris
MARC DEMAEGhT
Veerledorp 30 VEERLE
Tel. 014/84.14.44 - Fax. 014/84.01.44
marc.demaeght@notaris.be
OpENbARE VERkOpING met winst van 1% premie ten voordele
van de instellers

www.immonot.be > 233648

LAAKDAL
kantoor van Notaris
MARC DEMAEGhT
Veerledorp 30 VEERLE
Tel. 014/84.14.44 - Fax. 014/84.01.44
marc.demaeght@notaris.be

KOOP TWEE: PERCEEL GROND
koningshof kasterlee

= palend aan koop één. Kad. bek. sec. E, nr. 313/C, groot 27a
93ca. Het perc. is belast en heeft recht van wegenis ter breedte
van 3m langs de westzijde. Niet overstromingsgevoelig. Gvg;
Ag; Ng; Gdv; Gvkr; Gvv.

Instel: woensdag 07 oktober 2015 om 17:30.
Toewijs: woensdag 21 oktober 2015 om 17:30.
In café “De Jachthoorn”, Kasterleesteenweg 15 te Lichtaart
www.immonot.be > 234425

KASTERLEE
kantoor van Notaris
INGRID VOETEN
Schoolstraat 13 kASTERLEE
Tel. 014/55.64.11 - Fax. 014/55.46.25
ingrid.voeten@notaris.be
OpENbARE VERkOpING met recht van hoger bod

OpENbARE VERkOpING met winst van 1% premie

BOUWGROND

tegen de Oude Diestersebaan Veerle (1ste Afd.)
Rustig gel. BOUWGROND met tuin, voor open beb., op het
kad. bek. sec. C nr 146/V, groot vlgs. kad. 14a 5ca, waarv. 7a
20ca bouwgrond en 6a 85ca achtergr. (straatbreedte: 18 meter).
Onm. besch.Voor vrij en onbelast. Niet gel. in mog. of effectief
overstromingsgevoelig geb., risicozone voor overstromingen of
afgebakend overstromingsgebied of oeverzone. Stedenbouwkundig: *Gew.plan ‘Herentals-Mol’: wg (1.0.); *Gdv; *Gasbattest; *Gvkr; *Gvg; *Verkavelingsverg. dd° 11/9/1973 (ref.
“125/116”); *Geen voorwerp van projectbesluit/voorkeursbesluit (complexe projecten).

Instel: donderdag 08 oktober 2015 om 16:00.
Toewijs: donderdag 22 oktober 2015 om 16:00.
in de zaal van “Het Buurthuis”, Zandstraat 13 te Veerle
Plan en inl. op het kantoor van de verkopende notaris.

www.immonot.be > 234193

LAAKDAL
kantoor van Notaris
MARC DEMAEGhT
Veerledorp 30 VEERLE
Tel. 014/84.14.44 - Fax. 014/84.01.44
marc.demaeght@notaris.be

BOUWGROND, GROND EN BOUWLAND
LOT 1. BOUWGROND

tegen de Heistraat Vorst (4e afd.)

Op het kad. bek. sec. C deel van nr. 428/A, groot vlgs. meting
17a64ca. (20,42m straatbreedte).

LOT 2. GROND

(gel. achter lot 1), ter pl. “Noord De Heystraat” Vorst (4e afd.)

Op het kad. bek. sec. C nrs. 427/B en 433/B en deel van nr.
428/A, groot vlgs. meting 97a61ca.

LOT 3. BOUWLAND

tussen de Meerhoutstraat en de kleinstraat Vorst (4e afd.)

Op het kad. bek. sec. C nr. 444/F, groot vlgs. kad. 66a78ca.

Alle loten zijn in gebruik (niet verpacht).Voor vrij en onbelast. Niet gel. in mog. of effectief overstromingsgevoelig
geb., afgebakend overstromingsgeb., afgebakende oeverzone of risicozone voor overstromingen. Stedenbouwkundig:
*Gew. plan ‘Herentals-Mol’: -lot 1: deels Wg (1.0.) en deels
Lwag (4.6.1.); loten 2 en 3: Lwag (4.6.1.); *Stedenbouwkundig attest lot 1 dd° 3/9/2015 *Gvv; *Gdv; *Gasb-attest;
*Gvkr; geen deel van (ontwerp) van complexe projecten.
Instel: donderdag 01 oktober 2015 om 16:00.
Toewijs: donderdag 15 oktober 2015 om 16:00.
In café “Plat Dak”, Dikstraat 9 te Vorst
Plan en inlichtingen op het kantoor v/d verkopende notaris.
www.immonot.be > 234420

FEESTZAAL MET APPARTEMENT
kattenberg 31 kasterlee

Een feestzaal met app. (De Notelaar), sec. F, nr. 235/P, groot
35a57ca. KI 3.810 €. Best. uit: glvl: links: veranda en feestzaal, san.;
midden: bur., grote feestzaal, grote kk. (niet-geïnst.), div. diepvriezers en koelkamers, berging; rechts: grote feestzaal, hal met san.;
groot overdekt terras; grote tuin met garagegebouw; parkeerpl.;
1° verd.: app. met dakterras, liv., kk., berging, toilet, 4 slpks., bdk.,
multifunctionele ruimte; kelder; zolder. EPC woonr.: 575 kWh/m².
Niet overstromingsgevoelig.Vg.Wg. Gdv. Gvkr. Gvv.

Bezoek: zaterdag van 10u-12u, vanaf zaterdag
26/09/2015
Enige zitdag onder voorbehoud van recht van hoger
bod: woensdag 14 oktober 2015 om 17:30.
In café “Parochiecentrum”, Geelsebaan 12 te Kasterlee
www.immonot.be > 234541

kantoor van Notaris
NAThALIE VERELST
breugelhoevestraat 76 NIJLEN
Tel. 03 481 81 17 - Fax. 03 481 91 85
notaris@notariaatverelst.be
OpENbARE VERkOpING met winst van 1% premie ten voordele
v/d insteller

UITSTEKEND GELEGEN WONING
Langvoort 39 Vorst (4e afd.)

