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www.newimmoservice.be
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STERREBEEK
Volledig instapklare
woning met 3 ruime
slaapkamers,
een bureaukamer
en 2 badkamers.
Uitstekend gelegen
en omgeven door een
aangename tuin.
EPC: 392 kWh/m2.
Vraagprijs €450.000

Dansen? Natuurlijk!
Nieuwe cursussen in
januari en februari!

Mechelsesteenweg 731 en 732,Herent
Tel. 016 48 80 22 • www.desmetcamby.be

UW REGIOGIDS

OOSTRANDWoensdag 7 januari 2015
Wekelijks magazine

F
ot
o:
dc

o
Inclusief
Notarieel blad

Concert
Vossem’s Voerenzo
nen brengen hun
winterconcert

Muziek
Laïs bestaat 20 jaar

OPDECOVER
Chocolaterie Reen
Sweets &Treats ontving
het Handmade in Belgi
um label vanUNIZO



80% EENDENDONS(1)

140x200 cm €285 - €76 = €209
240x220 cm €525 - €156 = €369

SLEEPYFILL WARM
SYNTHETISCH DEKBED(1)

140x200 cm €93 - €18 = €75
240x220 cm €158 - €29 = €129

SLEEPYFILL KOMBI
VIERSEIZOENEN(1)

140x200 cm €161 - €32 = €129
240x220 cm €289 - €50 = €239

(1) Ook verkrijgbaar in andere afmetingen en uitvoeringen.

Uitzonderlijk open op zondag 4 januari, 11 januari, 18 januari en 25 januari van 13 tot 18 uur!

Dekbedden

tot €156 voordeel
Gratis levering < 50km
Wij nemen uw oude matras gratis mee

SOLDEN
-50%
Op eindereeksartikelen zolang
de voorraad strekt

Kiezen uit 42
tentoongestelde

Boxsprings

Boxspring + matrassen

-50% nu €1499
AKAHS0BL

Electrisch verstelbaar
1 persoon €575
2 persoons €1180

TOT

€370voordeel

Matrassen

Lattenbodems

€2790
Elektrische Boxspring
met matrassen

nu €2995(4)

€ 465 voordeel

LIMITED EDITION BS1
ERGOSLEEP® BOXSPRING
Hoofdbord + boxspring + matras
180 X 200/210/220cm

Leuven
Vaartkom 29 - Leuven

(aan de nieuwe jachthaven)
Tel. 016 22 66 11

SOLDEN

-50%
Op eindereeksartikelen zolang
de voorraad strekt

Exclusief bij



‘Deze ambachtelijke chocolatier
maakte van passie haar beroep en
startte een chocolaterie inMeer
beek. Ze is de tweede ondernemer
inKortenberg die het exclusieve
label ontvangt’, stelt UNIZO.
ReenVanLooveren deed haar
zaak enkelemaanden geleden
open in de Schoonaardestraat 56
inMeerbeek. ‘Het succesverhaal
van haar Chocolaterie ligt in de
uitgebreide samenwerking die ze
aangingmet verschillende choco
ladecoaches. Ook op vlak van
smaakwordt samengewerktmet
een selecte groep van proevers.
Het uitgewerkte gamma van 20
‘signatuurpralines’ elkmet eigen
design, verpakking en uitleg is het
resultaat van deze cocreatie.
Verrassend is dat je dankzij de
‘signatuur’ en het bijgevoegde
menuoverzicht een correct beeld
krijgt vanwelke ingrediënten in
elke praline zitten.’

‘Reen gaat vanzelfsprekend au
thentiek tewerkmaar biedt zo
wel eigenzinnige alsmeer traditi
onele smaken aan. Voor veel klan
ten zijn vooral de ‘Macarons de
Paris’ haar handelsmerk gewor
den. Deze ronde, luchtige koekjes

hebben een zachte vulling in het
midden en een krokante buiten
zijde. Chocolatier Reen biedt elke
vrijdag verse ‘Macarons de Paris’
aan!’
‘Waaromeen label? Omdat het

vandaag de dag voor consumen
ten niet duidelijk iswat het ver
schil is tussen een industrieel
product en een handgemaakt am
bachtelijk product, creëerdeUNI
ZOhet label ‘Handmade InBelgi
um’ (HIB) en handmadeinbelgi
um.com.Hiermeeworden
ambachtelijke ondernemers
zichtbaar.’

Fier. En geen beetje!
‘’Ik had totaal niet verwacht dat ik
nu al het label zoumogen ontvan
gen’, reageerdeReen. ‘Ik hoopte
het label ooit wel binnen te halen,
maar dacht dat hetwel nog even
zou duren alvorens hetme zou
lukken.Maar uiteraard is dit iets
omheel fier op te zijn.We zullen
er zekermee kunnen pronken.’

Reen Sweets & Treats ontvangt
Handmade In Belgium  label
MEERBEEK Chocolaterie Reen Sweets & Treats
uit Meerbeek heeft op woensdag 17
december het Handmade In Belgium 
label ontvangen. UNIZO Kortenberg en
burgemeester Chris Taes van Kortenberg
reikten het label uit aan Chocolatier Reen
Van Looveren. Dries Charlier

COVERSTORYCOVERSTORYRONDOM

‘Ik hoopte het label
ooit wel binnen te
halen, maar dacht

dat het wel nog even
zou duren alvorens
het me zou lukken’

15%voordeelop het Aupingassortiment*
*Deze actie loopt van 1 t/m 31 januari
2015. Bekijk de actievoorwaarden op
www.auping.be/winteractie.

De exclusieve Auping
speciaalzaak in Leuven

Leuven
Diestsesteenweg 46
T 016 60 02 44
www.aupingplaza-leuven.be
Openingsuren: ma-vr 10u-12u &
13u-18u • za 10u-18u
Uitzonderlijk open zondag
18/01 & 25/01 • 14u-18u

BED-TEXTIELSALE

Nieuw bed?
Nieuwe Auping!

AKOJA00A
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SPORT
OVERIJSE

Quiz 2015
't Prochefiest 2015 zal in uw
geheugen blijven hangen als
een editie waarbij quiz, muziek
en actie op onnavolgbare wijze
samensmelten tot een totaal
spektakel met The Jacquelines
als toetje.
Zaterdag 10 januari om 19.00
uur
GCDe Bosuil
www.debosuil.be

UIT
LOONBEEK

Kermis
De feestdag van St.Antonius
Abt is op 17 januari. De zondag
hieropvolgend wordt dit met de
nodige luister gevierd. De fees
telijkheden starten om 9.30 u
met een plechtige eucharistie
viering.
Zondag 18 januari
St.Antoniuskerk
www.huldenberg.be

KORTENBERG

Dansen op liedjes van
Claude François
In de jaren ‘60 en ‘70 haalde

Claude regelmatig de top10
met nummers als ‘Il fait beau, il
fait bon’, ‘Comme d‘habitude’,
‘Alexandrie, Alexandra‘... stuk
voor stuk disconummers waar
mee ambiance verzekerd was!
Woensdag 14, 21 en 28 januari
van 20 tot 22.00 uur
GC Colomba
€ 20
www.kortenberg.be

NEERIJSE

Kaas enwijn (bier)
avond en fotoreportage
voorbije activiteiten
Iedereen wordt van harte uit
genodigd om bij een lekkere
kaas of vleesschotel die je
naar believen overgiet met
wijn of bier of., een gezellige
babbel te slaanmet vrienden
en kennissen.
Vrijdag 30januari om 19.00 uur
Zaal TenWijngaerd
€ 11
0475/49.37.45, www.vtbkul
tuur.be

EXPO/
LEZING
EXPO
LEZING
EXPO/
LEZING

/

OVERIJSE

BekendeVlamingen in
beeld  Paul DeMal
sche
Paul DeMalsche brengt por
tretfoto's van bekende en iets
minder bekende Vlamingen.
Hij maakt al 15 jaar lang covers
en portretfoto's voor Acc‘en
ten, een cultuurmagazine dat
uitgegeven wordt door de cul
tuurcentra in hetWaasland.
Van 9 tot 29 januari
CC Den Blank
info@denblank.be, 02 687
59 59

OVERIJSE

Djamila Timmermans:
Keltisch Isca
Tijdens de voorstelling Kel
tisch Isca ontdekt u onder
meer waaromMariëndal ooit
zo bijzonder was voor Overijse
en wat het Zoniënwoud, Paar
denbeken en Kattenbergen te
betekenen hadden.
Dinsdag 13 januari om 14.00
uur
VVK: € 2,00
Cafetaria 't Overzicht inWZC
Mariëndal
02/687.59.59, www.den
blank.be

OVERIJSE

Lezing door kinder
rechtencommissaris
BrunoVanobbergen
De Gemeentelijke Openbare
Bibliotheek van Overijse ont
vangt kinderrechtencommissa
ris Bruno Vanobbergen, ook in
de media een veelgehoorde
stem over kinderen en hun
rechten.
Donderdag 15 januari van
20.30 tot 22.00 uur
CC Den Blank
overijse@bibliotheek.be
026875718

CULTUURCULTUURCUL
OVERIJSE

Het Gevolgmet JoDe
meyere en Sofie Pal
mers  Petrus en den
dodendraad
Een tragische lovestory op de
grens waar ooit den draad
stond, die dorpen in tweeën
sneed, waar smokkelaars aan
bleven plakken, die een verlo
ving tot een vierjarig bestaan
veroordeelde.
Zaterdag 17 januari om 20.30
uur
CC Den Blank
€ 14
02 687 59 59

DeKoninklijkHarmonieVossem's Voerezonen houdt op zaterdag en
zondag 10 en 11 januari haar jaarlijkswinterconcert. ‘Zoals gewoon
lijk hebben dirigenten PeterWouters en StevenRansweer een geva
rieerd programmauitgekozen’, klinkt het. ‘Het is het eerste concert
van de harmonie sinds ze op 5 oktober naar de categorie Ereafdeling
promoveerdemet 94,67 procent.’
‘Door organisatorische en infrastructurele redenenwordt er dit jaar
geen toneelvoorstelling gebracht. Op zaterdagavondwordt het con
cert gevolgd door eenmuzikale verrassingmet achteraf het traditio
nele balmetDJ Joël.’
‘

Jaarlirlir jkijki s Winterconcert K.H.
Vossem's Voerezonen

Zaterdag 10 en zondag 11 januari om 18u30
Gemeentelijke feestzaal Vossem, Dorpsstraat 38
€ 9
www.vossemsvoerezonen.be

TIP

De Koninklijk Harmonie Vossem's
Voerezonen houdt op zaterdag en
zondag 10 en 11 januari haar jaarlijks
winterconcert. Foto: if

CONCERT

AGENDAvanaf 9 januari 2015AGRONDOM4



Uitgebreide keuze aan klassieke, speelse, sportieve, speciale
en unieke outfits MET bijhorende accessoires:

charlie ∙ red & blu ∙ rtb ∙ mcgregor ∙ gaastra ∙ 717 ∙ blue bay
fun & fun ∙ enfant d’amour ∙ terre bleue jr.

pauline b. ∙ petrol ∙ geisha ∙ my little lady jewels

Broers, zussen en mama’s vinden hier ook een mooie outfit !

Voor de mama’s hebben we een mooie collectie samengesteld:
thelma & louise ∙ atmos fashion ∙ four roses ∙ river woods

pauline b. ∙ terre bleue ∙ mcgregor
angels ∙ lucy has a secret ∙ very simple ∙ titto

Thelma & Louise Atmos

Red & blue

Charlie

Terre bleue

Enfany d’amour

AKUWV00A

Tijdens de opendeurdagen geniet u van een
directe korting bij een volledige outfit

voor de communicant.

