TE KOOP
32 EIGENTIJDSE SOCIALE
KOOPWONINGEN
CONSTANT
VANSTEENKISTESTRAAT
WEVELGEM

Een project van sociale huisvestingsmaatschappij Wonen Regio Kortrijk
Vanaf €166.802, excl. 6% BTW

SITUERING
Aan de Constant Vansteenkistestraat, in de omgeving van de Vinkenstraat, in Wevelgem biedt Wonen Regio
Kortrijk 32 nieuwe eigentijdse koopwoningen aan.
Sociale huisvestingsmaatschappij Wonen Regio Kortrijk is een recente fusie van drie
huisvestingsmaatschappijen. Op het grondgebied Kortrijk heeft ze een huurpatrimonium van meer dan 2500
woningen. Daarnaast biedt ze ook sociale leningen en heel wat koopwoningen voor de ganse regio aan.
Wonen Regio Kortrijk stelt in al haar bouwprojecten energiezuinigheid en duurzaamheid voorop.
De woningen in Wevelgem zijn onmiddellijk beschikbaar.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID
De 32 koopwoningen liggen op een nieuw aangelegde verkaveling Vinkenstraat, tussen de wijken Wijnberg
en Kapelhoek in Wevelgem.

Van op de wijk ben je onmiddellijk in de Roeselarestraat of de Gullegemsestraat die je niet alleen in het
centrum van Wevelgem brengt, maar ook onmiddellijk aan de afrit en de verkeerswisselaar A17-A19.
Je profiteert dus optimaal van de centrale ligging van Wevelgem die je meteen in Kortrijk en dus ook richting
Gent brengt, maar tegelijkertijd via de A17 en A19 ook makkelijk naar Brugge of Ieper leidt.
Wevelgem ligt op een steenworp van Kortrijk waar je geniet van de voordelen van de stad.
Tegelijkertijd beschikt de gemeente zelf over heel wat troeven waardoor het er aangenaam wonen is:
een uitgebreid scholennetwerk, een bibliotheek, een gloednieuw zwembad en andere sportinfrastructuur,
mogelijkheden voor de jeugd, …

Daarnaast investeerde de gemeente de afgelopen jaren ook sterk in de aanleg van een uitgebreide groene
gordel, getuige onder meer het domein Bergelen dat samen met de provincie verder wordt uitgebouwd.

DE AANLEG VAN DE SITE
De nieuwe verkaveling kadert in een veel ruimer project.
Reeds in de jaren ’70 besliste men om in de buurt van de Wevelgemse Vinkenstraat een honderdtal sociale
woningen te bouwen. Dat gebeurde uiteraard gefaseerd.
De laatste fase van het project startte in 2019 met de bouw van 31 huurwoningen en 32 koopwoningen die
nu te koop worden aangeboden.
De buurt is rustig, veilig en kindvriendelijk.
We bevinden er ons in een kalme omgeving met kleine voetgangers- en fietserssteegjes die de verbinding
maken tussen de verschillende buurten. Bovendien kunnen ook de kinderen zich er naar hartenlust uitleven
met de aanwezigheid van heel wat kleine speelpleintjes.

Alhoewel we hier in een vrij verstedelijkte omgeving zitten, genieten een aantal woningen toch van een erg
landelijk zicht.

DE WONINGEN
Bij de bouw van de woningen werd gekozen voor een functioneel en compact ontwerp.
Het gaat om energiezuinige woningen met platte daken; praktisch en eigentijds.

De sobere stijl wordt enigszins doorbroken door het door elkaar gebruiken van verschillende types
gevelstenen en speelse tegelpannetjes.

De kubuswoningen zijn maximaal doorlicht.
Zowel vooraan als achteraan zijn grote glaspartijen aangebracht waardoor je een heel luchtig gevoel krijgt in
de woningen.

Elke woning beschikt over een aparte achterdeur die leidt naar een eigen terras van waaruit je uitkijkt op de
grote tuin.

Bovendien zijn alle tuinen bereikbaar hetzij via de garage hetzij via een poortje aan het toegangspad
achteraan.

Tot slot kan elke koper van een koopwoning zijn wagen kwijt op een veilige manier:
hetzij in een carport bij het huis, hetzij in een garage.

GELIJKVLOERS
Op de benedenverdieping vind je telkens een inkomhal met toilet en een kleine technische ruimte waar je
onder meer de elektriciteitsmeters vindt.
Eenmaal binnen in de leefruimte, kom je in een open omgeving terecht.
Eet- en leefruimte lopen door elkaar, mede doordat werd gekozen voor een open keuken.
Het ruimtegevoel wordt nog versterkt doordat er geen gangen zijn op de benedenverdieping, er werd
geopteerd voor een open trap naar de verdieping.
Voorts vind je op de gelijkvloerse verdieping ook nog een bergruimte, ideaal voor het plaatsen van
wasmachine en droogkast.
Wat tot slot opvalt, is het vele licht dat binnenvalt in de woningen. Daar zorgen de grote raampartijen voor.

BOVENVERDIEPING
Op de verdieping vind je dan weer de slaapkamers, een moderne badkamer en afzonderlijk toilet.

BUITEN
Zoals gezegd beschikt elke woning ook over hetzij een eigen carport hetzij een eigen garage.
Ook de tuinen zijn ruim te noemen.

DUURZAAMHEID EN ENERGIE
Bij de bouw werd veel aandacht besteed aan ecologie en duurzaamheid.
De woningen zijn prima geïsoleerd, beschikken over vloerverwarming, zonnepanelen en een warmtepomp.
Hun e-peil ligt tussen de 2 en de 9, wat heel laag is en dus voor heel beperkte energiefacturen zorgt.