NOTACLICK: ONLINE VASTGOED
(VER)KOPEN VIA UW NOTARIS
Met Notaclick.be, een project van de Koninklijk
Federatie van het Belgische Notariaat, kan u, onder het waakzaam oog van de notaris, online vastgoed aankopen of verkopen.
Al decennialang organiseren de notarissen openbare verkopen van vastgoed in verkoopzalen en
cafés. Het notariaat heeft ook op dit vlak de stap
naar het internet gezet. Nu kunt u, onder begeleiding en controle van de notaris, online huizen, appartementen en bouwgronden elektronisch kopen
en verkopen, via de website www.notaclick.be.
Notaclick biedt u als koper de mogelijkheid om via
het internet, op uw eigen ritme, in alle rust, veiligheid en vertrouwen, een bod uit te brengen op een
goed.

hERSELT
kantoor van Notaris
BART VAN ThIELEN
Herentalsesteenweg 33 HERSELT
Tel. 014/54.45.80 - Fax. 014/54.14.22
bart.vanthielen@belnot.be
OpENbARE VERkOpING zonder instelprijs of premie, onder
opschortende voorwaarde v/h niet uitoefenen van recht van
hoger bod:

hULShOUT
kantoor van Notaris
JAN VAN ERMENGEM
Markt 36 MEERHOUT
Tel. 014/30.00.13 - Fax. 014/30.27.94
notariaat@vanermengem.be
OpENbARE VERkOOp in één enkele zitdag, zonder winst van
premie noch verdieren, onder de opschortende voorwaarde van
afwezigheid van hoger bod:

hULShOUT
kantoor van Notaris
VONNICq VERMEULEN
Grote baan 356 HULSHOUT
Tel. 016/22.20.26 - Fax. 016/53.28.00
vonnicq.vermeulen@skynet.be
OpENbARE VERkOpING enkel op basis van fysieke biedingen
zonder instelpremie of verdieren, eventueel met recht van hoger
bod:

BEDRIJFSGEBOUW
NIEUWBOUWWONING

wolfdonksesteenweg 134b Herselt (2e afd.)
Prachtig gel. nieuwbouwwoning met aanhorigh. Omv: glvl: hall,
wc, ruime liv + eetk, kk, bur.; boven: overl., toilet, 4 slpks waarv.
2 slpks met gem. bdk (douche + lav.), 1 slpk met bdk (douche
+ lav.) en 1 grote slpk met grote bdk (douche, dubb. lav. +
evt. bad); voll. geïs. zolder (slpk mog.); kelder: zwembad in
opbouw, berging, waspl, ruimte voor eventuele douches en wc,
verwarmingsketel (aardg.); grote tuin met zwembad in opbouw.
Gekad sec. M nr 994/R met een opp van 2327m².Verkoop
onder BTW-stelsel; datum eerste ingebruikname dd 17/01/14;
Vg: 28/09/10 - Ag en Wg met land. kar.; Gdv;Vkr:Waterw. &
Zeekanaal.

Bezoek: zaterdagen telkens tussen 10u-12u
(26/09/2015, 3, 10, 17 & 24/10/2015)
Zitdag onder opschortende voorwaarde hoger bod:
maandag 12 oktober 2015 om 19:00.
In café “De Krol”, Gijmelsesteenweg 2 te Herselt
Verdere inlichtingen op het kantoor v/d verkoophoudende
notaris.

www.immonot.be > 234404

hERSELT
kantoor van Notaris
BART VAN ThIELEN
Herentalsesteenweg 33 HERSELT
Tel. 014/54.45.80 - Fax. 014/54.14.22
bart.vanthielen@belnot.be

Industriepark 62/+62 Hulshout
Bedrijfsgebouw met kantoren, werkpl., conciërgewoning en
parking. Kenmerk: Een nijverheidsgebouw en conciërgewoning,
met alle aanhorigh., op en met grond, kad. sec. B nrs. 6P7 (2a
14ca) en 6V13 (bedrijfsgebouw, 75a 87ca), gel. in lgb. Ind. bedrijfsgebouw: Bwj. 1975 - 1979. Glvls.: bruto vloeroppervlakte:
1.340m². div. hoogten: ong. 4m en deels ong. 2,40m. kantoorr.,
sas, toiletten, stookpl. (ketel op mazout), 2 werkplaatsen, 2 traphallen, bergpl.Verd.: bruto vloeroppervlakte: 378 m². hoogte:
ong. 2,80m. 2 traphallen, verbindingsgang, kant., 2 kamers,
san. met sas, stookpl. (ketel op gas), ingebouwd zwembad, kant.
Ind. woning: Bwj. 1977-1978. bruto vloeroppervlakte: 215 m².
inkomhall, kk., liv. in L-vorm, badk., 3 slpks., waspl., stookpl.,
dubb. gar. tuin met terras en openluchtzwembad. - Opp. (opgemeten): 78a 01ca. - KI conciërgewoning: € 1.167. - KI nijverheidsgebouw: € 7.605. - CV op mazout. - EPC woning: 395
kWh/m²jaar. Besch.: 1 maand na toewijs mits bet. koopprijs.

Bezoek: na afspraak.
Zitdag: maandag 05 oktober 2015 om 17:00.
in café “bij Bertha”, Grote Baan 297 te Hulshout

www.immonot.be > 233780

hULShOUT
kantoor van Notaris
BART VAN ThIELEN
Herentalsesteenweg 33 HERSELT
Tel. 014/54.45.80 - Fax. 014/54.14.22
bart.vanthielen@belnot.be
OpENbARE VERkOpING met een instelpremie van 1%

OpENbARE VERkOpING met een instelpremie van 1%

perceel BOUWGROND

Ramselsesteenweg westmeerbeek (2de Afd.)
Prachtig perc. BOUWGROND, rechts naast huisnr 10, ter
plaatse “Dorp”, kad. bek. sec. B, nr 200 N, voor een opp.
van 14a 90ca. * KI: 4 EUR. * Gel. in wg. * Gvv. * Gunstig
stedenbouwkundig attest van 06/10/2014 voor het oprichten van 2 woningen in halfopen beb. (eengezinswoningen of
meergezinswoningen met maximaal 2 woongelegenheden) na
verkav. in 2 loten en grondafstand, of voor het oprichten van
een vrijstaande meergezinswoning (maximaal 5 woongelegenheden). Per woongel. dienen 2 parkeerpl. te worden voorz. op
eigen terrein en dit in de strook voor binnenplaatsen en tuinen
alsook de nodige bergr. Geldigheid stedenbouwkundig attest 2
jaar. * Geen vg afgel. * Gdv uitgebracht. * Gvkr of voorkooprecht als vermeld in art. 34 van het decreet van 25/04/2014
betr. complexe projecten aanwezig. * Geen voorkeursbesluit
of projectbesluit van toepassing. * Niet gel. in risicozone voor
overstromingen, mog. of effectief overstromingsgevoelig geb.,
afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone. *
Vrij van gebr.