COMMUNIE OPENDEURDAGEN 2015
van 10 januari tot 1 februari

Extra open op zondag 11, 18 en 25 januari en
1 februari van 11 tot 17uur

H o o r n z e e l s t r a a t 2 3 • T E R V U R E N • t e l . 0 2 7 6 8 0 3 3 6

-10%
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Ruime keuze uit de collectie:
Charlie • Red&Blu • Terre Bleue
IKO • Mc Gregor • CKS • Filou

Quicksilver • Roxy

SPECIALE COMMUNIE
OPENDEURWEEKENDS

IN JANUARI

KORTING
op uw communiesetje

Zat. 10 en zon. 11
januari 2015

Zat. 17 en zon. 18
januari 2015

Zat. 24 en zon. 25
januari 2015

Zat. 31 jan. en zon. 1
februari 2015

klein duimpje
baby, kinder-en jeugdkledij, originele topmerken tot 16 jaar

KAN U NIETTIJDENS DEWERKUREN KOMEN? U KAN EENAFSPRAAK MAKEN
VIATELEFOON 02.767.41.16 OFVIA EMAIL INFO@KLEINDUIMPJETERVUREN.BE

Brusselsesteenweg 1/4 - 3080Tervuren
Ontdek onze merken en communiefoto’s op onze website

www.kleinduimpjetervuren.be en like ze op facebook

OPENDEURDAGEN:
10-11, 17-18, 24-25

en 31 januari - 1 februari
van 10 tot 17u

Gymp - Rtb - Gaastra -
Brian & Nephew -

Carbone

NEW:
Fun & fun (3 m tot 16 j) -
Mayoral (3 m tot 2 j) -

Gas (3 m tot 2 j)

10% KORTING
voor elke communicant

en lentefeestkledij.
Ook voor broers

en zussen.
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Communie
& Lentefeest
De eerste communie
& Lentefeest
Welke rol vervullen de ouders
tijdens de eerste communie
van hun kind? Hun belangrijk-
ste rol spelen ze eerder voor –
dan tijdens – de communiemis.
De ouders moeten aanwezig zijn
op de informatievergadering die
aan de mis voorafgaat en hun
kind zo goed mogelijk trachten bij
te staan tijdens de voorbereiding
ervan: hun kind helpen, aanmoe-
digen, vragen beantwoorden…
Tijdens de communiemis heb-
ben de ouders geen officiële rol te
vervullen. In sommige parochies
vraagt men evenwel aan de ouders
om een welkomstwoord of -gebed
voor te lezen, zoals men dat doet
tijdens een doopplechtigheid. De
ouders mogen hun geluk uiten,
hopen dat de kinderen deze eer-
ste communie voor altijd in hun
hartje sluiten, dat deze dag voor

hen een dag
van vreugde
en vrede is…
De kinderen komen in pro-
cessie de kerk binnen en nemen
plaats op de eerste rij voor het al-
taar. De familie neemt vlak achter
hen plaats. Bij het ter communie
gaan, krijgen de kinderen voor-
rang. Soms laat men ze langs het
altaar komen. Men stelt alles in
het werk opdat de kinderen aan-
dachtig zouden blijven. Daarom
is het ongepast – ook al zijn het
mooie herinneringen – om foto’s
te nemen tijdens de ceremonie.
Het zou enkel de ingetogenheid
van de kinderen verstoren en
hen beletten om te bidden. Ofwel
vraag je vooraf de toestemming
aan de pastoor om foto’s te maken
ofwel wacht je tot het einde van de
communiemis om foto’s te nemen.
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Dag- en avondopleidingen voor iedereen van 16 tot 96 jaar

Info en inschrijvingen:
Centrum voor Volwassenenonderwijs Tervuren-Hoeilaart
Brusselsesteenweg 106 3080 Tervuren 02 767 04 30 info@cvoth.be www.cvoth.be

Hoe i laa r t-Te r v u r e n

Vo lwas senenonde rw i j s

C V O
www.cvoth.be

KokenTalen Informatica

Nieuwe cursussen :
Nederlands, informatica, koken starten in januari 2015
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Na een goede school,
de job
van mijn leven

www.gito-tervuren.be

AI
OY

F0
0I

Peter Verhulst
presentator/producer Radio 2

Zondag 18 januari 2015

TOAST
LITERAIR

De grootste literaire
brunch op zo’n
200 plekken
in Vlaanderen

ALLE I
NFO:

DAVIDSFONDS.BE/

TOASTLITERAIR

016/310.600

OVERIJSE

Hypnozensati
on
Hypnose is een ver
schijnsel dat al sinds de
oudheid bestaat. Patrick
PickArt probeert het ta
boe te doorbreken door
het als een dagelijks
voorkomend, natuurlijk
en psychologisch feno
meen voor te stellen.
Zaterdag 17 januari om
20.30 uur
GCDe Bosuil
€ 8
www.debosuil.be

OVERIJSE

Leendert deVis &
Stefanie Van
spauwen Walk
on by
Walk On By vertelt het
waargebeurde levens
verhaal van Burt Bacha
rach door de ogen van de
bejaarde Amerikaanse
componist. Zijn carrière

vat eind jaren 50 aan.
Donderdag 22 januari
om 14.00 uur
CC Den Blank
€ 10
02 687 59 59

KORTENBERG

ZuidChina, schil
derachtig, traditi
oneel enmodern
(beeldreportage)
China is een landmet
1,4 miljard inwoners.
Eén van de oudste en
rijkste beschavingen ter
wereld. De laatste de
cennia is het land zich
economisch en techno
logisch onstuitbaar aan
het ontwikkelen.
Vrijdag 30 januari van
20.00 tot 22.00 uur
OC Berkenhof
€ 6
guido.craps@vtbkul
tuur.be, 02 759 84 66

KORTENBERG

Opde purp‘ren
hei, operette van
Armand
Preud‘homme
Op de purp‘ren hei ver
telt de liefdesperikelen
van de hoevemeid Anne
lie.
Zaterdag 31 januari van
18.30 tot 23.00 uur
OC Berkenhof
€ 45
guido.craps@vtbkul
tuur.be, 02 759 84 66

CONCERT
OVERIJSE

FolkgroepThe
Swigshift,West
hoek Consort
Strijkorkest &Tijl
Uilenspiegelkoor
Het verhaal van de Duit
se kunstenaarexpressi
onist Max Beckmann en
de jonge Belgische kun
stenaar Rafaël Gellynck
tijdens de oorlogsjaren
in het Vlaams stadje

Laïs komt naar Den Blank in Overijse. ‘Eind
vorige eeuw zorgde het titelloze debuut van
Laïs voor een heuse folkrevival in België’,
klinkt het. ‘Nummers als De Wijn, Isabelle en
hoofdvogel 't Smidje waren een onverwacht
succes : meer dan 75 000 exemplaren gingen
er over de toonbank. Het album kampeerde
zowaar een vol jaar in de officiële album
charts.’

Laïs  20 jaar

Vrijdag 16 januari om 20.30 uur
CC Den Blank
€ 20 (Abo: € 16 VVK: € 18 Kassa: € 20)
info@denblank.be, 02 687 59 59

TIP

Laïs komt naar
Den Blank in
Overijse. Foto: if

MUZIEK

AGENDAvanaf 9 januari 2015AGRONDOM6



Ontwerp door uw interieurspecialiste Nadine voor :

KEUKEN- EN BADKAMERINRICHTING
DRESSING EN WANDKASTEN

RENOVATIE MET VOLLEDIGE AFWERKING
Leuvensesteenweg 463 • 3070 Kortenberg

02/759.72.14
Open: dinsdag tot vrijdag 11u-19u • zaterdag 10u-17u

cvba

KEUKENKEUKEN

STUDIOSTUDIO

cvba

inbouwtoestellen

A
K
A
A
Q
00

A

KEUKEN
MASTER

LEICHT

TOONZAALTOESTE
LLEN TOT -40%

Wervik. Het leven in een
bezet stadje in 14 korte
verhalen en in 18 liedjes.
Zaterdag 10 januari om
20.30 uur
CC Den Blank
€ 12
info@denblank.be

TERVUREN

Concertinleiding:
luisteren naar
Bach
In deze inleidende ses
sie onderzoek je wie
Bach was, wat hem en
zijn muziek typeerde en
waarom hij uitgroeide
tot een van de grootste
en invloedrijkste com
ponisten uit de barok.
Woensdag 21 januari
van 19.30 tot 22.00uur
Muziekschool
H. Boulengerlaan 7
€ 15
info@vormingplus
oostbrabant.be,
016/525 900

WORKSHOP
DUISBURG

Klassiekemuziek:
een algemene in
leiding
Aan de hand van voor
beelden en luisteroefe
ningen worden tijdens
deze avonden verschil
lende luisterhoudingen
aangesproken.
Maandag 5, 12, 19 en 27
januari van 13.30 tot
16.30 uur
Pachthof Stroykens
€ 53
info@vormingplus
oostbrabant.be,
016/525 900

OVERIJSE

Mindfulness: een
kennismaking
Mindfulness is een we
tenschappelijk onder
bouwde aandachtstrai
ning die mensen helpt
om beter om te gaanmet
stress, piekeren, slape

loosheid, depressie, pijn,
...
Maandag 12 januari van
19.30 tot 21.30 uur
CC Den Blank
€ 17
info@archeduc.be, 02
454 54 01

OVERIJSE

Een compliment
geven: leer het
stap voor stap
In deze cursus leer je
‘positief denken’ over si
tuaties en over mensen.
Je leert ook op een vlot
te, leuke, duidelijke ma
nier een compliment ge
ven.
Woensdag 14, 21 en 28
januari van 09.30 tot
12.00 uur
OCMWOverijse, J.P.
Dieudonnéstraat 3
info@archeduc.be, 02
454 54 01

‘Traditiegetrouw komen wij begin januari sa
men om ons programma voor te stellen’, stelt
vtbKultuur Kortenberg. ‘Graag blikken wij ook
terug op het voorbije jaar. Een terugblik op
onder andere de 5daagse Istanbul, 4daagse
Gaume en Verdun, 9daagse NewYork,
5daagse Barcelona per fiets, 3daagse Aube
enChampagne en onze verschillende daguit
stappen en andere activiteiten.

Nieuwjaarsbijeenkomst
vtbKultuur Kortenberg

Zondag 11 januari van 14.00 tot 20.00uur
O.C. Berkenhof
Beekstraat 25, 3070Kortenberg
€ 10
guido.craps@vtbkultuur.be
02 7598466
www.vtbkultuur.be/kortenberg

TIP
UIT

SOLDEN SOLDEN SOL-
DEN SOLDEN SOLDEN
SOLDEN SOLDEN SOL-
DEN SOLDEN SOLDEN
SOLDEN SOLDENSOL-
DEN SOLDEN SOLDEN
DEN SOLDEN SOLDEN

OLDEN SOLDEN SOL-
DEN SOLDEN SOLDEN 
SOLDEN SOLDEN SOL-

-10%

DEN SOLDEN SOLDEN   
SOLDEN SOLDENSOL-
DEN SOLDEN SOLDEN

-70%

DEN SOLDEN SOLDEN 
SOLDEN SOLDEN SOL-
DEN SOLDEN SOLDEN   
DEN SOLDEN SOLDEN 
SOLDEN SOLDEN SOL-
DEN SOLDEN SOLDEN   

-50%

DEN SOLDEN SOLDEN
VAN REUSEL

Dames- en herenkleding

De Peuthystraat 7 - 3040 Huldenberg

02/687 71 17
Open: Di. tot vr.: 9u-12u & 13u30-18u • Za.: 9u-18u (doorlopend) • Zo.: 9u-12u

A
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• Brax • Raphaela by Brax • Marie Mero • Betty Barclay
• Schiesser • Eterna • Zilton • M.E.N.S • Mc Gregor
• Gaastra • Amania Mo

Vanaf 3 januari

EXTRA OPEN OP
MAANDAG 5/1

AGENDAvanaf 9 januari 2015AGRONDOM 7



1 Voor de mensen die
Stoomboot nog niet
kennen, licht jouw

carrière tot dusver eens
toe?

‘Stoomboot is een project waar
ik al drie jaar mee bezig ben. Ik
zing liedjes over mezelf die al
tijd uitmonden in liedjes die
gaan over vrouwen die ik niet
kan krijgen (lacht). Hoe Stoom
boot ontstaan is? Drie jaar gele
den won ik de Nekkawedstrijd
wat ervoor zorgde dat ik een
mooi programma voorgescho
teld kreeg. Dat was een zeer leu
ke periode, maar ik besloot om
na die mooie aanvangsfase mijn
tijd te nemen. Ik bracht pas in
februari 2014 mijn eerste plaat
uit wat mij toeliet om uit de
voetsporen van de Nekkawed
strijd te treden. Mijn eerste
plaat werd meteen goed ontvan
gen door de pers en werd vaak
gespeeld op de radio. Ik werd
ook genomineerd voor de MIA
award ‘Doorbraak’.Je kan zeker
zeggen dat 2014 het jaar van

Stoomboot was. Ik had het ook
voorspeld. Natuurlijk had ik veel
twijfels over het feit of het eer
ste album wel zou aanslaan. Ik
heb dan ook heel veel geluk ge
had dat de radiowereld besloot
om het zo veel te draaien en dat
de pers zo mee op de kar is ge
sprongen. Ook mijn zomer was
goed. Zo speelde ik onder meer
op Dranouter en de Gentse
Feesten. Ik werd ook uitgeno
digd door de Belgische ambassa
de om in Amerika te gaan spe
len. Ik hield daar enkele huiska
merconcerten iets wat ik zeer
graag doe omdat je zo echt heel
dicht met je publiek bent. Kort
om: het was een gestoord jaar.’

2 Hoe moeilijk is het
om jouw studies te
combineren met

jouw carrière als Stoom
boot zijnde?

‘Het is natuurlijk niet evident,
maar het lukt wel. Van mijn op
leiding geschiedenis heb ik alles
buiten mijn thesis afgerond. Om

mijn statuut als student te be
waren, was enkel mijn thesis
maken niet genoeg daarom be
sloot ik om een lerarenopleiding
te doen. Dat zorgt ervoor dat al
les zeer druk is, maar het is
leuk. Ik heb ook nooit anders ge
kend. Het schoolaspect houdt
me met mijn voeten op de
grond. Ik heb ook gewoon blok
en examens. Er komt momen
teel heel veel op me af en het is
alle hens aan dek. Zoals gezegd
had ik het een beetje voorspeld
dat 2014 mijn jaar zou worden,
maar dat het zo'n mooi jaar zou
worden daar had ik enkel van
kunnen dromen. Het is echt ab
surd. Vanwaar ik mijn wijsheid
haal? Het klopt dat ik nog heel
jong ben. Het is wel zo dat je in
de kleinkunstwereld geen vijan
den hebt. Als je een probleem
hebt dan kan je bij iedereen te
recht. Ik laat me ook goed om
ringen, maar het is vooral be
langrijk dat je je eigen ding
doet.’

3 Wat brengt 2015?

‘2015 staat in het teken
van mijn tweede soloplaat. Het
is nu vooral zaak om het gewel
dige 2014 te bevestigen. Ik ben
al volop aan het schrijven voor
die tweede plaat. Die komt trou
wens pas op 6 december 2015
uit. Ik heb er bewust voor geko
zen om mezelf veel tijd te geven.
Het is belangrijk dat het goed
gebeurt. In 2014 ging alles zeer
snel na mijn eerste plaat. Ach
teraf gezien werd er niet veel
nagedacht. Het was een puzzel
die zichzelf heeft gelegd, maar
voor de tweede plaat wil ik echt
alles goed beredeneerd doen.
Het wordt ook tijd dat ik mijn
studies af kan ronden. Ik wil ge
woon bezig blijven, zinvol blij
ven zingen. Of het iets is waar ik
van kan leven? Je moet daarin
heel realistisch zijn. Je moet
muziek maken om de mensen te
raken met dingen die je zelf
goed vindt. De druk om de reke
ningen te kunnen betalen, moet
niet de drijfveer zijn om muziek
te maken. Het ideaal scenario is
dat ik halftijds iets vind om mijn
rekeningen te kunnen betalen
en dat ik daarnaast mijn leven
kan inkleuren met mijn gitaar
en mijn teksten.’

