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Omschrijving 
 

De verkaveling, gerealiseerd in samenwerking met het gemeentebestuur van Izegem telt 

32 bouwkavels en is gelegen tussen de Dahlialaan, de Slabbaardstraat-Noord en de 

Meensestraat.  

Op alle kavels kunnen de kopers bouwen met een aannemer van hun keuze. 

Het plan kan geraadpleegd worden op de website http://www.wvi.be 

en dan verder woonprojecten en verder klikken via wvi-bouwgronden. 

 

Voorwaarden en verplichtingen 
 
Om een perceel te kunnen kopen moet de koper (gehuwd, ongehuwd, samenwonend) 

minimum 18 jaar zijn. 

Elke koper kan slechts één perceel kopen. 

De koper mag een eigendom (perceel, appartement, woning) bezitten, maar gaat de 

verbintenis aan die eigendom(men) binnen de vijf jaar te verkopen. 

 

Het perceel kan niet onbebouwd verkocht worden. 

De woning moet binnen de 4 jaar winddicht en binnen de 5 jaar voltooid zijn en door 

de koper zelf betrokken worden gedurende minimum 10 jaar. 

De woning kan niet verkocht of verhuurd worden binnen de tien jaar na het betrekken 

van de woning. 

Deze termijnen gaan steeds in vanaf de datum van de akte verkoop. 

 

Bouwvoorschriften 
 

De verkaveling werd op 06-10-2008 goedgekeurd door het ministerie van de Vlaamse 

Gemeenschap - Afdeling R-O Vlaanderen - ruimtelijke ordening - dossiernummer 

5.00/36008/1259.1. 

De goedgekeurde stedenbouwkundige voorschriften zijn afzonderlijk bij de documentatie 

gevoegd en eveneens te raadplegen op de website. 

 

Grondsonderingen 
 

Om de kandidaat-kopers een idee te geven over de bodemkwaliteit binnen de 

verkaveling, werden sonderingen uitgevoerd door een gespecialiseerd laboratorium.   

De resultaten zijn enkel richtinggevend voor de bodemkwaliteit binnen de verkaveling 

maar zijn niet van toepassing op elk perceel afzonderlijk.  

Ter zake kan advies gevraagd worden aan uw architect of aannemer.   

 
 
Bodemdecreet 
 

In overeenstemming met het bodemdecreet heeft de wvi de nodige bodemattesten 

aangevraagd. 

Deze attesten zijn aan de notaris overgemaakt. 

 
 
 
 
 
 

http://www.wvi.be/
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Verkoop-zie ook reglementering optieneming (afzonderlijk document) 
 

De kandidaat-koper kan – telefonisch bij onze contactpersoon (vermeld op de brief) – 

telefoon 050-36 71 71 – een mondelinge optie nemen – zonder verplichting tot aankoop 

- op een perceel voor de duur van maximum 8 dagen. 

Binnen die periode moet hij meedelen aan wvi of hij een schriftelijke optie 

(verkoopbelofte) voor 5 maanden wenst te nemen 

De optieperiode loopt dus 5 maanden te rekenen vanaf de datum optieneming. 

De optienemer betaalt bij de optieneming een handgeld van 500 EUR (contant of met 

cheque) 

Gedurende de optieperiode moet de kandidaat-koper een bouwvoorstel , bij voorkeur 

opgemaakt door een architect, voorleggen aan het Planning Comité Klein Harelbeke 

(adres stadhuis Izegem, Korenmarkt 10 te Izegem). 

Gelet op het tijdsbestek voor het lichten van de optie is het aanbevolen kort na de 

optieneming, door een architect een bouwvoorstel te laten opmaken conform de 

bouwvoorschriften. 

 

De optienemer bevestigt uiterlijk op de laatste dag van de optieperiode bij aangetekende 

brief aan de wvi de optie en bezorgt tegelijkertijd het positieve advies van het Planning 

Comité. 

 

Door de bevestiging van de optie wordt de optieneming omgezet in een overeenkomst tot 

aankoop. De optienemer betaalt het voorschot (20% van de verkoopprijs) verminderd 

met het handgeld. 

Ook de meetkosten (480 EUR) moeten samen met het voorschot worden betaald. 

 

De wvi verwittigt daarna de notaris, die met de kopers contact opneemt voor het verlijden 

van de akte. De akte moet verleden worden binnen de vier maanden na het 

ondertekenen van de overeenkomst. Bij het verlijden van de akte moet het saldo van de 

verkoopprijs betaald worden bij de notaris. 