Zitdag: maandag 12 oktober 2015 om 16:00.
in herberg “’t Draverke”, Stationsstraat 86 te Westmeerbeek
www.immonot.be > 234502

KASTERLEE
kantoor van Notaris
LUC MOORTGAT
Stationsstraat 131 GEEL
Tel. 014/56.59.00 - Fax. 014/59.02.36
luc.moortgat@notaris.be
OpENbARE VERkOpING met instelpremie van 1%

VRIJSTAANDE WONING

Vennekensstraat 55 Houtvenne (3e afd.)

VRIJSTAANDE WONING
kipdorp 16 Herselt (1e afd.)

Omv.: hall, liv, kk, bdk, 2 slpks, gar., stookolietank (buiten
gebr.). Gekad. sec. C nr 198/R/3 met een opp van 1858m²
en een KI: € 389. Bwj. 1984.Vg: 1/10/1984; Lwag; Gdv;Vkr:
Waterw. & Zeekanaal.

Bezoek: zaterdagen telkens tussen 10u-12u
(26/09/2015, 03, 10, 17 & 24/10/2015)
Instel: dinsdag 13 oktober 2015 om 19:00.
Toewijs: dinsdag 27 oktober 2015 om 19:00.
In café “Den Ijzer”, Blauberg 6 te Blauberg
Verdere inlichtingen op het kantoor v/d verkoophoudende
notaris.

Omv.: liv + eetk, kk, bdk, 3 slpks, bergr., veranda & gar. Gekad.
sec. B nr 157/R/2 met een opp. van 598m² en een KI: € 1031.
Bwj. 1968. EPC: 494 kWh/m²jaar met een energiecertificaatnr
20150511-0001758346-1. CV stookolietank. Gvg: moet beschouwd worden als vergund;Wg met land. kar.; Gdv; Gvkr.

Bezoek: Zaterdagen telkens tussen 14u-16u
(26/09/2015, 03, 10, 17 & 24/10/2015)
Instel: donderdag 15 oktober 2015 om 19:00.
Toewijs: donderdag 29 oktober 2015 om 19:00.
In “Duivenlokaal bij Fons en Hortensia”, Provinciebaan 55
te Houtvenne
Verdere inlichtingen op het kantoor v/d verkoophoudende
notaris.

www.immonot.be > 234398

www.immonot.be > 234465

CONFLICTEN OF BETWISTINGEN
De notaris is een vertrouwenspersoon die mensen
helpt met het formaliseren van akkoorden. Voortaan kan u echter ook bij de notaris terecht, indien
partijen er niet in slagen om zelf tot oplossingen
te komen in conflicten of betwistingen.

HUIS KOPEN
Heeft u het huis van uw dromen gevonden?
Proficiat! Zo’n aankoop heeft echter belangrijke
financiële en juridische gevolgen voor een groot
stuk van uw leven. Alvorens een verbintenis aan
te gaan doet u best een beroep op een ervaren deskundige. Zo iemand is de notaris.

MOOI EN RUSTIG GELEGEN KEMPISCHE
BOERDERIJ
kattenberg 153 kasterlee

KEMPISCHE BOERDERIJ MET OMLIGGENDE GRONDEN. Ten kad. sec. H nrs. 874/F/14-C/14-E/14. Samen groot:
89a 73ca. GWplan: nrs. 874/F/14: Lwag; nrs. 874/C/14-E/14:
Lwag en Ng. Gvg; Gdv; Gvkr; Gvv. EPC: 1489 Kwh/m². Kachels op hout en kolen. Best. uit: kelder, ink., liv., kk., veranda, 2
slpks en kelderkamer, bdk., zolder, gar./schuur/stall. en tuin. KI:
365 € (kl. beschr. mog.).Vrij van huur.

Bezoek: iedere zaterdag tussen 14u-15u
Instel: donderdag 01 oktober 2015 om 18:00.
Toewijs: donderdag 15 oktober 2015 om 18:00.
In café “Pelleman”, Pellemanstraat 27 te Kasterlee
Verdere inlichtingen/verkoopsvoorwaarden en algemene
stedenbouwkundige informatie ten kantore.

www.immonot.be > 233865

hERENTALS
kantoor van Notaris
FRANCIS VAN SChOUBROECK
Nederrij 43 HERENTALS
Tel. 014/21.12.27 - Fax. 014/22.25.43
jo.tops.130104@belnot.be
VRIJwILLIGE OpENbARE VERkOpING MET 1 % pREMIE

hERENThOUT
kantoor van Notaris
FRANCIS VAN SChOUBROECK
Nederrij 43 HERENTALS
Tel. 014/21.12.27 - Fax. 014/22.25.43
jo.tops.130104@belnot.be
VRIJwILLIGE OpENbARE VERkOpING met 1% premie

WONING

2 BOUWGRONDEN O.B.
aan de watervoort Herentals

LOT 1: PERCEEL BOUWGROND

Gekad. sec. A nr. 76/a/ex, groot vlgs. meting 7a 48ca. Goedgek.
verkav. ref.V2014/009 dd 22/12/2014. RO: Gv-Wug-GdvGvkr-Vv.

LOT 2: PERCEEL BOUWGROND

(rechts naast nr 85)
Gekad. sec. A nr 67/a, groot vlgs. meting 5a 19ca. Sted. attest
model III, ref. 2013/06/SA dd 23/12/2013. RO:Vv-Wug-GdvGvkr-Gvv.

Direct aan te gaan.
Instel: maandag 28 september 2015 om 18:00.
Toewijs: maandag 12 oktober 2015 om 18:00.
in café “Druyts”, Grote Markt 30 te Herentals

hERSELT
kantoor van Notaris
BRUNO NAETS
boerenkrijglaan 52 wESTERLO
Tel. 014/54.40.43 - Fax. 014/54.17.49
bruno.naets@notaris.be
OpENbARE VERkOpING met RECHT VAN HOGER bOD

HUIS MET TUIN

HUIS MET TUIN, kad. bek. sec. A, nrs. 521/C/ en 521/D/2,
samen groot 7a 60ca, KI: 411 € (Kl. Beschr. Mog.), best. uit:
GVL: gang, voorkamer en eetpl., kk-ruimte, leefpl., doucher.,
waspl. en kolenkot,WC buiten; 1e verd.: 3 slpks.; verder: kelder,
zolder, tuinberging; TE Renov.; geen CV aanwezig; gel. voor
een deeltje in Wg met land. kar. en hoofdzakelijk in Ag; bwj.
1963; stedbk.Vg 19/02/1963, dossiernr 163/00699; gebr. van
wegenis; Gdv; niet verhuurd; RECHT VAN VOORKOOP NV
Waterw. en Zeekanalen.Voor vrij en onbelast.