2014 was het jaar van Stoomboot
OVERIJSE Niels Boutsen is beter bekend onder zijn artiestennaam Stoomboot. De 22jarige
Boutsen groeide op in Overijse, maar verblijft al een tijdje in Leuven voor zijn studies. In
2014 kende Stoomboot zijn grote doorbraak. Dries Charlier

2014 was het jaar van Stoomboot
Foto: dco

‘In de
kleinkunstwereld
heb je geen
vijanden’

3VRAGENAAN3VRONDOM8
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SvenWillekens
Overijse
Schepen van o.a openbare werken

07.30 ‘Ik ben in
Overijse
schepen
openbare
werken,
technische
diensten en
mobiliteit. Mijn
dag start met
het controleren
van mijn e
mails en het
plannen van de
ploegen.’

13.00 ‘Dakwerken aan het grootste dak van de
gemeente zijn afgerond. Ik doe een finale controle op
het hoogste gebouw, zestig meter hoog, van het
centrum: de Gemeentelijke Basisschool (GBO).

09.00 ‘Ik ga een kijkje nemen op het GITO in Overijse.
Samen met de werfleider overloop ik de stand van zaken
van de verbouwingen.’

15.00 ‘Als schepen van openbarewerken ga ik vaak kijken hoe
de rioleringswerken in de FransVerbeekstraat vorderen. Extra
richtlijnenworden gegeven aan de ploeg van de aannemer.’

11.00 ‘De groendienst is
langs de Dreef in Overijse
een haag aan het planten.
Die plantactie vordert
goed. Ik blijf het op de voet
volgen.’

centrum: de Gemeentelijke Basisschool (GBO).

‘Als schepen van openbarewerken ga ik vaak kijken hoe
de rioleringswerken in de FransVerbeekstraat vorderen. Extra

17.00 ‘Er werd een
rondpunt aangelegd
op kruispunt van de
Vuurgatstaat en de
Esdoornlaan in
Jezus Eik. Ik ging
kijken nadat de
werken voltooid
waren en merkte
dat de
verkeersveiligheid
danig verbeterd is.’

13.00 ‘Dakwerken aan het grootste dak van de

FOTODAGBOEKFOTODRONDOM10



Waarvoor staan jullie?
Wij zijn een ambachtelijke cho-
colaterie en vervaardigen onze
producten volgens de regels van
de kunst en met de beste grond-
stoffen. Wij mikken op een zeer
ruim publiek. We proberen
steeds innovatief te zijn door re-
gelmatig nieuwe producten te
creëren. Onze klanten kunnen bij
ons even komen uitblazen bij een
lekker kopje versgemalen kof-
fie of een warme chocolademelk.
We hebben namelijk 14 soorten
chocolademelk en alle soorten
thee. Daarnaast bieden we vers
gemaakte pannenkoeken of op
warme dagen een zelf gemaakt
ijsje aan.

Hoezijn jullie indechocolate-
rie ingerold?
Na mijn opleiding als bakker/
patissier/chocolatier heb ik mij
verder gespecialiseerd in de cho-
coladesector. Zo deed ik (Pieter)
ervaring op bij verschillende cho-
colatiers en later gaf ik ook les. Ik

besloot dan om de stap te wagen
en zelf een chocolaterie te ope-
nen.

Hebben jullie voorbeelden in
die sector?
Neen eigenlijk niet. Ik doe vooral
mijn eigen ding. Ik probeer ook
altijd nieuwe zaken uit. De reac-
ties zijn tot dusver heel positief.
De mensen blijven ook terugko-
men. Alles draait rond kwaliteit
en vernieuwing.Hopelijk kunnen
we zo verder doen, want ik denk
echt dat we op de goedeweg zijn.

chantico chocolates - overijse

Alles draait rond
kwaliteit en vernieuwing

StefanieVandenBerghe
enPieterMariëns
Open sinds: 2012
Stationsstraat 45
3090Overijse
Tel. 0471 47 25 42
chantico-chocolates@hotmail.com
http://www.chantico-chocolates.be

Vanwaar de naam Oranjerie?
Wehebbendenaamvande vorige
winkel die in dit pand zat behou-
den. Over de vorige eigenaar valt
niets negatiefs te zeggen. Wij
hebben de zaak gewoon nieuw le-
ven ingeblazen.

Waarvoor moeten de mensen
naar Oranjerie komen?
Bij ons moet je zijn voor decora-
tie, meubelen, keuken, home en
cook. Alles wat met inrichting
te maken heeft. Wij hebben voor
alle leeftijdsgroepen en alle prijs-
klassen. We zijn sinds juli 2014
open. De mensen zijn tevreden
dat er opnieuweendecoratiewin-
kel is. Er is terug wat leven in de
brouwerij in de Stationsstraat.

Waarin verschilt Oranjerie
met andere gelijkaardige win-
kels?
Wij hebben een groot aanbod.
Wij biedenzelfs juwelenaan.Wat

2015 zal brengen? In de toekomst
willenwij nog een grotere aanbod
kunnenaanbieden aanonze klan-
ten.

oranjerie - overijse

Alles wat met decoratie
te maken heeft

Armand De Becker
Open sinds: 2014
Stationsstraat 25
3090 Overijse
Tel: 02 265 92 15
info@oranjerie-overijse.be
www.oranjerie-overijse.be

SHOPS IN DE KIJKERSHOPS IN DE KIJKERRONDOM 11



PUZZEL EN WINPUZZEL EN WINrondom

M O N T E N E G R O E U

L T N E G E W R O O N S

E R R D A N E P L A V P

E D M O A N A R I T O I

D N A L N E K E I R G T

D A C O O D O A T N E S

L L E M O R H U R J Z B

E T D I U A G E N A E E

R O O E G A B A I C N R

E H N T L L P A L M A G

W C I E R S E Z E E E E

N S E N N I L B U D T N

SMS het gevonden sleutelwoord naar 6022 (1€/SMS verzonden/ontvangen)
ofBELmet uw vast telefoontoestel naar 0905 23 004 (2€/oproep)

Sleutelwoord

WINNAARWEEK50
Woordzoeker: winnaar: Broeckx Bart –Westerlo

prijs: 500 euros aan kerstcadeaus bij Galeria Inno - oplossing: Zoogdier

Wedstrijd t/m 25/01/2015 23u59 - €1/sms verzonden/ontvangen, max. €4 per deelname. Deelname
per vaste telefoon: €2. De winnaar wordt persoonlijk verwittigd en op www.rondom.be/inhoud/wed-
strijd. Technische helpdesk: tel. 02/422 78 78 - mediahuis@ringring.be. De verwerking van deze gegevens is
onderworpen aan de bepalingen van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van
8 december 1992. Deelname verboden voor minderjarigen. Reglement op aanvraag of ter inzage op:
www.rondom.be/inhoud/wedstrijd. PP SMS Games, Abeelstraat 29A - 9600 Ronse

6022
1€/SMS

verzonden/ontvangen

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

ALPEN
ANKARA
ARDENNEN
BELGIE
BERN
DOLOMIETEN

DUBLIN
EURO
GRIEKENLAND
IERSE ZEE
MACEDONIE
MONTENEGRO

NOORWEGEN
PALMA
PORTUGAL
ROME
SCHOTLAND
SPANJE

SPITSBERGEN
TIRANA
TRONDHEIM
VOGEZEN
WERELDDEEL

Win
tankcheques

twv 450 euro
bij Q8

w
ee

k0
2

AKSWJ00A

Start nieuwe cursussen
januari 2015

SPECIFIEKE
LERARENOPLEIDING (SLO)
KEUKENOPLEIDINGEN
ZAALOPLEIDINGEN

WIJN- EN BIEROPLEIDINGEN

Voor meer info
en inschrijvingen

vanaf 5 januari elke werkdag
van 17u30 tot 21u00

Brabançonnestraat 22
3000 LEUVEN

Tel. 016 31 97 72
cvo@vti-leuven.be

Start nieuwe cursussen
februari 2015

OPVOEDER/BEGELEIDER
ALGEMENE VORMING

Verkort traject:
ZORGKUNDIGE

Voor meer info
en inschrijvingen
vanaf 5 januari

maandag, dinsdag- en
donderdagvoormiddag

Stationsstraat 23F
3360 LOVENJOEL
(rechtover de kerk)
Tel. 016 26 98 80

vspw-leuven@vti-leuven.be

www.vti-leuven.be

Creatief
met talent

VOLWASSENONDERWIJS
LEUVEN - LOVENJOEL - ERPS-KWERPS - TIENEN - DIESTVanaf 5 januari heten wij u

welkom in onze gloednieuwe
MEDISHOP in Vilvoorde!

Uitlenen, verhuur en verkoop van een uitgebreid
gamma (para)medische producten voor lichaams-
conditie, baby’s, woningaanpassing, autonomie en
bandagisterie.

Ma: 13-17 u.
Di: 9-12.30 u. 13.30-17 u.
Wo: 9-12.30 u. 13.30-17 u.
Do: 9-12.30 u. 13.30-17 u.
Vr: 9-12.30 u. 13.30-18 u.
Za: 9-12 u.

Medishop Vilvoorde
GroteMarkt 38
078 15 60 30

medishop@fsmb.be
www.fsmb.be

AKTQE00A
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0800 99 510

W aarover wil je dat
ik schrijf?’, vroeg
ik. ‘Over kleuters die

hun ouders niet laten sla
pen’, zei Sarah vanuit de so
fa, waarin ze snipverkouden
de televisiezenders afzapte.
Ze kijkt me aanmet wateri
ge ogen.
Kleine kinderen zijn als
koeien, klokvast om zes uur
’s morgens staan ze al te
loeien en te trappelen, klaar
voor de nieuwe dag. Bij Os
kar is dat half zeven, nu al
twee jaar lang, elke dag, elke
ochtend. Zijn bioritme kent
geen weekends of vakantie.
Meestal sta ik zelf al in
waakstand, wanneer het ge
stommel begint. Eerst ge
wriemel onder de lakens, dan
een luide bonk wanneer zijn
voeten de houten vloer ra
ken. Mijn lichaam snuift een
laatste twee minuten de
nestwarmte op, want zolang

heeft Oskar nodig
om zijn pantoffels aan te
trekken. Dan hoor ik hem on
ze slaapkamer naderen. Os
kar heeft een speciale stap
techniek. Hij maakt eigenlijk
kleine sprongetjes. Ze weer
klinken het hele huis door.
Bonk, bonk, bonk, bonk, ge
schuifel aan de deur. Twee
kleine oogjes verschijnen. Os
kar aarzelt een ogenblik,
maar komt dan ongenadig
binnengehuppeld. Mijn zoete,
zoete dromen spatten hui

lend uit elkaar. ‘Ueleuu’,
kraait hij de kroetjes uit mijn
ogen. ‘Tis tijd, de son shijnt’.
Hij loopt naar het raam en
toont met een
stevige ruk aan
de gordijnen
dat hij niet
liegt. Wanneer
hij het vader
dier niet tijdig
tot leven krijgt
gewekt, scha
kelt hij over op
andere midde
len. Harde en
zachte. Als de
dag voor hem
echt niet wachten kan, trekt
hij het donsdeken tot voorbij
mijn tenen en trekt vervol
gens aanmijn vinger. Zo
hard, dat ik schrik krijg dat
hij losschiet en achterover
valt. ‘Papa optaan, de son
shijnt’. Maar soms leest hij
ook een verhaaltje voor. ‘Pa

pa slapen, Okar fehaaltje le
sen.’ Ik hoor hem de woorden
herhalen, die ik hem pagina
per pagina de avond ervoor

zelf voorlas. Al
leenmoet ik
deze keer de
gebaartjes voor
mijn rekening
nemen die hij
anders zelf
maakt. Hij
kijkt streng
toe, tot ik mijn
nummertje heb
opgevoerd. Een
andere keer
stopt hij een

plastic speelgoedpaardje in
mijn handen. ‘Ikke een koe’,
zegt hij, terwijl hij zijn eigen
plastic speelgoedkoe, de let
tergrepen volgend, op en neer
de matras doet dansen. ‘Papa
is moe’, kreun ik. ‘Nee’, fronst
Oskar wat vertwijfeld, ‘papa
is paardje!’

,Kleine kinderen
zijn als koeien,
klokvast om zes
uur ’s morgens
staan ze al te
loeien en te
trappelen

Slaaptekort
COLUMNCOLUMNRONDOM 13



TOT UW DIENSTTOT UW DIENSTRONDOM

VAKLUIVAKLUI

RONDOM

ZOEK&VIND

JOBS AUTO VARIA RELATIE IMMO

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

Verdeler
OPTI-WOOD

Verbouwing
Terrassen

Inritten
Mini-grondwerken

Metselwerken

Verkoop en plaatsing van:
Vloer- & Wandtegels
Marmer
Blauwe hardsteen
(uit Henegouwen)

Natuursteen
Klinkers
Chape
Afsluiting Leuvensesteenweg619, 1930 Zaventem (Nossegem)

tel. 02 757 91 74 · gsm0498 75 15 82 · info@smets-vloeren.be · www.smets-vloeren.be
Open:Maandag en vrijdag 9-16 uur, woensdag 9-18 uur, zaterdag 9-12 uur (tijdenswinteruur),

zaterdag 9-16 uur (tijdens zomeruur) & op afspraak. Dinsdag, donderdag& zondag gesloten!

a
k
u
xh

00
a

Date, Fun, Liefde,Relatie direct contact

AKMSK00A

WIL JIJ
GRAAG
VERWEND
WORDEN?

