
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tielt deelgemeente Schuiferskapelle 
wvi-project Brugstokwegel 
 
 
 
 
Voorwaarden en verplichtingen voor de sociale verkaveling Brugstokwegel 
Voorwaarden 
Naast de voorwaarde dat men minstens 18 jaar moet zijn en slechts 1 perceel kan kopen gelden  
nog bijzondere voorwaarden: 

1) geen eigendom bezitten (geen bouwperceel/woning/appartement in volle eigendom of in  
vruchtgebruik hebben of geheel of gedeeltelijk vervreemd hebben in de laatste 2 jaar) 

 
       2)   er gelden eveneens inkomensvoorwaarden 
 
Verplichtingen 
Het perceel kan niet onbebouwd verkocht worden.  Het bouwvolume moet voldoen aan bepaalde 
voorwaarden. De woning moet binnen de 4 jaar winddicht zijn en voltooid zijn binnen de 5 jaar.  
De koper moet  20 jaar (te rekenen vanaf de datum van de aankoopakte van de grond) de woning  
zelf betrekken. 
 
 
Bouwvoorschriften voor de sociale verkaveling Brugstokwegel 
 
De verkaveling werd op 4 maart 2008 goedgekeurd - dossiernummer VK 5.00/37015/1156.1.  
De goedgekeurde stedenbouwkundige voorschriften zijn afzonderlijk bij de documentatie gevoegd. 
Bij de voorschriften hoort eveneens het profielschema. 
 
 
 
 
 
 



Grondsonderingen 
 
Om de kandidaat-kopers een idee te geven over de bodemkwaliteit binnen de verkaveling,  
worden 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. 
 
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 inbegrepen.  
Deze kosten worden betaald samen met het voorschot.  
De aktekosten worden bij het verlijden van de akte rechtstreeks aan het Aankoopcomité,  
Bouwcentrum Pottelberg, Engelse Wandeling 2F, 8500 Kortrijk - commissaris Rudy Daeveloose,  
(056/23 86 20), betaald.  
U kunt inlichtingen hierover inwinnen bij deze commissaris. 
Deze aktekosten omvatten de registratierechten (10%), de onkosten voor de opmaak en verlijden  
van de akte en de akte verkaveling. 
 
Verkoop 
 
De kandidaat-koper kan – telefonisch bij onze contactpersoon  
(vermeld op de brief –telefoon 050-367171) een optie op een perceel nemen – zonder verplichting  
tot aankoop – voor de duur van maximum 8 dagen. 
Wanneer zijn keuze definitief is, moet de kandidaat-koper ons opnieuw contacteren. 
Wij sturen de kandidaat-koper dan de overeenkomst tot aankoop en de nodige bijlagen. 
De overeenkomst tot aankoop wordt door beide partijen (koper en wvi) ondertekend.  
Eén exemplaar is voor de koper en één exemplaar voor de wvi (verkoopster).  
De koper ontvangt nog het meetplan.  
Indien het naastliggend perceel reeds verkocht is, worden de gegevens van de koper meegedeeld  
om verdere nuttige afspraken met hem/haar te kunnen maken in verband met de bouw van de  
woning, afsluitingen enz. 
Binnen de 5 werkdagen na het ondertekenen van de overeenkomst moet de koper een voorschot 
betalen van 20% (afgerond naar het hoger gelegen honderdtal) van de verkoopprijs, alsook de 
meetkosten van 480,- EUR. 
De wvi verwittigt daarna de commissaris van het Aankoopcomité, 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 commissaris. 
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. 
Een commissaris van het Aankoopcomité te Kortrijk - Federale Overheidsdienst Financiën, 
Aankoopcomité Kortrijk, Bouwcentrum Pottelberg, Engelse Wandeling 2F3, 8500 Kortrijk  - de heer  
Rudy Daeveloose tel. (056/23 86 20) is aangeduid om de akte verkaveling (basisakte) op te maken  
en om de akten verkoop en de akten te verlijden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