MOOIE WONING met tuin, gel. op de hoek SchoetersstraatLiefkenshoek, gekad. sec. E nr 576/z3, groot vlgs. gedane meting 4a 89ca. Begr.: kelder, kk., koepel, salon, zitpl., eetpl., gang,
achterbouw (wc en douche).Verd.: traphall, 3 slpks. en badk.
(bad). Alle nutsvoorz. aanwezig. EPC: niet van toepassing. Kl.
beschr. mog. Direct aan te gaan. Ruimt. ord.: Gvg-Wg-GdvGvkr-Gvv.

westerlosesteenweg 112 Herselt (1e afd.)

Schoetersstraat 37 Herenthout

Bezoek: zaterdagvoormiddag telkens
tussen 10u-12u.
Instel: woensdag 21 oktober 2015 om 18:00.
Toewijs: woensdag 04 november 2015 om 18:00.
in café “Parochiecentrum”, Vonckstraat 17 te Herenthout

www.immonot.be > 234504

hERSELT

Bezoek: elke zaterdag van 10u-12u
Enige zitdag onder voorbehoud van recht van hoger
bod: woensdag 23 september 2015 om 16:00.
In café ‘t Centrum, Boerenkrijglaan 24 te Westerlo
zie ook www.immoweb.be
www.immonot.be > 233914

kantoor van Notaris
hERVé DE GRAEF
Collegestraat 55 MOL
Tel. 014/34.75.75 - Fax. 014/34.75.76
herve.degraef@notaris-degraef.be
TOEwIJS NA HOGER bOD

hERSELT
kantoor van Notaris
BART VAN ThIELEN
Herentalsesteenweg 33 HERSELT
Tel. 014/54.45.80 - Fax. 014/54.14.22
bart.vanthielen@belnot.be
DEFINITIEVE TOEwIJZING

www.immonot.be > 232853

hERENTALS
kantoor van Notaris
WALTER VANhENCXThOVEN
Collegestraat 22 HERENTALS
Tel. 014/21.24.90 - Fax. 014/22.50.93
notaris@notvanhencxthoven.be
OpENbARE VERkOpING

HUIS

Stippelberg 28 Herselt (2de Afd.)
Omv.: hall, vestiaire, wc, badk, berging, kk, liv + eetk, 3 slpks,
gar. Gekad sec. M 615/C/2 met een opp. 634m². Ki: € 736.
Bouwj. 1975. EPC: 738 kWh/m²jaar met een energiecertificaatnr 20150618-0001770060-1.Vg dd 04/06/1973-Wg-GdvGvkr-Vv.

VAKANTIEVERBLIJF
bleidenhoek Herselt

Kenmerk: een vakantieverblijf op en met grond en aanhorigh.,
Bleidenhoek nr.26 (vlgs. gemeente) (nr. 18C vlgs. kad.), kad.
sec. F nr. 71t, BJ 1979, Gvg; verblijfrecreatie; Dv (bouwmisdrijf); Gvkr;Vv nr. 046/0047(02) dd 26.05.2005. EPC: 321
kWh/m². opp: 6a 88ca. KI: € 342. Ind.: leefr., open kk., bdk.
(douche, lav., wc), 3 kl. slpks., berging/cv; te slopen gar. Aanwezige nutsv: gastank, elektr., water, tel., tv. Besch.: Onm. na bet.
van koops. en kosten.

TE RENOVEREN RIJWONING
Lichtaartseweg 114 Herentals

Te renoveren rijwoning, kad. sec. B nr. 492/R/5, opp. 58ca, best.
uit: ink., woonk., eetk., kk., douchek., 3 slpks., zolder en kelder.
KI: € 356. Kl. beschr. mog. Niet gel. in risicozone, mog., eff.
overstr. gevoelig geb., noch in afgeb.overstr.geb. of oeverzone.
Besch. vanaf bet. van koops. en -onkosten.

Bezoek: iedere zaterdag tussen 12u-16u
en op afspraak, vanaf 5/09/2015
Enige zitdag (onder voorbehoud hoger bod):
donderdag 01 oktober 2015 om 17:30.
In café Druyts, Grote Markt 30 te Herentals
Meer informatie verkrijgbaar op kantoor v/d verkoophoudende notaris.

www.immonot.be > 233932

TOEGEWEZEN MITS DE SOM VAN:
160.000 EURO

Bezoek: Zaterdagen telkens tussen 10u-12u
(19/09/2015 )
Toewijs: woensdag 23 september 2015 om 17:00.
In ter herberg “De Krol”, Gijmelsesteenweg 2 te Herselt
www.immonot.be > 233599

NA HOGER BOD GEBRACHT OP: 7.700 EURO

Bezoek: te bevragen op kantoor
Toewijs na hoger bod: donderdag 24 september 2015
om 18:00.
In café ‘t Centrum, Boerenkrijglaan 24-26 te Westerlo
Verdere inlichtingen op het kantoor v/d verkoophoudende
notaris.
www.immonot.be > 233511

ALLE INLIChTINGEN
BIJ DE VERKOPENDE NOTARIS

OVERLIJDEN
Mensen staan doorgaans niet graag stil bij een
overlijden. En zeker niet bij hun eigen overlijden.
Maar wat gebeurt er met uw bezittingen als u er
niet meer bent ? U doet er goed aan om hierover
even na te denken. De notaris is een serene raadgever in de moeilijke momenten die volgen op een
sterfgeval. Hij kan u bijstaan en oplossingen voorstellen wanneer u te maken hebt met een erfenis
of testament.

GEEL
kantoor van Notaris
LUC MOORTGAT
Stationsstraat 131 GEEL
Tel. 014/56.59.00 - Fax. 014/59.02.36
luc.moortgat@notaris.be
OpENbARE VERkOpING met instelpremie van 1%

GEEL
kantoor van Geassocieerde Notarissen
T. VERBIST & K. EERENS
Collegestraat 38 GEEL
Tel. 014/58.81.41 - Fax. 014/58.44.03
tom.verbist@notaris.be
OpENbARE VERkOOp met 1% instelpremie

BOUWGROND

aan de Grotesteenweg Geel
WELGELEGEN PERCEEL BOUWGROND voor gekoppelde beb., wijk N nr 1157/L/deel groot 5a. Grondbreedte:
10m.Wg. Gvg. Gdv.Vv dd 26/3/2001, gewijzigd dd 7/4/2014.
Gvkr. Geen overstromingsgevoelig geb. Onm. besch.