€1,75/min

Regio overijse

Bel 0907 56 293
Dames 24/24, 7 op 7 bereikbaar

AANKOOP VAN INBOEDELS
& STERFGEVALLEN. Nemen
alles mee! Direct geld. ≥
015/76.05.04 - 0478/33.50.75.

AA132839

INKOOP PLATEN CD DVD
games strips ≥0476/21.82.76

AA133000

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

AF129287

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

AF129288

LEEGMAKEN VAN HUIZEN
van zolder tot kelder. Vrijblijvend
inl ≥0496/40.49.25

AA133032

LICENTIAAT WISKUNDE
GEEFT bijles wiskunde,
ook voor hogere studies.
Tel.:≥016/40.42.19

AA132821

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

BW040620

AANK KLEINE WAGENS
Leuven +Tienen en omg.
≥0475/634.455

AF129407

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

BW040410

SNOEI- EN VELWERKEN
bomen en hagen, tuinrenovatie,
gazon, bloemenweide, stronken
frezen. Vrijblijvend offerte
0486/68.38.23

BW040555

BETONVLOEREN-
VATO plaatsen & polieren
≥0479/52.42.68 www.
betonvloeren-vato.be

AA132920

IK GEEF DE BESTE PRIJS
voor al uw oudheden ant lusters
ev vol inboedel + opruiming
v zold en keld ≥015/22.02.65
- ≥0495/51.40.86 -
≥014/50.26.28

BW040720

GEZOCHTOUDEINBOEDELS,
porselein, schilderijen,
speelgoed, reclameborden enz
≥0476/66.82.81

AA133093

ALLE SCHILDER -&
behangwerken vloerbekleding.
Verzorgd vakwerk aan betaalb
prijzen. & grat prijsofferte vlugge
bediening. ≥0477/638.311

AA133104

DJ CHRIS voor al uw feesten
≥0479/42.61.84

AA133086

ALLE GOUDEN &
ZILVEREN MUNTEN, ook
verzamelingen.≥016/44.36.49
- ≥0479/23.86.55

AF129623

DAME geeft relaxerende
massages ook weekend
mogelijk 0495/85.10.55 gn sms

BW040681

AUTOS GEVRAAGD alle
merken. Wij betalen de beste
prijs!!! ≥0476/85.65.90

BW040758

TASILIMA med helderz. vr
dringend & onzeker prob. onm
terugk v. geliefde stop negativ.
res 100% gar in dezelfde
week ≥0472/491.818 www.
mediumtasilima.be

BW040766

DROOG BRANDHOUT TK
mengeling van eik, beuk,
berk, wilg en populier ≤40/st
≥0496/727.444

AF129690

OPHALING VAN OUD
IJZER autowrakken enz...
≥0475/309.694

AF129668

LEEGMAKEN VAN HUIZEN
en garageboxen bij overlijden,
verhuizingen ≥0475/30.96.94

AF129669

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

AF129737
2015 : NIEUW JAAR &
NIEUWE LIEFDE. B-loved
maakt het waar! (ook voor 50+
& holebi) Bel snel vr meer info
0474/263751 www.b-loved.be

BW040811

ANTIEK-AANKOOP-
VERKOOP.BEL NU
0495/21.01.62 of mail roger.
oosterlinck@skynet.be Meer
dan 35j ervaring. Wij zoeken
schilderij lusters brons vazen
decoratieartikelen enz.

BW040845

VOLLEDIG INBOEDELS,
leegmaken huizen, wij ruimen
alles op. Bel ≥0495/49.72.67 -
≥016/62.33.07 overleggen

AF129727

ALLE RENOVATIES, DAK-
EN SCHILDERWERKEN
zelfwerkend patroon tel.0497
776 781

BW040790

RESTAUREREN VAN
oude gevels en schouwen,
cementeren van kelders, kleine
bouwklussen ≥0476/877.360

AF129354

MOTO TE KOOP GEVRAAGD
(Dirk) ≥0496/533.827

BW040415

AANKOOP WAGENS aan de
hoogste prijs. Ons bellen is
geld tellen! Ook met schade of
ongeval ≥0475/41.22.35

AA132815

EEN SERIEUZE OPROEP:
Mijn man is vaak weg voor
zakenreizen. Wie wil mij komen
verwennen? Sms CINDY naar
7878 (≤2/verz sms)

BW040741

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

BW040622

B I NNEN - EN
BUITENSCHILDERWERKEN
spuitwerken handgeschilderde
technieken behang verzorgd
vakwerk voordelige prijs
≥016/462.462

AA132842

VOCHTPROBLEMEN
INJECTEREN tegen
opstijgend en indringend vocht
met waarborg ontmossen
daken reinigen klinkers
gratis prijsofferte New Decor
≥016/462.462

AA132843

PLAATSEN SCHUREN
HERSTELLEN VAN PARKET
plankenvloer alle tapijt lino vinyl
kurk ≥016/462.462

AA132841

STOCK VERKOOP VAN
DAKPLATEN rechtstreeks
van fabriek vanaf 5,50≤/m².
≥0473/79.40.65

BW040695

jobs

VeRwARMInG

pLATen/CD’S

wIJn

DIVeRSen

OnTMOeTInGen/COnTACT

HeLDeRZIenDHeID

TeLeCOnTACT

DAMeS ZOeKen ....

DIVeRSe OnDeRHOuD

TuIn

MATeRIALen

pARKeT

SCHILDeR

VARIA
KOOpJeS

AAnKOOp

bROCAnTe / AnTIeK

DeeJAYS

eLeKTRISCHe HuISHOuD-
AppARATuuR

GeZOnDHeID

DIVeRSen

OnDeRwIJS

LeSSen

peRSOnenwAGen

auto

AAnKOOp

AUTOMOBIEL / MOTO’S &
2-WIELER

AAnKOOp

OnTMOeTInGen

Relatie

OnTMOeTInGSbuReAu

OpbOuw/bOuwen

VASTGOeD / DIenSTen

Check zeker eens onze rubriek Vaklui, tot uw dienst

vakman nodig?
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Wachtdienst dokter
Kortenberg 070 25 70 25
Hoeilaart 02 657 10 11
Huldenberg 0903 39 998
Overijse 02 687 26 00
Tervuren 070 22 22 36
Zaventem 02 725 00 20
Wachtdienst apotheek 0900 10 500
Wachtdienst tandarts 0903 399 69
Wachtdienst verpleegkundigen 070 222 678

Ambulance en brandweer 100
Politie 101
Europees noodnummer 112
RodeKruisVlaanderen 105
Antigifcentrum 070 24 52 45
ChildFocus 116 000
Tele-Onthaal 106
Zelfmoordlijn 1813
Gasreuk 0800 65 065
Elektriciteits-en gaspanne 078 15 01 51
Bankstop 070 34 43 44
Brandwonden-centrum 016 348 750

NUTTIGE INFONUTTIGE INFO
ooSTRAND

RoNDom

Voor al uw
immobiliënzaken

CONFEDERATIE VAN
IMMOBILIENGROEPEN

www.AHA.be

OVERIJSE-TERVUREN
KORTENBERG

NEW IMMO SERVICE
STERREBEEK
02 305 30 03

LIVING STONE
ZAVENTEM
02 720 00 21

IMMO VERIMASS
LEUVEN
016 28 48 88

LTC vastgoedadvies
EVERE
02 609 04 35

JOSE RUELENS
LEUVEN
016 22 81 18

DE BERGH & PARTNERS
LEUVEN
016 29 18 18

HOMESELECT
STERREBEEK
02 782 22 22

O’VILLE VASTGOED
KORTENBERG
02 751 57 06 A

KT
EN

00
B

Absolute topligging aan het
station van Leuven (Marte-
larenlaan). Hier verkopen wij
stijlvolle appartementen
met 2 slaapkamers, com-
merciële ruimten en onder-
grondse parkings.

Res. Belle Vue II
Hoek Martelarenlaan en Oude Diestsesteenweg

LEUVEN

016 20 85 85 www.promobuild.be

OPENDEUR
ZAT. 17 & ZON. 18 JANUARI 2015: 14u - 16u

Modelappartement Belle Vue II

Martelarenlaan 11/103, 3010 Kessel-Lo aanbellen op deurbel Promobuild

!
TEGENOVER
HET STATION
VAN LEUVEN

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

BW040739

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

AA132668

WEZEMBEEK-OPPEM
Hernalsteenstraat
- Over loops t raa t .
Nieuwbouwproject met 11
energiezuinige appartementen
met 2 en 3 slaapkamers.
Ideale ligging nabij winkels
en openbaar vervoer. Ook
goede huuropbrengsten als
investering. Vrijblijvende inl. ter
plaatse zaterdag tss 14u-16u
≥0475/26 06 87 of na afspraak

AA133060

LA ROCHE: pracht vakwoning
voor 16p www.vakantiewoning-
laroche.be

AA133167

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

BW040742

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

BW040737

IN 2 MINUTEN KOMEN EN
KLAAR bij de beste sekslijn
van het land. Bel nu 0907-
45043 (≤1,50/min)

BW040738

RIJKE ZAKENVROUW heeft
geen tijd voor vaste relatie,
maar helpt graag alleenstaande
mannen. Sms HILDE naar 7474
(≤2/verz sms)

BW040740

VASTGOED / VERKOOP

Immo

APPARTEMENT

VAKANTIE / VERHUUR

HUIS

APPARTEMENT

PROMOPROMOPROMO
ALLE
RUBRIEKEN

Z O E K E R TJ E S JA NUA R I

2+1
WEEK
GRATIS

BEL GRATIS

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

0800 99 510
IMMO ONTDEK JE BIJ ZIMMO
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AARSCHOT

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

kantoor van Notaris
HANS DERACHE
Groenstraat 17a TESSENDERLO
Tel. 013/66.21.66 - Fax. 013/66.71.63
notaris.derache@dataconsult.be

OPENBaRE VERkOPiNG tov de Vrederechter van aarschot

GROND enWONING
LOt 1: PERCEEL GROND
Testeltsesteenweg Langdorp
Waarvoor op 8/09/2014 een stedenbouwkundig attest met
voorw. is afgel. voor het bouwen v/e open beb., wijk D, nr.
320/X/deel, voor een opp. vlgs. meting van 8a94ca.

LOt 2: WONINGMEt tUIN
Testeltsesteenweg 121 Langdorp
En panoramisch uitzicht op de Demervallei, gekad. wijk D, nrs.
320/W en 320/X/deel, voor een opp. vlgs. meting van 10a18ca.
KI: 669 € (kl. beschr. mog.). Bwj.: 1955. Ind.: Glvl: inkomhal
met deur naar kelder en gar., ruime woonk. metVl. Schouw,
eetk., kk., bdk. met douche,WC en lav., veranda (bijbouw) met
panoramisch uitzicht op Demervallei; 1e verd.: 3 ruime slpks.;
2e verd.: ruime zolder; De woning is voll. onderk.: 2 gar., kelder
met ruime werkpl.Tevens beschikt de woning over een tuin en
een grote hangar. Nutsv.: water, elektr., verw. stookolie. EPC:
793 kWh² - certificaatnr: 20141119-0001704400-00000001-8.
GWplan:Wg met land. kar.Vermoeden van vergund-zijn.Vrij
en onbelast. Gewone voorw. Gdv.VkrWaterw. en Zeekanaal.
Watertoets: niet overstromingsgevoelig, noch gel. in een
risicozone voor overstromingen. Blanco bodematt. (geenVLA-
REBO). Besch.: Onverhuurd.
Bezoek: zaterdag 10u-12u
(op20/12, 10/1, 17/1 en24/1)
Enige zitdag: donderdag 29 januari 2015 om14:00.
In café “Tennis ‘82”, Langdorpsesteenweg 153 te Langdorp
Alle verdere inlichtingen vrij te bekomen op het notariskan-
toor, zie ookwww.immoweb.be

www.immonot.be > 228564

DIEST

kantoor van Notaris
KURT GEYSELS
Sint-Niklaasberg 7 aaRSCHOT
Tel. 016/56.60.68 - Fax. 016/56.56.27
kurt.geysels@notaris.be

OPENBaRE VERkOOP

GERENOVEERDEWONING
Schoonaarde 16 Schaffen (5e afd.)
GERENOVEERDEWONING METTUIN met een opp. van
05a17ca. Ind.: Glvl: hall, leefr., kk., wc;Verd.: 2 grote slpks.,
1 kl. slpk., bdk.; Zolder geschikte voor kamers. Gebr. nutsv.,
dubb. glas, verw. stookolie. EPC: 398 kWh/m²; KI: € 804; bwj.:
1957. Onm. besch.Vrij en onbelast.Wg; Gvkr; Gvv; Gvg; niet
overstromingsgevoelig.
Bezoek: zaterdagvan 14u-16u (vanaf 13/12)
Enige zitdag: dinsdag 20 januari 2015 om16:00.
In café “Klein Ardennen”, Vleugtstraat 5 te Schaffen
ZONDER INSTELPRIJS.
Alle verdere inlichtingen vrij te bekomen op het notariskan-
toor, zie ookwww.notaris-geysels.be

www.immonot.be > 228283

DIEST

kantoor van Geassocieerde Notarissen
ERIC TALLON & VINCENT TALLON
kasteellaan 12 GEETBETS
Tel. 011/58.70.17 - Fax. 011/58.11.55
eric.tallon@notaris.be

kantoor van Notaris
LUC BOGAERTS
Michel Theysstraat 31 DiEST
Tel. 013/31.11.92 - Fax. 013/31.39.35
lb@notarislucbogaerts.be

OPENBaRE VERkOPiNG
Notaris Luc BOGaERTS, vervangende notaris Vincent TaLLON,
wettelijk belet, zal openbaar verkopen:

WONING, GRONDEN EN BOSSEN
LOt EEN: PERCEEL WEIDE
gelegen wivinnebroek Molenstede (4e afd.)