PRIJZEN
Hieronder vindt u de prijzen van de verschillende woningen.
Achteraan deze bundel kan u aan de hand van de gevelplannen bekijken wat bedoeld wordt met de
verschillende types woningen.
OPGEPAST:
De woningen worden verkocht zonder keuken of vloeren.
Het staat u vrij de woning naar eigen smaak en met eigen vakmensen af te werken.
Als u dat wenst, kan u ook een beroep doen op de mensen die onze kijkwoning al inrichtten.
Om u een goede inschatting te kunnen geven van de meerkost die de installatie van keuken en vloeren met
zich meebrengen, geven wij u graag een aantal prijzen uit onze kijkwoning mee:
-

Kostprijs keuken (inclusief toestellen): €10.974, exclusief BTW
Kostprijs vloeren: €9825, exclusief BTW

Verlaagd btw-tarief van 6%
Bij deze woningen geniet u van een verlaagd btw-tarief van 6%.
Als u dit wenst, kunt u ook genieten van een Vlaamse woonlening (‘sociale lening’) tegen zeer gunstige
rentevoeten (inkomensafhankelijk).
Bovenop de vermelde verkoopprijs van de woning betaalt u dus slechts 6% btw en notariële kosten.
U betaalt via ons minder dan 600 euro voor de koopakte van de woning. En de notariële kosten voor een
eventuele Vlaamse woonlening zijn minder dan 5.000 euro. Een koopje!
Bovendien kunt u voor de afwerking van de keuken/badkamer ook maximaal 12.500 euro lenen.

KOOPVOORWAARDEN
Vraagt u zich af of u in aanmerking komt voor het kopen van een dergelijke woning?
We sommen de verschillende voorwaarden even voor u op:

1. Basisvoorwaarden
•
•
•
•

-

U bent meerderjarig (18 jaar of ouder)
Inschrijving in het register
Uw inkomen is niet te hoog en niet te laag
U hebt geen eigendom

2. Uw inkomen is niet te hoog en niet te laag
Wat telt als uw inkomen?
Uw inkomen is het ‘gezamenlijk belastbaar inkomen’ en het ‘afzonderlijk belastbaar inkomen’ op het laatst
gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting.
Dit is ook:
- Het niet-belastbare vervangingsinkomen
- Het genoten leefloon
- Het inkomen dat op basis van supranationale belastingakkoorden niet aan de Belgische personenbelasting
onderworpen is
Het inkomen van andere personen die de woning mee zullen bewonen, wordt ook meegeteld.
Voordat wij het inkomen aftoetsen aan de inkomensgrenzen moeten wij dit indexeren.
Dit geldt niet voor inkomsten van:
- Ongehuwde of niet-wettelijk samenwonende kinderen, die jonger zijn dan 25 jaar en vanaf hun 18 jaar altijd
deel van het gezin waren
- Uw familieleden van de eerste graad (kind, ouder) en de tweede graad (kleinkind, grootouder, broer/zus)
die als ernstig gehandicapt erkend zijn of ten minste 65 jaar oud zijn
Volgende inkomsten worden voor de helft meegeteld:
- De inkomsten van de inwonende ascendenten (ouders, grootouders ...) die niet als ernstig gehandicapt
erkend zijn of die jonger dan 65 jaar oud zijn

3. Inkomensgrenzen
Uw inkomen mag in 2021 op de referentiedatum niet lager zijn dan 9.817 euro.
Uw inkomen mag in 2021 niet hoger zijn dan:
*U vindt meer uitleg over de begrippen cluster 0/1/2 op www.vmsw.be

Persoonlijke situatie

Aankoop in cluster 1 en Aankoop in cluster
2
0

Alleenstaande zonder persoon ten laste

41.096 euro

39.229 euro

Alleenstaande met ernstige handicap zonder persoon ten
laste

45.200 euro

43.146 euro

61.638 euro

58.837 euro

Alle andere gevallen

Per persoon ten laste verhogen met

4.140 euro
3.917 euro

4. U heeft geen eigendom
Eigendomsvoorwaarde
De koper van een sociale koopwoning of sociale kavel moet op de referentiedatum voldoen aan de volgende
eigendomsvoorwaarden. Dat is het geval als hij of een van zijn gezinsleden:
•
•
•
•

geen woning of een bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of
opstal heeft
geen woning of een bouwgrond heeft die hij of zijn gezinslid volledig of gedeeltelijk in vruchtgebruik
gaf
geen woning of een bouwgrond heeft die de kandidaat-koper, zijn gezinslid of een ander persoon
(bijvoorbeeld de erflater) volledig of gedeeltelijk in erfpacht of opstal gaf
geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap is waarin hij of een gezinslid
een zakelijk recht (volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal) op een woning of bouwgrond
inbracht.

Uitzonderingen op de eigendomsvoorwaarde
In vijf situaties kan een kandidaat-koper die niet aan de eigendomsvoorwaarde voldoet toch inschrijven en
een sociale koopwoning of kavel toegewezen krijgen.
1. Relatiebreuk
2. Kosteloze verkrijging
3. Overbewoonde woning
4. Onbewoonbare woning
5. Woning in een ruimtelijke bestemmingszone waar wonen niet is toegestaan

DETAILPLANNEN
Er bestaan woningen in verschillende types.
Hieronder vindt u de doorsnedeplannen van de types woningen.
Meer gedetailleerde technische plannen met exacte afmetingen zijn ter beschikking.

WONING TYPE 1

WONING TYPE 2

WONING TYPE 3

WONING TYPE 6

CONTACT
Is uw interesse gewekt?
Hebt u nog vragen?
Contacteer ons, wij helpen u graag.
Wonen Regio Kortrijk, Nieuwstraat 13, 8500 Kortrijk
T 056 26 02 36
E kopen@wonenregiokortrijk.be