MOOI GELEGEN AANPALENDE

BOUWGRONDEN/2 HOB

KOOP 1: BOUWGROND VOOR HALF OPEN
BEBOUWING
Stalpaart Geel

Rechts naast huisnr. 16. Ten kad. sectie H nr. 1203/V. Groot
vlgs. meting: 8a 71ca. Breedte ad. straat: 12,05 meter.

KOOP 2: BOUWGROND VOOR HALF OPEN
BEBOUWING
Geel

Rechts naast koop 1-aanpalend. Ten kad. sectie H nr. 1203/W.
Groot vlgs. meting: 10a 66ca. Breedte ad. straat: 11,88 meter.

Inmijning: maandag 12 oktober 2015 om 18:00.
Toewijzing: maandag 26 oktober 2015 om 18:00.
In café “Vissershuis”, Veerleseweg 34 te Geel

www.immonot.be > 234442

hEIST-OP-DEN-BERG
kantoor van Geassocieerde Notarissen
ALEC BENIJTS & PhILIPPE COLSON
Antwerpseweg 8b GEEL
Tel. 014/58.44.41 - Fax. 014/58.06.74
info@benijtscolson.be
OpENbARE VERkOpING met recht van hoger bod

Beide bouwgronden: volgens GWplan:Wg met achterliggend woonuitbreidingsgebied. Gvg; Gdv; Gvkr;Vv.
Goedgekeurde niet-vervallen verkaveling - ref. Gemeente
1465D/JH dd 1/6/2015. Bestemd voor gekoppelde eengezinswoning.Vrij.
Instel: dinsdag 13 oktober 2015 om 18:00.
Toewijs: dinsdag 27 oktober 2015 om 18:00.
In zaal “Loana”, Kievermont 11 te Geel
Verdere inl./verkoopsvoorwaarden, algemene stedenbouwkundige informatie en plan ten kantore.

hEIST-OP-DEN-BERG
kantoor van Notaris
FRANCIS VAN SChOUBROECK
Nederrij 43 HERENTALS
Tel. 014/21.12.27 - Fax. 014/22.25.43
jo.tops.130104@belnot.be
VRIJwILLIGE OpENbARE VERkOpING

WONING

Struikheide 5 booischot
RUSTIG Gel.WONING met tuin, gekad. sec. C nr 1150/v,
groot vlgs. kad. 5a 98ca. Begr.: hall, wc, gar., liv., kk., bergpl.,
ink., gang, 3 slpks., badk., zolder. Kl. Beschr. mog. Direct aan te
gaan. Nutsvoorz. aanwezig. EPC: 689 (kWh/m²). Ruimt. ord.:
Vg-Wug-Gdv-Gvkr-Vv.

Bezoek: zaterdagvoormiddag telkens tussen 10u12u.
Instel: dinsdag 29 september 2015 om 18:00.
Toewijs: woensdag 14 oktober 2015 om 18:00.
in café “Pallieterhoeve”, Ijzerenweg 21 te Booischot
Premie: 1 % voor de inmijner.

www.immonot.be > 233649

hERENTALS
kantoor van Notaris
MARIE-GhISLAINE BROSENS
Lindenlaan 17 bEERSE
Tel. 014/61.06.06 - Fax. 014/61.00.10
vastgoed@notarisbrosens.be
OpENbARE VERkOpING in één enkele zitdag, zonder instelprijs,
noch -premie, onder de opschortende voorwaarde van afwezigheid van hoger bod:

www.immonot.be > 234267

GEEL
kantoor van Notaris
LUC MOORTGAT
Stationsstraat 131 GEEL
Tel. 014/56.59.00 - Fax. 014/59.02.36
luc.moortgat@notaris.be
OpENbARE VERkOpING met instelpremie van 1%

OP TE FRISSEN WONING
pijpelstraat 76 booischot

VRIJSTAANDE OP TE FRISSEN WONING MET ZEER
RUIME TUIN, gekad. sec. D, nrs. 217/H en 217/P, met een
opp. van 19a 34ca; omv.: Glvl: inkomhal, ruime liv. met eetk. en
veranda, kk. met beging, bdk., wc, 2 slpks., hobbyk., vrijstaande
gar., zeer ruime tuin; 1e verd.: zolder. Gel. in Wg, GWplan
Mechelen dd 5/08/1976 Vg 18/05/1967, Gvv, Gdv, Gvkr. Onr.
erfgoed: niet van toepassing. Niet geïndexeerd KI: 856 €. Bwj.:
1969. Besch.: na bet. prijs en kosten. EPC: 997 kWh m² - nr.
20150531-0001761573-2. Bodematt.: blanco - Vkr: geen. (Niet
gel. in een mog. of effectief overstromingsgevoelig geb./niet
gel. in een risicozone/ niet gel. in een recent overstroomd geb./
niet gel. in een afgebakend overstromingsgebied/niet gel. in een
afgebakende oeverzone.).Voorz.: dubb. glas, rolluiken, verw.
mazout.

Bezoek: zaterdag 5-12-19-26/09/2015 en zaterdag
3/10/2015 van 14u-15u
Enige zitdag onder voorbehoud van recht van hoger
bod: dinsdag 22 september 2015 om 14:00.
In café Victoria, Dorpsstraat 33 te Booischot
Alle info te bekomen op het kantoor v/d notarissen.
www.immonot.be > 233906

WONING

kerkeblok 51 Noorderwijk
Kad. gek. sec. B nr 231/A/2. groot 583m². Omv: liv. met open
geïnst. kk., bijkk., zolder, 2 slpks., badk. (ligb., wc, lav.), veranda,
terras en verhard buitenterrein met prieeltje. (Vg,Wg, Gdv,
Gvkr, Gvv), niet overstromingsgevoelig. . UC: 201508210001786309-1. EPC: 684 kWh/m².

Bezoek: Elke zaterdag tussen 10u-12u te beginnen
vanaf 5/09/2015.
Enige zitdag: dinsdag 29 september 2015 om 17:00.
in Café Berkenmus, Morkhovenseweg 153 te Noorderwijk
Op de zitdag kan beslist worden om de formaliteit van het
hoger bod niet toe te passen. Verdere informatie bij de verkoophoudende notaris.

www.immonot.be > 233963

VILLA

Laar 128 Geel
PRACHTIGE EN GOED Gel. NIEUWBOUW VILLA. Bwj.:
2012. Ten kad. sec. H nr. 1349/G. Groot: 11a 49ca. GWplan:
wg/wug.Vg; Gdv; Gvkr;Vv. EPC/EPB: 108,44 Kwh/m². CV op
gas + zonnepanelen. Best. uit: voll. onderk., hal, liv., kk., eetpl.,
waspl., gar., tuin. Boven: 3 slpks, dressing, badk. en zolderverd.
KI: 1.937 €. Onm. vrij.