Gekad. vlgs. recent kad. uittr., vlgs. titel en kad. sec. I, nr. 26 A,
met een opp. vlgs. titel en kad. van 1ha 27a 70ca.

LOt tWEE: RUStIG GELEGEN LANDELIJKEWONING
wevinnestraat 42 Molenstede (4e afd.)
Op en met grond, gekad. of het geweest, vlgs. meting sec. I, nr.
27 H, 27 G, 27 N en 27 M en deel van perceelnrs 17 A en 19 A
met een opp. vlgs. meting van 1ha 32a 19ca. KI woning 441 (kl.
beschr. mog.). De woning begr. oa.: div. leefruimtes, kk., bdk.,
berging, 3 slpks., bijgeb., stall., gar. De woning is voorz. van CV,
water en elektr.
Bezoek: zaterdag 10/01
en zaterdag 17/01/2015 tussen 14u-15u
LOt DRIE: PERCEEL WEIDE
gelegen wevinneberg Molenstede (4e afd.)
Gekad. of het geweest, vlgs. kad. sec. I, nr. 28 B, met een opp.
vlgs. kad. van 1ha 9a 90ca.
LOt VIER: PERCEEL GROND
gelegen wevinnebroek Molenstede (4e afd.)
Gekad. of het geweest, vlgs. kad. sec. I, nr. 15, 16, deel 17 A,
18 A en deel 19 A, met een opp. vlgs. kad./restoppervlakte van
totaal 1ha 92a 43ca.
LOt VIJf: PERCEEL GROND
gelegen wevinneberg Molenstede (4e afd.)
Gekad. of het geweest, vlgs. kad. sec. I, nr. 6, met een opp. vlgs.
kad. van 96a 50ca.
LOt zES: PERCEEL BOS
gelegen Molenstede Broek Molenstede (4e afd.)
Gekad. of het geweest, vlgs. kad. sec. I, nr. 69 A, met een opp.
vlgs. kad. van 36a 30ca en perc. bos sec. I, nr. 70 K, met een
opp. vlgs. kad. van 44a 48ca totaal groot 80a 78ca.
LOt zEVEN: PERCEEL BOS
gelegen wevinneberg Molenstede (4e afd.)
Gekad. of het geweest, vlgs. kad. sec. K, nr. 222/02, met een
opp. vlgs. kad. van 52a 20ca en een perc. bos gel. Craanrijk,
gekad. of het geweest, vlgs. kad. sec. K, nr. 222, met een opp.
vlgs. kad. van 72a 80ca totaal groot 1ha 25a.
Alle gronden zijn onverhuurd. Er is wel een jachtrecht.
Beschikbaarheid: na betaling koopsom en kosten. Art. 5.2.6
Vlaamse Codex R.O.: best. stedenbouw: lot 1 is Lwag, voor
lot 2 (percelen 27 N woning, 27 M, 27 H en 27 G) Lwag
en (percelen 17 A en 19 A) Ng met wetenschappelijk,
waarde of natuurreservaat, lot 3 Lwag, lot 4 Ng met we-
tensch. waarde of natuurreservaat, lot 5 Ng met wetensch.
waarde of natuurreservaat, lot 6 Ng met wetensch. waarde
of natuurreservaat, lot 7 Ng met wetensch.waarde of
natuurreservaat; Gvv; stedenbouwkundigeVg: voor lot 2
zijnde perceel 27 N de woning dd 27/8/1974 voor bouwen
v/e varkensstal dossiernr M 613 (volgens het kadaster is de
hoeve gebouwd tussen 1850 en 1874); Gdv uitgebracht;
Vkr: Ja zijnde RVVW&Z voor alle loten en RVV Natuur
Natuurreservaten en RVV Natuur voor lot 2: perceelnrs
17 A en 19 A, lot 4, lot 5, lot 6 en lot 7; EPC: 502 kWh/m²
jaar met certificaatnr 20140407-0001569547-00000003-7.
Voor alle loten: onroerend goed geheel of gedeeltelijk gele-
gen in effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied.
Enige zitdag:woensdag 21 januari 2015 om14:00.
In Jeffrey’s, Turnhoutsebaan 87 teMolenstede
INSTELPRIJS: geen - PREMIE: geen.
Mogelijkheid tot afschaffing van het recht van hoger bod op
de zitdag.
Alle inlichtingen ten kantore.

www.immonot.be > 228625



DIEST

kantoor van Geassocieerde Notarissen
VAN GORP & ARNAUTS
Refugiestraat 1 DiEST
Tel. 013/31.10.63 - Fax. 013/31.13.68
jan.vangorp@belnot.be

OPENBaRE VERkOPiNG onder voorbehoud v/h recht van hoger
bod

WOONHUIS
Blanklaarstraat 4 en +4/1 Schaffen
WOONHUIS MET GROND en aanhorigh. (op het kad.
serres) gel. vlgs. kad., en ter plaatse tevens “Kelbergenveld”,
thans ten kad. gek. wijk D nrs. 129/G/2 129/02/B, 109, 129/V/2
en 110/D voor een tot. opp. van 78a12ca. Ind. woning: kelder;
glvl: inkomhal met trap, liv., met open kk. en toegang tot kelder,
bureelruimte, waspl., bdk.; bdk., 3 slpks. Deze gegevens worden
verstrekt enkel ten titel van inlichting, zonder enige waarborg
voor juistheid en/of volledigheid. Onm. vrij mits bet. van prijs
en kosten.
Bezoek: Zaterdag tussen 14u-16u.
Enige zitdag: dinsdag 27 januari 2015 om14:00.
In café “Het Gildenhuis”, Pastorijstraat 1 te Schaffen
INSTELPRIJS: Geen instelprijs. PREMIE: Geen premie.
Biedingen op de zitdag kunnen alleen op fysiekewijze.
Voor verdere inlichtingen kanU terecht in het kantoor.
(zie ookwww.notarimmo.be enwww.vangorp-arnauts.be en
ROBTV).

www.immonot.be > 228563

GEETBETS

kantoor van Geassocieerde Notarissen
ERIC TALLON & VINCENT TALLON
kasteellaan 12 GEETBETS
Tel. 011/58.70.17 - Fax. 011/58.11.55
eric.tallon@notaris.be

OPENBaRE VERkOPiNG

WOONHUIS
Glabbeekstraat 185 Geetbets (1e afd.)
WOONHUIS op en met grond en aanhorigh., gekad. of het
geweest, sec. E vlgs. titel nr. deel nrs. 444d en 445g en vlgs. kad.
nr. 444 K, met een opp. vlgs. titel en kad. van 5a 42ca. Best. uit
oa.: liv., eetpl., hall, kk-ruimte, veranda, wc, gar., bergruimtes,
bdk.; verd.: overl. met 3 slpks. en bureelruimte; Zolder, geen
kelder. Beschikt over water en elektr., geen verw. Genot en
gebr.: na bet. KI 560 (kl. beschr. mog.). Bwj.: 1960. GEEN
PREMIE. GEEN INSTELPRIJS. Info art. 142 DORO: Gel.
Wg met land. kar.Vg: 28/4/1999 (bouwen serre). Dv: neen.
Vkr: neen.Vv: neen. Geen EPC omdat er geen verwarmingsele-
menten meer aanwezig zijn in de woning. De koper zal zelf de
elektr. inst. dienen te renov.
Bezoek: -zaterdag 27/12/2014van 14u-15u
-zaterdag 3/01/2015van 14u-15u
-zaterdag 10/01/2015van 14u-15u
Enige zitdag: donderdag 15 januari 2015 om14:00.
In café Emma, gehouden door Rita Rutten,
Dorpsstraat 3 te Geetbets
Alle inlichtingen ten kantore.

www.immonot.be > 228193

GINGELOM

kantoor van Notaris
FRANK DE WILDE
Steenweg 214 GiNGELOM
Tel. 011/88.88.80 - Fax. 011/83.12.91
frank.dewilde@notaris.be

OPENBaRE VERkOOP
Op verzoek v/d kerkfabriek Sint-joris te jeuk en de gemeente
GiNGELOM zal Notaris Frank DE wiLDE openbaar verkopen, met
mogelijkheid van hoger bod:

PAStORIE VAN JEUK
jeuk (8e afd.)
De volgende onr. goederen (in één lot, goederen worden niet
afz. verkocht):
1.WOONHUIS op en met grond en aanhorigh. gel. Cicindri-
astraat 2, gekad. sec. A, nr. 272/D, met een opp. van 9a 20ca.
2. LANDGEBOUW op grond gel. ter plaatse gen. Jeuk Het
Dorp gekad. sec. A, nr. 277/R, met een opp. van 6 ca.
3. Perc.TUIN gel. ter plaatse gen. Jeuk Het Dorp, gekad. sec.
A, nr. 277/S, met een opp. van 4a38ca.
Ind.: Glvl: ruime hal, zitpl., 2 plaatsen, ing. kk. met spoelbak,
koelkast, elektr. kookpl., oven, dampkap, waspl., bijk. berging,
wc; Grote tuin en gar.; 4 gewelfde kelders (2 wijnkelders, stook-
ruimte, waterverzachter);Verd.: 4 slpks., bdk. (bad, lav., wc)
met dressing, vaste trap naar zolder; Mog. nog 2 kamers; Dak te
vernieuwen; Deels dubb. begl. (ben.). Stedenb.: gel. in eenWg
met land. kar.; Gdv; Gvkr; Gvv. Niet gel. in recent overstroomd
geb. noch in overstromingsgevoelig geb. Attesten: EPC:
20140902-0001653073-0000006-8 - 564kWh/jaar. Elektr.: inst.
niet conform. KI pastorie: 545 €, verm. reg.rechten mog. KI
tuin: 3 € (geen verm. mog.). Ingebruikname: Goederen zijn vrij
van gebr. Genot na bet. prijs en kosten.
Bezoek: sleutel beschikbaar opkantoor.
Zitdag: vrijdag 23 januari 2015 om14:00.
In Café Basculleke, Houtstraat 74 te Jeuk
Voor verdere inlichtingen dientmen zich tewenden tot het
kantoor van notaris FrankDeWilde

www.immonot.be > 228660

HOEGAARDEN

kantoor van Notaris
BENjAMIN DEPUYDT
klein Overlaar 22 HOEGaaRDEN
Tel. 016/76.61.42 - Fax. 016/76.78.36
notariaathoegaarden@skynet.be

DEFiNiTiEVE ZiTDaG Na HOGER BOD

WONING
Stationsstraat 12B Hoegaarden (1e afd.)
WONING op en met grond, wijk L nr. 111/A/2, 8a 52ca groot.
Met gar., grote tuin, 4 slpks., 2 bdks en zolder.Vrij van huur. KI
€1.375. Bwj.: +/- 1984. Dubb. begl.Verw.: elektr. EPC-waarde:
621 kWh/m²/jaar. Besch. zes weken na def. toewijzing, na bet.
van prijs en kosten. Gdv of vkr ing. Codex ruimt. ord.; best.
deels Ag en deels Lwag;Vg dd 17/09/1983 voor het bouwen v/d
woning (SV/903),Vv van 5/11/1980 (ref RO 117/V/24 - doss.
gemeenteVV/131 - lot 1); gel. in “mog. overstromingsgevoelig
geb.”, niet gel. in effectief overstromingsgevoelig geb., risico-
zone voor overstroming, afgebakend overstromingsgebied of
oeverzone.
NAHOGERBODGEBRACHTOP: 116.200EURO
Bezoek:woensdag 7/01/2015van 14u-16u.
Definitieve zitdag: vrijdag09 januari 2015 om16:30.
In taverne “’t Nieuwhuys”, Ernest Ourystraat 2 te Hoegaarden
Zonder instelprijs of premie.
Alle verdere inlichtingen vrij te bekomen op het notariskantoor.
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HOEGAARDEN

kantoor van Geassocieerde Notarissen
SPRINGER & SIMONART
Vierde Lansierslaan 18-20 TiENEN
Tel. 016/81.12.56 - Fax. 016/82.20.42
info@e-act.be

OPENBaRE VERkOOP

WONING
Sint jansstraat 21 Hoksem
EENVERDERTE RENOVERENWONING MET BIJGE-
BOUW ENTUIN en GARAGE, gekad. sec. N, nr 218/D groot
4a 58ca en 219/02/C groot 1a 30ca. Glvl: inkomhal, liv.-eetk.,
kamer, bdk. (niet geinst.), ing. kk., bdk., berging; Bijgebouw;
gar. en grote schuur met mezanine; tuin met terras en verder
het perc. 219/02/C;Verd: overl., 3 ruime slpks., bdk. (douchecel,
wc, lav.). Nutsv: water, elektr, CV aardg., kabeldistr, riol,
enz. EPC 297 kWh/m².Voor vrij, zuiver en onbezw. Onmidd
beschikb. R.O.Wg met land. kar.; geb. dateert van vóór 1962;
Gdv;Vkr ruilverkaveling; Gvv. KL beschr mog KI 552 €.
Bezoek:woensdag 14u-15u - zaterdagvan 10u-11u
Enige zitdag:woensdag 28 januari 2015 om15:00.
In de Verkoopzaal van de Notarissen,
Grote Markt 4 te Tienen
ZONDER INSTELPRIJS -METRECHTVANHOGERBOD
Zie ook: www.e-act.be

www.immonot.be > 228414

HOEGAARDEN

kantoor van Geassocieerde Notarissen
SPRINGER & SIMONART
Vierde Lansierslaan 18-20 TiENEN
Tel. 016/81.12.56 - Fax. 016/82.20.42
info@e-act.be