U dient bij het verlijden van de akte eveneens in het bezit te zijn van het bewijs van 

betaling van het voorschot en van de meetkosten. 

Notaris Yannick Sabbe,  

Korenmarkt 24 - 25, 8870 Izegem (051-30 01 55), e-mail: yannick.sabbe@notaris.be  

is aangeduid om de akte verkaveling (basisakte) op te maken en de akten verkoop en de 

akten te verlijden. 

Bij het afsluiten van de optieneming kan de optienemer ook nog een notaris naar keuze 

aanduiden. 

mailto:yannick.sabbe@notaris.be
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Verkoopprijs 
 

De verkoopprijs omvat zowel de grond als alle kosten voor aanleg van wegen en riolen  

en de aanleg van elektriciteit, gas, water, kabeldistributie, openbare verlichting. 

De meetkosten bedragen 480,- EUR en zijn niet in de prijs begrepen.  Deze kosten 

worden betaald samen met het voorschot.  Op de verkoopdag ontvangt de koper 

hiervoor 2 overschrijvingsformulieren. 

De aktekosten bedragen ongeveer 15 % en worden bij het verlijden van de akte 

rechtstreeks aan de notaris betaald. 

Deze kosten omvatten de registratierechten (10 %), de onkosten voor de opmaak en het 

verlijden van de akte, van de akte verkaveling, de dossierskosten en het ereloon van de 

notaris. 

Inlichtingen hierover kunt u vinden op de website van de koninklijke federatie van het 

Belgisch notariaat (http://www.notaris.be) of rechtstreeks bij de notaris. 

 

De prijs en opgemeten oppervlakte van de percelen worden vermeld op een afzonderlijke 

lijst en op de website. 

 

http://www.notaris.be/
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Algemene informatie 
 

Zowel in de krantenwinkel, boekhandel als op het internet kunt u op vandaag heel wat 

informatie vinden over bouwen. 

 

Nuttige bouwlinks: 

http://www.vlaanderen.be/wonen 

De site biedt informatie over bouwen en wonen in het Vlaamse Gewest.  Er is zowel een 

rubriek huren, kopen, verhuren, (ver)bouwen. 

 

http://www.premiezoeker.be 

Particulieren vinden er een volledig overzicht van alle premies en tegemoetkomingen van 

het Vlaamse Gewest. 

 

Nb: Indien u nog niet over een internetaansluiting beschikt dan kunt u voor een 

infobrochure over de premies en tegemoetkomingen terecht bij uw gemeentebestuur of u 

kunt uw vraag richten aan: 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling ROHM West-Vlaanderen, 

Huisvesting, 

Werkhuisstraat 9, 8000 Brugge 

tel.: 050-44 28 11 en fax: 050-44 29 99 

 

http://www.izegem.be  

Site van de gemeente met nuttige adressen en contactpersonen van de gemeente.  Zie 

ook onder de rubriek Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw. 

 

http://www.vmsw.be 

Nuttige informatie die u wegwijs maakt in de bouwwereld.  Ook info te vinden over de 

sociale huursector. 

 

http://www.livios.be 

Actuele informatie voor zover de particuliere (ver)bouwer als voor de bouwprofessional. 

Iedere twee weken komt er een eigen krant uit. 

 

http://www.bouwsite.be 

Deze site is bedoeld als leidraad voor de kandidaat-eigenaar.  Hier vindt men informatie 

die men nodig heeft als men denkt aan kopen, bouwen of verbouwen van een woning. 

 

http://www.ode.be 

Wegwijs in de verschillende duurzame energiebronnen die in Vlaanderen kunnen worden 

toegepast (zonneboiler, elektriciteit uit zonlicht e.a.). 

 

http://www.vibe.be 

Vlaams Instituut voor bio-ecologisch bouwen en wonen. 

 

http://www.mijn-architect.be 

Bent u nog op zoek naar een architect en weet u niet waar te beginnen?  

Surf dan eens naar bovenvermelde site. Hier vindt u de contactgegevens van meer dan 

900 architecten en hun realisaties. 

http://www.vlaanderen.be/wonen
http://www.premiezoeker.be/
http://www.izegem.be/
http://www.vmsw.be/
http://www.livios.be/
http://www.bouwsite.be/
http://www.ode.be/
http://www.vibe.be/
http://www.mijn-architect.be/