Bezoek: iedere zaterdag tussen 10u-11u.
Instel: maandag 26 oktober 2015 om 18:00.
Toewijs: maandag 09 november 2015 om 18:00.
In café “Wijnhuis”, Stationsstraat 56 te Geel
Verdere inl./verkoopsvoorwaarden en algemene stedenbouwkundige informatie ten kantore.
www.immonot.be > 234647

De pachtwet wordt zeer strikt toegepast, zodat het
wenselijk is om bij moeilijkheden, betekeningen
en procedures een juridisch raadsman te consulteren.
Uw notaris staat hiervoor tot uw dienst.
Soms is zijn tussenkomst zelfs wettelijk opgelegd.
De toepassing van de landpacht staat onder controle van de vrederechter. Alle verzoeningspogingen en procedures verlopen in eerste aanleg via
deze magistraat.

• Gehuwde kopers niet gescheiden van goederen, dienen beiden aanwezig te zijn voorzien
van trouwboekje en eventueel huwcontract of
voorzien van een volmacht (te bekomen bij een
notaris) gegeven door de niet-aanwezige echtgenoot.
• Vertegenwoordigers van vennootschappen
dienen: oprichtingsakte, eventueel statutenwijzigingen, benoemingen en publicatie in
het Belgisch Staatsblad voor te leggen.

PACHTEN EN VERPACHTEN

VOOR ALLE OPENBARE
VERKOPINGEN DIENEN

GEEL
kantoor van Geassocieerde Notarissen
ALEC BENIJTS & PhILIPPE COLSON
Antwerpseweg 8b GEEL
Tel. 014/58.44.41 - Fax. 014/58.06.74
info@benijtscolson.be

GEEL
kantoor van Notaris
LUC MOORTGAT
Stationsstraat 131 GEEL
Tel. 014/56.59.00 - Fax. 014/59.02.36
luc.moortgat@notaris.be

Groenstraat 102 Geel

kwakkelberg 128 Geel (4de Afd.)

OpENbARE VERkOpING met instelpremie van 1%

OpENbARE VERkOOp met instelpremie van 1%

HUIS

HUIS op en met grond en aanhorigh., sec. E, nr. 401M
groot 802 m². Gel. vlgs. GWplan in wg, vg SV2668020 d.d.
07/10/2002, gvv, gdv, gvkr. Niet geïndexeerd KI.: 433,00 EUR.
(Kl. beschr. mog.). Bwj.: 1958. Besch.: 1 maand na akte en
bet. van prijs en kosten. EPC: 580 kWh m² - nr. 201509010001788342-1. Bodematt.: blanco - Voorkooprechten: geen.
Niet gel. in een mog. of effectief overstromingsgevoelig geb./
niet in een risicozone/ niet in een recent overstroomd geb./niet
in een afgebakend overstromingsgebied en niet in een afgebakende oeverzone.Voorz.: verw. op aardg., dubb. glas (behalve
2 ramen).

Bezoek: zaterdag 3, 10, 17, 24 en 31/10 tussen 10u-13u
en woensdag 30/09 en 7, 14, 21 en 28/10
tussen 17u-20u.
Instel: maandag 19 oktober 2015 om 18:00.
Toewijs: maandag 02 november 2015 om 18:00.
In Café Bakhuis, Markt 13 te Geel
www.immonot.be > 234643

GEEL
kantoor van Notaris
LUC MOORTGAT
Stationsstraat 131 GEEL
Tel. 014/56.59.00 - Fax. 014/59.02.36
luc.moortgat@notaris.be

GEEL
kantoor van Notaris
LUC MOORTGAT
Stationsstraat 131 GEEL
Tel. 014/56.59.00 - Fax. 014/59.02.36
luc.moortgat@notaris.be
OpENbARE VERkOpING met instelpremie van 1%

WONING (HOB)
GOED Gel.WONING. Ten kad. sec. F nr. 729/L/2. Groot:
11a 78ca. GWplan: wg/wug.Vg; Gdv; Gvkr; Gvv. EPC: 572
Kwh/m². CV op mazout. Best. uit: kelder (cv ruimte en koele
berging), hal, 2 dooreenlopende plaatsen, kk., badk., gar., tuin
met tuinhuisje, bergh. en werkhuis Boven: 3 slpks en zolder. KI:
870€. Onm. vrij.

Bezoek: vanaf zaterdag 22/08, iedere zaterdag
tussen 10u-11u.
Instel: maandag 14 september 2015 om 18:00.
Toewijs: maandag 28 september 2015 om 18:00.
In café “Wijnhuis”, Stationsstraat 56 te Geel
Verdere inl./verkoopsvoorwaarden en algemene stedenbouwkundige informatie ten kantore.
www.immonot.be > 233592

GEEL
kantoor van Notaris
LUC MOORTGAT
Stationsstraat 131 GEEL
Tel. 014/56.59.00 - Fax. 014/59.02.36
luc.moortgat@notaris.be
DEFINITIEVE TOEwIJZING

RECHT VAN HOGER bOD

RIJWONING

Rozendaal 22 Geel
ZEER Centr. Gel. RIJWONING, nabij Station. Ten kad. sec.
F nr. 637/H/7. Groot: 2a 53ca. GWplan: wg. Gvg; Gdv; Gvkr;
Gvv. EPC: 907 Kwh/m². CV op gas. Best. uit: koele berging,
hal, 2 dooreenlopende plaatsen, kk., veranda, badk. met toilet en
zitbad, tuin, bergh., kelderkamer (+ 2 bergruimtes), 3 slpks. en
zolder. KI: 637 €. Onm. vrij. Tuin ook te voet+fiets bereikbaar
langsheen huisnr. 18.