OPENBaRE VERkOPiNG met recht van hoger bod

WOONHUIS
jules Lowetlaan 5 Hoegaarden (1ste afd.)
Goed en rustig gel.WOONHUIS metTUIN en Gar., kad. wijk
L nr. 225/A/4 voor 8a 49ca, omv.: ink. trapgang, liv. eetk., kk.
(semi ing.), achterkk. berging, ruime veranda, wc, zijingang,
grote vlakke tuin met duiventil en tuinhuisje - verdp, 2 ruime
slpks., dressing met wc, badk. (bad en lav.) - 2 kelders en zolder.
Wg - Bwj. 1951 (vergunde woning) -Verg. SV/GO110 bouwen
autobergplaats 01/02/1075 - Gvv - Gdv - Geen voorkooprecht
- EPC 865 - niet effectief of mog. overstromingsgevoelig - niet
gel. in afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oever-
zone. Nutsvoorz.: gaskachels, aardg., water, elect, riolering, tel
en tv; Onverhuurd onmidd.ter besch.Vrij en onbelast. Gewone
voorw. Kl. beschr. mog (KI: 503 EUR).
Bezoek:woensdag 13u30-14u30,
zaterdagvan 14u30-15u30.
Enige zitdag: vrijdag06 februari 2015 om9:30.
op het Vredegerecht, Goossensvest 15 te Tienen
zonder instelprijs of premie.
www.immoweb.be enwww.e-act.be.
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ECHtSCHEIDING

De wet kent twee vormen van echtscheiding
Door de wet tot hervorming van de echtscheiding,
bestaan er sedert 1 september 2007 nog maar twee
echtscheidingsvormen.
De echtscheiding op grond van onherstelbare ont-
wrichting (EOO)
Deze vorm van echtscheiding vervangt twee voor-
heen bestaande echtscheidingsvormen, namelijk
de echtscheiding op grond van een feitelijke schei-
ding van meer dan 2 jaar en de echtscheiding op
grond van bepaalde feiten.
Het huwelijk is onherstelbaar ontwricht wanneer
de voortzetting van het samenleven tussen de
echtgenoten en de hervatting ervan redelijkerwij-
ze onmogelijk is geworden door de ontwrichting.
De onherstelbare ontwrichting kan bestaan in
een tekortkoming aan de huwelijksplicht of in een
gedraging die de voorzetting van het huwelijk de-
finitief onmogelijk maakt bv. bewijs van overspel,
gewelddaden, mishandeling, grove beledigingen ...
De echtscheiding door onderlinge toestemming
(EOT)
De echtgenoten kunnen eveneens de echtschei-
ding bekomen indien zij voorafgaandelijk in on-
derlinge toestemming een overeenkomst hebben
gemaakt over een aantal verplicht overeen te ko-
men materiële en familiale aangelegenheden.
Deze voorafgaande overeenkomst moet worden
voorgelegd aan de rechtbank. De echtgenoten zul-
len samen moeten verschijnen voor de rechter. De
echtscheiding wordt door de rechtbank uitgespro-
ken.

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 tien-
de 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.



HULDENBERG

kantoor van Notaris
KAREN HAUWAERTS
Langestraat 32 NEERijSE
Tel. 016/47.41.10 - Fax. 016/47.41.12
karen.hauwaerts@belnot.be

kantoor van Geassocieerde Notarissen
GUILLAUME ROBERTI DE WINGHE
EN DAVID HOLLANDERS DE OUDERAEN
Naamsestraat 37 LEUVEN
Tel. 016/22.33.44 - Fax. 016/24.41.41
sd@1783.be

kantoor van Geassocieerde Notarissen
VAN DEN MOORTEL, DE COCK & GORET
Graven E. en Hoornlaan 18 a OVERijSE
Tel. 02/687.83.20 - Fax. 02/687.34.42
maryelle.vandenmoortel@notaris.be

OPENBaRE VERkOOP TOV DE VREDERECHTER V/H DERDE kaN-
TON LEUVEN, met recht van hoger bod

WONING, BOUWGROND EN
LANDBOUWGROND
LOt 1. WONING
Leuvensebaan 167 Sint-agatha-Rode
Een rustig gel.WONING, met RUIMETUIN en GARAGE,
bwj. 1953, gekad wijk B deel v/d nrs 252/E, 253/N en 254/B,
opp. 6a44ca. Ondergr: kelder; Glvl: inkomhal, liv. met eetpl.,
sas, kk., gar., douchecel,WC, sas tss. gar. en tuin;Verd: traphal,
berging, 2 slpks, bur.; Zolder. Nutsv: cv, aardg.; EPC 774 kWh/
m² UC20140213-0001527971-00000022-6.VRIJ NA BETA-
LINGVAN DE PRIJS EN DE KOSTEN. R.O.:Wg met land.
Kar. en Lwag; Gvg geb. dateert van vóór 1962; Gdv;Vkr; Gvv.
Niet overstromingsgevoelig. KL beschr mog KI 540 €.
Bezoek: zaterdagvan 10u-12u (vanaf za 13/12/2014)

LOt 2. PERCEEL BOUWGROND
rechts van Leuvensebaan 167 Sint-agatha-Rode
Een rustig gel. BOUWGROND voor open beb., gekad.WIJK
B deel v/d nrs 252/E, 253/N en 254/B, opp. 6a66ca.VRIJ NA
BETALINGVAN DE PRIJS EN KOSTEN. R.O.:Wg met
land. kar. en Lwag; Gvg; Gdv; Gvkr;Vv dd 29/08/2013. Niet
overstromingsgevoelig.
LOt 3. PERCEEL LANDBOUWGROND
achter loten 1 en 2 (toegang mogelijk via Bosweg) Sint-agatha-
Rode
Een goed gel. LANDBOUWGROND, gekad wijk B deel v/d
nr 254/B, groot 13a70ca.VRIJ NA BETALINGVAN DE
PRIJS EN KOSTEN. R.O.: Lwag; Gvg; Gdv; Gvkr; Gvv. Mog.
overstromingsgevoelig.
Enige zitdag: donderdag 15 januari 2015 om14:30.
In café “De Plataan”, Leuvensebaan 362 te Sint-Agatha-
Rode
ZONDER INSTELPRIJS - ZONDERPREMIE - BIEDIN-
GENOPFYSIEKEWIJZEONDEROPSCHORTENDE
VOORWAARDEVANAFWEZIGHEIDVANHOGERBOD -
MOGELIJKHEIDTOTAFSCHAFFINGVANHETRECHT
VANHOGERBODOPDEZITTING -ALLE INLICHTIN-
GENTEBEKOMENTENKANTOREVANNOTARIS
KARENHAUWAERTS.
Zie ookwww.immoweb.be.
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LEUVEN

kantoor van Notaris
jEAN HALFLANTS
Bollenberg 39 LUBBEEk
Tel. 016/63.33.43 - Fax. 016/63.31.97
jean.halflants@notaris.be

OPENBaRE VERkOOP

WOONHUIS
Bruineveld 37 kessel-Lo
RUSTIG GELEGENWOONHUIS (doodlopende str.), vlakbij
het Provinciaal domein, wijk A nr. 440/X/14, groot 3a 66ca.
KI 1.070€ (geen kl. beschr. mog.). De woning omv.: Glvl:
hall, liv., kk. (met dampkap en dubb. spoelbak), apart toilet en
vestiare, uitgevend op zuidgericht terras met moestuin; 1e verd.:
2 slpks. en bdk.; 3e verd.: ruime zolder;Voll. onderk., inclusief
gar.; Nieuwe gekeurde mazoutketel; Enkel begl.; Glvl betonnen
vloerstructuur. Alle nutsv.Wg. Gvg, Gdv, Gvkr. Niet overstro-
mingsgevoelig. EPC 507kWh/m².Vrij van gebr.
Bezoek: vanaf 3/01/2015: elkeZATERDAG
van 14u-16u.
Enige zitdag:maandag02 februari 2015 om14:00.
In de Verkoopzaal derNotarissen,
Bondgenotenlaan 134 te Leuven
Inlichtingen ten kantore tel: 016/63.33.43 of 016/52.58.30.
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LINTER

Geassocieerde Notarissen
ALBERT jANSSEN & PETER DRIESEN
Menegaard 45 TiENEN
Tel. 016/82.01.90 - Fax. 016/81.65.14
info@notarissenjd.be

OPENBaRE VERkOOP

tE RENOVERENWONING
& 2 BOUWGRONDEN
1/ WOONHUIS, HALfOPEN BEB,
MEt tUIN EN ACHtERGELEGEN StALLINGEN
Geldenakenstraat 48 Linter
gekad sec C nr. 51/F en deel van nrs. 48/B en 52/T, groot in
totaal 13a. Provisiekelders; Glvl: inkomhall,Wc, liv., eetpl., kk.,
stall.;Verd.: 3 slpks., 2 zolderruimten onder dak. Nutsv: water,
elektr, tel., CV stookolie (tank bovengronds), riolering. EPC
672kWh/m² (20141017-0001683634-00000005-9).
INGEMIJNDAAN: 60.000EURO

2/ PERCEEL BOUWGROND
Heufstraat (rechts van nr 25) Linter
gekad. sec. B, deel van nr. 52/T, zoals afgebeeld als lot 1 op het
metingsplan, opgesteld door landmeter Jean-Luc Smolders,
groot in totaal 9a 10ca. Met een voorgevelbr. 18,48m.
INGEMIJNDAAN: 102.000EURO
3/ PERCEEL BOUWGROND
Heufstraat (rechts van nr 25) Linter
gekad. sec. B, deel van nrs. 52/T en 48/B, zoals afgebeeld als
lot 2 op het metingsplan, opgesteld door landmeter Jean-Luc
Smolders, groot in totaal 8a 25ca. Met een voorgevelbr. van
16,79m.
INGEMIJNDAAN: 102.000EURO
Voor vrij, zuiver en onbezw.Vrij 6 weken na definitieve
toewijs. R.O.:Wg land. kar.; geen bouwvg; Gdv; Gvkr; een
Vv werd afgeleverd voor wat betreft de goederen sub/2 en
sub/3 (01/09/2014). KI: NOG NIETVASTGESTELD.
Bez: zaterdagen 10/01 van 14u-16u
Toewijzing:woensdag 14 januari 2015 om15:30.
In de Verkoopzaal derNotarissen, GroteMarkt 4 te Tienen
De voorlezing van de algemene verkoopsvoorwaarden vindt
telkens plaats om 14.00 uur.
INMIJNINGSPREMIE: 1%.
Alle inlichtingen en kadastraal plan vrijblijvend ten kantore
van geassocieerdeNotarissen Janssen&Driesen.
Ook te bekijken opwww.notarimmo.be, www.immoweb.be,
www.notarissenjd.be.
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RUIMtELIJKE ORDENING
IN VLAANDEREN
1. Vg Vergunning uitgereikt Gvg = Geen vergun-
ning uitgereikt
2. Wg Woongebied Wche = woonge-
bied met een culturele, historische en/of
esthetische waarde, Wp = Woonpark, Wug =
Woonuitbreidingsgebied, Igb = Industriegebied,
Iab = Industriegebied voor ambachtelijke bedrij-
ven of gebieden voor kleine enmiddelgrote onder-
nemingen, Gdr = Gebied voor dagrecreatie, Gvr =
Gebied voor verblijfsrecreatie, Ag = Agrarisch ge-
bied, Lwag=Landschappelijkwaardevol agrarisch
gebied, Bg = Bosgebied, Ng = Natuurgebied, Nr =
Natuurreservaat, Pg = Parkgebied
3. Dv Dagvaarding uitgebracht Gdv = Geen dag-
vaarding uitgebracht
4. Vkr Voorkooprecht ruimtelijke ordening aan-
wezig Gvkr = Geen voorkooprecht ruimtelijke or-
dening aanwezig
5.VvVerkavelingsvergunningGvv= geenverkave-
lingsvergunning

VOOR ALLE OPENBARE
VERKOPINGEN DIENEN

• Gehuwde kopers niet gescheiden van goede-
ren, 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 echt-
genoot.
• Vertegenwoordigers van vennootschappen
dienen: oprichtingsakte, eventueel statu-
tenwijzigingen, benoemingen en publicatie in
het Belgisch Staatsblad voor te leggen.



ROTSELAAR

kantoor van Notaris
KRISTIAAN TRIAU
Provinciebaan 97 ROTSELaaR
Tel. 016/44.60.30 - Fax. 016/44.59.98
kristiaan.triau@belnot.be

DEFiNiTiEVE TOEwijZiNG Na HOGER BOD

CHALEt
Guldentop 14 werchter
RUSTIG GELEGEN CHALET metTUIN. Gek. sec. D nr.
95/L, groot 6a 45ca. Ondergr: kruipr.; Glvl: inkomhal, leefr. met
kk., bdk, bergpl., 1 slpk, wc, tuin met tuinh. Nutsv: leidingwater,
elektr., int., CV, dubb. begl., geboorde put met pomp. EPC
354 kWh/m² (UC 20140212-0001529974-00000004-6).Vrij
6 weken na de toewijzing mits bet. prijs & kosten. R.O.: recre-
atiegebied;Vg dd 17/06/1996 (regul. wkdvrbl) en 13/07/2009
(gevelsteen); Gdv; Gvkr;Vv 30/08/1988 (255/CP/36). Gel. in
mog. overstromingsgevoelig geb. KI 461 €. Bwj. 1970; thans in
renovatie.Voor vrij, zuiver en onbezw.
NAHOGERBODGEBRACHTOPSLECHTS:
76.200EURO
Bezoek: zaterdagen 10 en 17/01 van 10u-12u
Definitieve toewijzing:
vrijdag 23 januari 2015 om17:30.
In café “De Wissel”, Sint-Jansstraat 101 te Werchter
Zie ook: www.immoweb.be
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SCHERPENHEUVEL-ZICHEM

kantoor van Geassocieerde Notarissen
ERIC TALLON & VINCENT TALLON
kasteellaan 12 GEETBETS
Tel. 011/58.70.17 - Fax. 011/58.11.55
eric.tallon@notaris.be

OPENBaRE VERkOOP tov de heer Vrederechter te Diest

WONING
Voort 39 Testelt
TE RENOVEREN DRIEGEVELWOING op en met aanho-
righ., gekad. of het geweest, sec. B nr. 98 C en 97 C groot vlgs.
kad. 6a 40ca, KI 609. Begr.: Gelagzaal (voorh. cafe) met toog
en tap, leefr., kk., bdk., wc; kelder; op het verd.: 3 slpks., overl.,
zolder, tuin, garagebox. Er is geen verw. Besch.: na bet. koops.
en kosten Art. 5.2.6Vl. Codex Ruimt. Ord.: best. stedenb.: deels
Wg en deels Ag;Vg: neen (geb. dateert van 1953); Gdv uitge-
bracht;Vkr: neen; EPC niet van toepassing, geen verwarmings-
elementen aanwezig; NIET gel. in overstromingsgevoelig geb.
INSTELPRIJS: geen. PREMIE: geen.
Bezoek: Zaterdag 17/01 en zaterdag 24/01/2015
telkensvan 14u-15u
Enige zitdag: dinsdag 27 januari 2015 om14:00.
In café “Het Molenhuis”, Noordervest 2 te Scherpenheuvel
Alle inlichtingen ten kantore.
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TIENEN

kantoor van Notaris
BENjAMIN DEPUYDT
klein Overlaar 22 HOEGaaRDEN
Tel. 016/76.61.42 - Fax. 016/76.78.36
notariaathoegaarden@skynet.be

OPENBaRE VERkOOP met instelpremie van 1%

WONING
Pollepelstraat 69 Tienen (1e afd.)
WONING, wijk B nr. 81/R/3, groot 2a 20ca. Kl. beschr. mog.
KI: 203. Ind.: Kelder; Glvl: ink., liv.-salon, kk., douche, wc,
koer, tuin met tuinhuisje;Verd.: traphall, 2 kamers.VRIJVAN
HUUR. Besch. binnen de zes weken na def. toewijzing, mits
bet. van prijs en kosten. EPC-waarde: 586 kWh/m². Best.:Wg;
Gdv ofVkr ing. Codex ruimt. ord., Gvv; stbwk.Vg voor het
maken van 3 slpks. onder het dak, afgel. op 15/07/1965, ref.
TIE 10152/10070 en voor het afkappen v/e halve steen en het
terug opmetsen zonder wijziging van deur- en vensteropening,
afgel. op 21/08/1980, ref. B 1562. Niet gel. in mog. of effectief
overstromingsgevoelig geb., in risicozone voor overstroming, in
afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone.
Bezoek: vanaf 10/01/2015 elke zaterdagvan 10u-12u
Inmijning: vrijdag 30 januari 2015 om14:00.
Definitieve toewijzing:
vrijdag 13 februari 2015 om14:00.
In de Verkoopzaal van het Notarishuis,
Bondgenotenlaan 134 te Leuven
Alle verdere inlichtingen vrij te bekomen op het notariskantoor.
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TIENEN

kantoor van Geassocieerde Notarissen
MARC & CEDRIC HONOREZ
Nieuwstraat 42 TiENEN
Tel. 016/81.11.53 - Fax. 016/82.04.32
marc.honorez@notaris.be

OPENBaRE VERkOOP tov de heer Vrederechter v/h kanton Tienen

RIJWONING
waterstraat 74 Vissenaken (8e afd.)
WOONHUIS op en met grond en aanhorigh., gekad. sec. D, nr.
216/N, voor een opp. van 2a 80ca. KI: € 495 (kl. beschr. mog.).
Bev.: glvl: voorpl., achterpl., veranda, keuken, badkamer en
schuur met grote inrijpoort; 1e verd.: 3 slpks.; zolder: open ruimte
- mog. tot omvorming; tuin met mooi zicht. Overal enkele begl.
CV aardg. Kl. beschr. mog. EPC 573 kWh/m² - UC:20141224-
0001718447-1.Vrij van huur en gebr. onm. bij akte - sleutel bij
volledige bet. koopprijs en kosten. Niet gel. in mog./effectief over-
stromingsgevoelig geb., noch in een risicozone voor overstroming.
ZONDER INSTELPRIJS en ZONDER PREMIE
Bezoek: elkewoensdag tussen 18u-19u
enelke zaterdag tussen 10u-11u
Zitdag: vrijdag 23 januari 2015 om9:30.
In de zittingszaal van het Vredegerecht,
Goossensvest 15 te Tienen
INLICHTINGEN: ten kantore
www.notarishonorez.be
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TIENEN

kantoor van Geassocieerde Notarissen
GUY jANSEN & ANN WALLAYS & jURGEN DE MEUTTER
Vaartstraat 59/1 LEUVEN
Tel. 016/22.18.47 - Fax. 016/22.39.06
jdr@jansen-wallays.be

DEFiNiTiEVE TOEwijS Na HOGER BOD

WOONHUIS
Potterijstraat 36 Tienen
GOED GELEGENWOONHUIS METTUIN, gekad afd. 2,
sec E nr 85E, groot 01a94ca. Ondergr: kelder; Glvl: ruime liv.,
doorl. zith., kk. (voll. geïnst. met uitz. frigo), eeth.;Verd 1: 1
kmr, bdk met bad, inloopdouche en dubb. lav.;Verd 2: 2 ruime
kamers waarv. één met trap naar afgewerkte zolder. EPC 352
kWh/m² (UC 0001676440).Voor vrij, zuiver en onbezw. On-
midd beschikb. R.O.:Wg + prov. RUP 05/11/2012: afbakening
kleinstedelijk geb.Tienen; geen recenteVg; Gdv; Gvkr; Gvv;
niet overstromingsgevoelig. KL beschr mog KI 314 €.
PRIJSNAHOGERBOD: 117.200EURO
Bezoek:wo 14u-15u30en za 10u-12u
Definitieve zitdag:
donderdag 29 januari 2015 om16:00.
In café “Oude Dragonder”, Potterijstraat 186 te Tienen
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TIENEN

Geassocieerde Notarissen
ALBERT jANSSEN & PETER DRIESEN
Menegaard 45 TiENEN
Tel. 016/82.01.90 - Fax. 016/81.65.14
info@notarissenjd.be

OPENBaRE VERkOOP

WONING
Hannuitsesteenweg 201 Bost
WONING METTUIN, in halfopen BEB, gekad, 6de afd.
sec N nr 76/L/5, groot 5a 45ca. Glvl: inkomhall, liv., eetk.,
kk., veranda, 2 berg.;Verd.: 3 slpks., bdk., zolderverd.; Oprit;
bijgebouw met berging + tuin. Nutsv: water, elektr, tel., CV gas,
riolering. EPC 493 kWh/m² (UC 20141205-0001712177-1).
Voor vrij, zuiver en onbezw. Onmidd. beschikb. R.O.:Wg; Gvg;
Gdv; Gvkr; Gvv. KL beschr mog KI 535 €.
Bezoek: zaterdagen20/12, 27/12, 03/01 en 10/01
telkensvan9u-11u
Enige zitdag:woensdag 14 januari 2015 om16:30.
In de Verkoopzaal van het Notarishuis, Grote Markt 4 te Tienen
De voorlezing v/d algemene verkoopsvoorwaarden vindt
plaats om 14.00 uur.
ZONDER INSTELPRIJS
Alle inlichtingen en kadastraal plan vrijblijvend ten kantore.
Ook te bekijken op www.notarimmo.be, www.immoweb.be,
www.notarissenjd.be.
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TIENEN

kantoor van Geassocieerde Notarissen
SPRINGER & SIMONART
Vierde Lansierslaan 18-20 TiENEN
Tel. 016/81.12.56 - Fax. 016/82.20.42
info@e-act.be

OPENBaRE VERkOOP

2 BOUWGRONDEN
anemonenlaan - Vianderwijk Tienen (4e afd.)

LOt 1: PERCEEL BOUWGROND
VOOR HALfOPEN BEBOUWING
RUSTIG EN GOED GELEGEN, gekad. sec. B, deel van nr.
287/S/2, met een opp. van 5a 80ca;

LOt 2: PERCEEL BOUWGROND
VOOR HALfOPEN BEBOUWING
RUSTIG EN GOED GELEGEN, gekad. sec. B, deel van nr.
287/S/2, met een opp. van 7a 28ca;
Gemeten onder loten 1 en 2 plan landmeter SMOLDERS,
teTienen, dd 22/06/2011. StedWg;Vv 27/02/2012, ref.
5.00/24107/1000089.1 PreKad. 24594//10038; Gdv; Gvkr;
Kosten aansluiting voor kopers, Onverhuurd, Beschik. na
betaling,Vrij en onbelast,VerkVoorw te verkrijgen bij Not.
Enige zitdag:woensdag 28 januari 2015 om16:00.
In de Verkoopzaal, Grote Markt 4 te Tienen
ZONDER INSTELPRIJS - ZONDER PREMIE.
Alle verdere inlichtingen vrij te bekomen op het notariskan-
toor, zie ook www.immoweb.be.
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TIENEN

kantoor van Notaris
BERT VALKENIERS
Potterijstraat 10 TiENEN
Tel. 016/81.14.10 - Fax. 016/82.14.00
bert.valkeniers@notaris.be

OPENBaRE VERkOOP mits een inmijningspremie van 1%

HERENHUIS
kapelstraat 14 kumtich (3e afd.)
MOOI ONDERHOUDEN HERENHUIS met aanhorigh.,
op en met grond, gekad. wijk H, nr. 227/M voor een opp. van
90ca. Begr.: Glvl: voorpl., zitpl., eetpl., geïnst. kk., wc, berging,
koer, veranda, werkpl., kelder (deels onderk.); 1eVerd.: 3 slpks.,
bdk. met lav., wc en douche; 2eVerd.: 2 slpks. en 1 zolderkamer.
Nutsv.: elektr., water, tel.- en televisiedistr., verw. mazout. EPC:
564 kWh/m² (20141027-0001689500-00000002-1). Dubb.
glas. Gel. in deelsWg en deelsWche; Gvv; Gdv; Gvkr. KI: 525
€ Kl. beschr. mog.Vrij en Onbelast.
Bezoek: vanaf zaterdag 27/12/2014
-Zaterdagvan 10u-12u
-Woensdagvan 14u-16u
Inmijning:woensdag 14 januari 2015 om17:30.
Toewijzing:woensdag 28 januari 2015 om14:00.
In de Verkoopzaal der Notarissen, Grote Markt 4 te Tienen
Voorlezing algemene voorwaarden op 14 uur.
Alle verdere inlichtingen vrij te bekomen op het notariskan-
toor, zie ook www.immoweb.be en ROB-TV.
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TIENEN

kantoor van Notaris
BERT VALKENIERS
Potterijstraat 10 TiENEN
Tel. 016/81.14.10 - Fax. 016/82.14.00
bert.valkeniers@notaris.be

OPENBaRE VERkOOP

2WONINGEN
1. WONING
aarschotsesteenweg 297 Tienen
WONING met aanhorigheden, op en met grond, gekadastreerd
wijk B nummer 21/M/5 voor een oppervlakte van 3a 64ca.