Bezoek: iedere zaterdag tussen 10u-11u.
Instel: maandag 28 september 2015 om 17:00.
Toewijs: maandag 12 oktober 2015 om 17:00.
In café “Wijnhuis”, Stationsstraat 56 te Geel
Verdere inl./verkoopsvoorwaarden en algemene stedenbouwkundige informatie ten kantore.
www.immonot.be > 233624

GEEL
kantoor van Notaris
LUC MOORTGAT
Stationsstraat 131 GEEL
Tel. 014/56.59.00 - Fax. 014/59.02.36
luc.moortgat@notaris.be
DEFINITIEVE TOEwIJZING

LANDBOUWGRONDEN

HANDELSPAND
Stationsstraat 156 Geel

ZEER CENTRAAL GELEGEN HANDELSPAND, GUNSTIG GELEGEN HANDELSPAND/WINKELRUIMTE
(glvls.) in Res. “Barbarie”. Nabij Station. Breedte aan de str.:
10,2 meter, diepte: +/- 6,12 meter. Ten kad. sec. G nr. 567/Y/2.
GWplan: wg.Vg; Gdv; Gvkr; Gvv.Vg 2008/00242/LIA dd
23/6/2008. CV op gas. Best. uit: handelsr. en toilet. KI: 1.752 €.
Vrij: na bet. van koops.

TOEGEWEZEN MITS DE PRIJS VAN:
40.000 EURO

Bezoek: iedere zaterdag tussen 11u-12u.
Mogelijkheid van hoger bod gedurende 15 dagen tot
en met woensdag 30/9/2015 (18.00 uur). Art. 1592
van het Ger.W:
Verdere inl./verkoopsvoorwaarden en algemene stedenbouwkundige informatie ten kantore.
www.immonot.be > 233591

CONFLICTEN OF BETWISTINGEN
De notaris is een vertrouwenspersoon die mensen
helpt met het formaliseren van akkoorden. Voortaan kan u echter ook bij de notaris terecht, indien
partijen er niet in slagen om zelf tot oplossingen
te komen in conflicten of betwistingen.

KOOP 1: LANDBOUWGROND “KOPPELEERE”

BOUWGROND/TOPLOCATIE

Gelegen aan koppeleershoeven Geel

hoek De billemontstraat-Doelenstraat Geel
ZEER CENTRAAL GELEGEN BOUWGROND voor
één- of meergezinswoning. GUNSTIG GELEGEN BOUWGROND. Ten kad. sec. H nr. 398/G/dl (lot 1). Groot vlgs.
meting: 1a 72ca. GWplan:Wg. Gunstig stedenbouwkundig
attest - ref. Gemeente S.A. 1669C/IV dd 31/3/2015. Bestemd
voor één- of meergezinswoning. Breedte aan de str.: 8,48m aan
Billemontstraat - 16,7m aan Doelenstraat.Vrij van huur. Gel.
aan winkelstraat van Geel.

INGESTELD: 150.000 EURO

Toewijs: woensdag 30 september 2015 om 18:00.
In café “Volt”, Markt 76 te Geel
Verdere inl./verkoopsvoorwaarden, algemene stedenbouwkundige informatie en plan ten kantore.
www.immonot.be > 233593

Trouwen, samenwonen, scheiden,
(ver)kopen, (ver)huren,
starten met een onderneming,
conflicten oplossen?
De notaris geeft u tekst en uitleg.

Ten kad. sec. F nrs. 250/B-C-F. Samen groot: 1ha 00a 95ca.
GWplan: ag. Gvg; Gdv;Vkr; Gvv.Vrij: 1/11/2018.

INGESTELD: 42.000 EURO

KOOP 2: LANDBOUWGROND “KOPPELEERE”

Gelegen aan koppeleershoeven Geel

Ten kad. sec. F nrs. 250/D-E. Samen groot: 75a 15ca. GWplan:
ag. Gvg; Gdv;Vkr; Gvv.Vrij: 1/11/2018.

INGESTELD: 34.000 EURO

KOOP 3: LANDBOUWGROND “KOPPELEERE”

Gelegen aan korte Elzenstraat Geel

Ten kad. sec. F nrs. 250/H-K-L. Samen groot: 1ha 18a 65ca.
GWplan: ag. Gvg; Gdv;Vkr; Gvv.Vrij: 1/11/2018.

INGESTELD: 43.000 EURO

KOOP 4: LANDBOUWGROND “KOPPELEERE”

Gelegen aan korte Elzenstraat Geel

Ten kad. sec. F nrs. 250/G-M-N-P. Samen groot: 1ha 42a 45ca.
GWplan: ag. Gvg; Gdv;Vkr; Gvv.Vrij: 1/11/2018.

INGESTELD: 46.000 EURO

Toewijs: dinsdag 29 september 2015 om 16:00.
In café “Wijnhuis”, Stationsstraat 56 te Geel
Verdere inl./verkoopsvoorwaarden en algemene stedenbouwkundige informatie ten kantore.
www.immonot.be > 233699

www.immonot.be

notarieel Blad

voor de kempen
Vlaams-Brabant
39

29 MEI 2013 b wEEk 22

EDITIE HERENTALS - 23 SEpTEMbER 2015 - wEEk

OpenBare VerkOOp
BEGIJNENDIJK
kantoor van Geassocieerde Notarissen
GEERINCKX, GRAULS & CALLEWAERT
T. De beckerstraat 42 AARSCHOT
Tel. 016/56.63.61 - Fax. 016/57.06.13
info@notarisgeerinckx.be
OpENbARE VERkOOp MET INMIJNINGSpREMIE VAN 0,5%

GEEL
kantoor van Geassocieerde Notarissen
ALEC BENIJTS & PhILIPPE COLSON
Antwerpseweg 8b GEEL
Tel. 014/58.44.41 - Fax. 014/58.06.74
info@benijtscolson.be
OpENbARE VERkOpING met recht van hoger bod

Besch.: na bet. prijs en kosten. EPC: 644 kWh m² - nr.
20150210-0001729632-1. Bodematt.: blanco - Voorkooprechten: geen. (Niet gel. in een mog. of effectief overstromingsgevoelig geb./ niet gel. in een risicozone/ niet gel. in een recent
overstroomd geb./ niet gel. in een afgebakend overstromingsgebied/niet gel. in een afgebakende oeverzone.) Voorz.: dubb.
begl., rolluiken.

Bezoek: zaterdag 12-19-26/09/2015 en zaterdag 3-1017/10/2015 tussen 11u-12u.
Enige zitdag onder voorbehoud van recht van hoger
bod: maandag 05 oktober 2015 om 18:00.
In café ‘t Bakhuis, Markt 13 te Geel
www.immonot.be > 232272

GEEL
kantoor van Geassocieerde Notarissen
ALEC BENIJTS & PhILIPPE COLSON
Antwerpseweg 8b GEEL
Tel. 014/58.44.41 - Fax. 014/58.06.74
info@benijtscolson.be
OpENbARE VERkOOp met instelpremie van 1%

APPARTEMENT

Gasthuisstraat 21A Geel (1ste Afd.)

2 WONINGEN

LOT 1: TE RENOVEREN RIJWONING

betekomsesteenweg 39 begijnendijk (1ste Afd.)

Een te renov. rijwoning met grote tuin, gekad. wijk A, nrs
321/W en 320/K, voor een opp. van 15a 66ca. KI.: 508 EUR
(kl. beschr. mog.). Ind.: gang, liv., kk., wc, kelder, badk., 2 slpks.
en kelder. BETREDEN OP EIGEN RISICO. Nutsvoorz.
afgesloten. EPC: 695 kWh/m²jaar - cert.nr.:201508040001782298-1. GWplan: deels wg, deels ag. Bwj.: 1941
(vermoeden van vergund-zijn: voor inwerkingtreding GWplan).
Gdv.Voorkooprecht Vl.Wooncode Verwaarlozing + Waterw.
en Zeekanaal. Blanco bodematt., behalve voor perc. 320/K:
dossiergebonden (geen verdere maatregelen nodig).Watertoets:
niet overstromingsgevoelig, perc. 320/K: deels in risicozone
voor overstromingen.

INGEMIJND AAN DE PRIJS VAN: 75.000 EURO

GOED gel. App. op de eerste verd. (rechts), sec. H, nr.
1445/E/8 groot 461 m². Omv.: ink., liv., eetk., kk., badk.
(douche), toilet, 2 slpks., terras. Het app. is mom. verhuurd.
Gel. vlgs. GWplan Herentals- Mol in wg, BPA.:Wydbosch, vg
SV5417216 d.d. 06/07/1990 (oprichten van een app.geb. +
gar.), gvv, gdv., gvkr. Niet geïndexeerd KI.: 689,00 EUR (Kl.
beschr. mog.). Bwj.: 1992. EPC: 193 kWh m² - nr. 201005210000539649-00000031-1. Bodematt.: blanco - Voorkooprechten: geen. Niet gel. in een mog. of effectief overstromingsgevoelig geb./niet in een risicozone/ niet in een recent overstroomd
geb./ niet in een afgebakend niet overstromingsgebied en niet in
een afgebakende oeverzone).Voorz.: verw. op aardg.

Bezoek: iedere zaterdag tussen 14u-15u (vanaf zaterdag 12/09/2015)
Enige zitdag: dinsdag 29 september 2015 om 18:00.
In café het Wijnhuis, Stationsstraat 56 te Geel
www.immonot.be > 234047
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Tel. 014/58.44.41 - Fax. 014/58.06.74
info@benijtscolson.be
OpENbARE VERkOpING met recht van hoger bod

Perceel BOUWGROND
Stelenveld Geel (5de Afd.)

Voor een GEKOPPELDE ééngezinswoning, sec. M, nr. 363/M
groot vlgs. meting 1.078m². Gel. vlgs. GWplan in wg en ag,
RUP zonevreemde woning, geen vg, stedenbouwkundig attest
afgel., gvv, geen voorkooprecht RUP, gdv. Niet geïndexeerd KI.:
2,00 EUR. Bodematt.: blanco - Voorkooprechten:Waterw. &
Zeekanaal. Niet gel. in een mog. of effectief overstromingsgevoelig geb./niet in een risicozone/niet in een recent overstroomd
geb./niet in een afgebakend overstromingsgebied en niet in een
afgebakende oeverzone.

Instel: dinsdag 13 oktober 2015 om 18:00.
Toewijs: dinsdag 27 oktober 2015 om 18:00.
In café het Wijnhuis, Stationsstraat 56 te Geel

www.immonot.be > 234143

ERVEN
Wie zijn volgens de wet onze erfgenamen?
Wanneer de overledene, ook erflater genoemd,
geen testament of huwelijkscontract heeft opgemaakt, wijst de wet de erfgenamen aan.

LOT 2: TE RENOVEREN WONING
betekomsesteenweg 35 begijnendijk

Een te renov. woning, gekad. wijk A, nrs 319/T, voor een opp.
van 2a. KI.: 701 EUR (kl. beschr. mog.). Ind.: hal, woonk., kk.,
2 slpks. en badk. BETREDEN OP EIGEN RISICO. Nutsvoorz. afgesloten. EPC: 1020 kWh/m²jaar - cert.nr.: 201508050001782328-1. GWplan: wg.Vermoeden van vergund-zijn:
voor inwerkingtreding GWplan. Gdv.Voorkooprecht Vl.
Wooncode Verwaarlozing. Blanco bodematt.Watertoets: niet
overstromingsgevoelig, niet in risicozone voor overstromingen.
Vrij en onbelast - Gewone voorw. Besch.: 6 weken na toewijzing, mits bet. prijs en kosten.

INGEMIJND AAN DE PRIJS VAN: 50.000 EURO

Bezoek: zaterdag 14u-15u (vanaf 15/8).
Toewijzing: dinsdag 22 september 2015 om 15:30.
In café De Grote Pint, Liersesteenweg 263 te Begijnendijk
Alle verdere inl. vrij te bekomen op het notariskantoor, zie ook
www.immoweb.be.
www.immonot.be > 233625

RIJHUIS

katersberg 19 Geel (4de Afd.)
Een te renov.WONING, gekad. sec. F, nr 516/02/W/2 groot
vlgs. kad. 2 are 11 centiare omv.: Glvls.: ink., kk., badk., liv.,
terras met tuin en bergh.; eerste verd.: nis voor berging, 3
slpks. Kl. beschr. mog. Gel. in wg, GWplan Herentals-Mol dd.
28/07/1978. vg nieuwbouw eengezinswoning d.d. 21/07/1948,
gvv, gdv., gvkr. Niet geïndexeerd KI.: 384 EUR. Bwj.: 1948.

Algemene principes
De wetgever heeft een rangschikking opgesteld
en de erfgenamen ingedeeld in vier orden volgens
bloed-verwantschap, te weten: alle afstammelingen van de erflater: kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen, … als de overledene geen
afstammelingen nalaat: de ouders van de erflater
samen met zijn broer(s) en zuster(s) en/of hun
afstammeling(en)als de overledene noch afstammelingen, noch broer(s), zuster(s) en/of hun
afstammeling(en) nalaat: alle bloedverwanten
in opgaande lijn: ouders, grootouders, overgrootouders,… als de overledene geen erfgenamen van
eerste, tweede of derde orde nalaat: ooms, tantes
en hun nakomelingen (neven en nichten dus),
grootooms, groottantes. Een hogere orde sluit een
lagere steeds uit.