2. WONING
aarschotsesteenweg 350 Tienen
WONING met aanhorigheden, op en met grond, gekadastreerd
wijk B nummer 21/R/3 voor een oppervlakte van 3a 50ca.
Bezoek: vanaf zaterdag 27/12
Woensdagvan 14u-16u
Zaterdagvan 10u-12u
BEGRIJPENDE:
*Aarschotsesteenweg 297: Glvl: zit- en eetpl., geïnst. kk,
achterzitpl., achterkk, bdk met toilet, berging, diepe tuin;
1e verd.: 2 slpks (met rolluiken); geïsol. zolder; kelder (dls
onderkelderd).
*Aarschotsesteenweg 350: Glvl: grote zitpl., eetpl., geïnst.
kk, bdk, toilet, diepe tuin met garage; 1e verd.: 2 slpks; 2e
verd.: zolder met veluxramen (slpk); kelder.
Nutsv.: elektr., water, verw., telefoon- en televisiedistr.
EPC Aarschotsesteenweg 297: 550 kWh/m² (20141221-
0001717687-1).
EPC Aarschotsesteenweg 350: 444 kWh/m² (20141221-
0001717716-1).
*Aarschotsesteenweg 297: Gel. in deelsWg en deelsWug;
stedenbouwkundigeVg (uitkappen en invoegen voorgevel;
bouwen v/eWC); Gvv; Gdv; Gvkr.
*Aarschotsesteenweg 350: Gel. in deelsWg en deels Ag;
stedenbouwkundigeVg (plaatsen van 2 dakvlakvensters +
vernieuwen bestaand dakvenster); Gvv; Gdv; Gvkr.
KI Aarschotsesteenweg 297: 367 €. Klein beschrijf mogelijk.
KI Aarschotsesteenweg 350: 480 €. Klein beschrijf mogelijk.
Vrij en Onbelast.Vrij van gebruik.
Enige zitdag:woensdag 14 januari 2015 om14:00.
In de Verkoopszaal der Notarissen, Grote Markt 4 te Tienen
GEEN INSTELPRIJS - ZONDER PREMIE
Mogelijkheid tot afschaffing v/h recht van hoger bod op de
zitdag.
Alle verdere inlichtingen vrij te bekomen op het notariskan-
toor, zie ook www.immoweb.be en ROB-TV.
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ZAVENTEM

kantoor van Notaris
MARTINE ROBBERECHTS
Stationsstraat 76 ZaVENTEM
Tel. 02/720.01.77 - Fax. 02/721.47.34
robberechts@notaris-robberechts.be

OPENBaRE VERkOPiNG

WOONHUIS
Handelsstraat 29 Zaventem
Kad. sect. A nr 280/N/2, opp. 85ca. KI 572€. Glvl.: inkomhall,
trap, liv. met eetpl., kk., toilet, terras; 1e verd.: 2 slpk., bdk.,
toilet; 2e verd.: 2 slpk., bdk., toilet.Verw. aardg.Vrij na bet. van
prijs en kosten. EPC: 619.
Bezoek: zat. 17 - 24 - 31/1 van 11u-12u.
Zitdag: donderdag05 februari 2015 om18:00.
In herberg “Hof ter Meren”, Stationsstraat 103 te Zaventem
n° 1304 n.v.n.
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ARt. 1592 GERECHtELIJK WEtBOEK
HOE KANMEN EEN
HOGER BOD DOEN?

Er zijn twee voorwaarden te vervullen binnen de
vijftien dagen na toewijzing onder opschortende
voorwaarde:
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.

Het hoger bod moet bij deurwaardersexploot
betekend worden aan de notaris. De oorspronke-
lijke, voorlopige, koper wordt eveneens door de
deurwaarder verwittigd. De tussenkomst van een
gerechtsdeurwaarder is noodzakelijk.
Het bedrag van het hoger bod moet in consignatie
(bewaring) worden gegeven bij de notaris op het
ogenblik dat men het opbod doet.

Let wel: deze som blijft eigendom van de opbieder
tot aan de toewijzing na opbod.
Wanneer de opbieder na de toewijzing de koper
is, dan geldt het geconsigneerde bedrag als voor-
schot op de koopsom. Is de opbieder geen koper,
dan wordt het geconsigneerde bedrag hem terug-
gegeven, door de band samen met de deurwaar-
derskosten voor het betekenen en aanzeggen van
het hoger bod.

PACHtEN EN VERPACHtEN

Depachtwetwordt zeer strikt toegepast, zodat het
wenselijk is om bij moeilijkheden, betekeningen
en procedures een juridisch raadsman te consul-
teren.
Uw notaris staat hiervoor tot uw dienst.
Soms is zijn tussenkomst zelfs wettelijk opgelegd.
De toepassing van de landpacht staat onder con-
trole van de vrederechter. Alle verzoeningspogin-
gen en procedures verlopen in eerste aanleg via
deze magistraat.



AARSCHOT

WONING + PERCEEL BOS
VENNESTRaaT 79 LaNGDORP

1ha3a61ca. ki 808. Bj 70. ind.:
gang-woonpl-kk+gasvuur-ver-2
slpk-bdk-zldr-2 wc-berg-vest-
kldr+dche&lav&speelkldr-gar
achteraan 3 staanpl. Bos 89a89ca.
woning ged. geren. Nutsv.: water-el-
verw stookolie+pellet kchl-dub gl. EPC
826. Nt overstr.gev nt gel in risicoz
overstr. Dls wg-dls Pg-Vg-Gdv-Gvkr-Bl
bodematt. PR 295.000€
Bezoek: op afspraakmet kantoor
Geass.Not. GEERINCKX,
GRAULS&CALLEWAERT -
Tel. 016/56.63.61,
info@notarisgeerinckx.be

www.immonot.be > 226449

AARSCHOT

PRACHtIG GEL. BUNGALOW
PaSTOOR DERGENTSTRaaT 72 GELRODE

in perf st v onderhoud met hall.,
zitkr, geinst kk., 3 slpks, bdk, berging,
cv-ruimte, garagebox, kelder, zolder,
tuin, CV mazout, gr. 6a16ca, ki: 738€,
EPC: 795kwh/m²; R.O.: Gvg, Vv dd
12/10/1973, wg en wug, Gdv, Gvkr.
Not. Erik LERUT -Tel. 016 6302 55,
erik.lerut@notariaat-lerut.be

www.immonot.be > 227146

AARSCHOT

WOONHUIS MEt tUIN
kONijNTjESBERG 58 aaRSCHOT

4a20ca, omv.: kelder; glvl: inkomhal
met trap, liv. met zit-en eetpl., kk.,
waspl. + CV, ver., wc, overd. terras,
tuin + bergpl.; verd.: overl., 3 slpks.,
bdk. (ligb., wastafel, wc); zolder (vaste
trap): ev. in te richten. Dls wg, dls
Ng-Gvg-Gvv-Gdv-Gvkr. Vrij van gebr.; ki
486 (kl.beschr. mog.); EPC 405. Richtpr.
255000€.
Bezoek: op afspr.
Geass.Not.MICHIELS&
STROEYKENS -Tel. 016/56.17.74,
info@michiels-stroeykens.be

www.immonot.be > 227332

BEKKEVOORT

WOONHUIS MEt 3 SLPKS
STaaTSBaaN 93 aSSENT

Sec. E nr 100/S/2, groot 13a 2ca,
ki: 1031, EPC: 746, UNiEkE CODE:
20091213-0000389182-00000003-
6, Gvg, Lwag, Gdv, Gvkr, Gvv.
Not. LucBOGAERTS -
Tel. 013/31.11.92,
lb@notarislucbogaerts.be

www.immonot.be > 227459

BEKKEVOORT

VILLA
HaLENSEBaaN 49
MOLENBEEk-wERSBEEk

met omliggende gronden en grote
hangar, groot 3ha 38a 70ca, EPC:
373, UNiEkE CODE: 20130715-
0001409425-00000001-6, Vg:
687: bouwen woning + oprichten
bedrijfsgebouwen 16/9/77, 632a:
bouwen van een huis 11/7/79, wg,
Gdv, Gvkr, Gvv.
Not. LucBOGAERTS -
Tel. 013/31.11.92,
bogaerts.not.diest@dataconsult.be

www.immonot.be > 217068

BEKKEVOORT

WOONHUIS MEt tUIN
HEiDESTRaaT 6 BEkkEVOORT (1E aFD.)
Rustig gel (in nt verv verkav.) 11a23ca.
afbraak en heropbouw woning is mog.
Begr.: ink-liv-kk-slpk-berg-bdk-wc-gar.
Bj 1932. kl beschr mog ki 374€. Nutsv:
water, el, CV stookolie. VRij. Gvg-wg
land kar (1e 50m)&ag (vf 50m)-Gdv-
Gvkr-Vv. Gn afgeb overstr.geb-gn afgeb
oeverzone-gn risicoz vr overstr-nt
overstr.gev. VP €155000
Geass.Not. TIMMERMANS,MEURIS
&CLAES -Tel. 013/77.23.00,
notaris@3270notaris.be

www.immonot.be > 228124

BERTEM

ALLEENStAANDEWONING
VELDBLOEMENLaaN 3 LEEFDaaL

ZEER GOED EN RUSTiG GEL., MET 4
SLPkS, Zw-GER. TUiN, 3 TERRaSSEN
EN GaR. Omv.: kruipk-wasr-atelier-
koude berg-CV kldr; GV: ink+wc-
Leefr-geïnst. kk-ver/bureauruimte;
Mezz.+houtkachel; slpk+dche; Overl.;
speelruimte/bur; 1e VD: Nachtgang-
slpk-2 duplexslpks-bdk+wc; tuin 4a.
Opp 6a15ca; ki 2154; wg; Gvkr; Gdv;
EPC 363kwh/m².
NOTARISHUISLeuven
Verkoopbureau - Tel. 016/22.19.45,
vbeuckels@telenet.be

www.immonot.be > 226367

BIERBEEK

INStAPKLAREWONING
PiMBERG 16 BiERBEEk

CENTRaaL GELEGEN, nabij winkels en
openbaar vervoer. ind.: glvl: inkomhal,
slpk., douchek., gastentoilet, woonk.,
kk., berging; afz. dubb. gar./tuinberging
en prachtige tuin met fruitbomen/ -
tss.verd.: bur.; 1e verd.: nachth., bdk.,
wc, 3 slpks.
Bezoek: na afspraak: 0476-503884
of via notaris (tel 03 205 62 93) op
zaterdagen van 14u-16u
Geass.Not. VANBAEL,HOLVOET
&VERHAERT -Tel. 03/205.62.93,
vl@vbhv.be

www.immonot.be > 228222

BOUTERSEM

GOED GELEGEN tOONzAAL
MaLENDRiESSTRaaT 65 EN +65
kERkOM

met kelder en woning in goede staat.
Liv, keuk, badkr, 3 slpks, kl tuin. EPC:
507kwh/m²jaar; gr 14a80ca. Toonzaal
ki: 2384 en ki: won. 1303. RO: wg
met land. kar; Gdv; Gvkr; Gvv; Vg dd
07/03/1974 bouwen toonzaal en
bijgebouw.
Not. Erik LERUT -Tel. 016 6302 55,
erik.lerut@notariaat-lerut.be

www.immonot.be > 224750

BOUTERSEM

BOUWGROND
VOOR 3 PERC.
HOEk kERkOMSESTEENwEG/
kERkSTRaaT kERkOM (4E aFD)

1 OB&2 HOB MET 2 wONiNGEN TER
aFBRaak. Sec. B nrs 262D 260/S en
delen 260T en 260N. Totaal 15a72ca
met nog 2 best. geb. Vv voor 3 perc.
Perc. 1: opp 5a42ca best. eengezins-
woning in OB; Perc. 2: opp 5a50ca
best. eengezinswoning in HOB; Perc.
3: opp 4a80ca best. eengezinswoning
in H.O.B. Tot. OPP: 15a72 ca; wglk;
Gvkr; Gbpva
NOTARISHUISLeuven
Verkoopbureau - Tel. 016/22.19.45,
vbeuckels@telenet.be

www.immonot.be > 221996

DIEST

PERCEEL BOUWGROND
DiESTERSTEENwEG kaGGEViNNE
sec. a nr 52/E, groot 7a 55ca, Gvg:
sted attest dd 9/9/2014, wg, Gdv,
Gvkr, Gvv.
Not. LucBOGAERTS -
Tel. 013/31.11.92,
lb@notarislucbogaerts.be

www.immonot.be > 227010

DIEST

APPARtEMENt
RESiDENTiE “TEN kORENHUiZE”
PEETERSSTRaaT 2 DiEST
met 2 slpks. en gar. Sec. a nr 321/N,
ki: 835, EPC: 333, UNiEkE CODE:
20100318-0000478408-00000003-
3, Vg: bouwen app.geb. (dossiernr
3598 dd 12/3/74), wche, Gdv,
Gvkr, Gvv.
Not. LucBOGAERTS -
Tel. 013/31.11.92,
lb@notarislucbogaerts.be

www.immonot.be > 227108

DIEST

HANDELSPAND
+ APPARtEMENt
DiESTSEBaaN 21 SCHaFFEN

(met evt. handelszaak), sec. O nr
98/S/8, groot 2a 9ca, EPC: 742, UNiE-
kE CODE: 20141014-0001680775-
00000001-2, Vg: aanpassen van
raam tot poort in de zijgevel (dossiernr
13943) dd 2/8/2004, wg, Gdv,
Gvkr, Gvv.
Not. LucBOGAERTS -
Tel. 013/31.11.92,
lb@notarislucbogaerts.be

www.immonot.be > 227486

DIEST

WOONHUIS
MEiDOORNSTRaaT 70 DiEST

met 3 slpks. en gar., sec. B nr. 32/w,
ki: 837, EPC: 560, UNiEkE CODE:
20141010-0001678562-00000001-
0, Gvg, wg, Gdv, Gvkr, Gvv.
Not. LucBOGAERTS -
Tel. 013/31.11.92,
lb@notarislucbogaerts.be

www.immonot.be > 227847

DIEST

BOUWGROND OPEN
BEBOUWING
aaN DE ENGELBEEkSTRaaT SCHaFFEN
(5E aFD.)

gekad. sec. N, nr. 136/N, met een opp.
van 10a28ca. Gwplan: wg met land.
kar. Vv dd 31/3/1965. Bouwvoor-
schriften op verzoek te bekomen. Gdv.
Gvkr. Blanco bodematt. watertoets:
niet overstromingsgevoelig, noch gel.
in een risicozone voor overstromingen.
Besch.: bij akte. Vrij en onbelast.
Gewone voorw. PRijS: 140.000 €
Geass.Not. GEERINCKX,
GRAULS&CALLEWAERT -
Tel. 016/56.63.61,
info@notarisgeerinckx.be

www.immonot.be > 226010

DIEST

DEGELIJKEWONING - OB
DORPSSTRaaT 71 MOLENSTEDE

in perf st v onderhoud met hall, liv. met
schouw, zitkr, geinst keuk., veranda, 3
slpkrs, badkr, wc, gar, voll. onderk., tuin
met tuinh., cv mazout, gr.16a 39ca, ki:
774€, EPC: 716kwh/m². R.O.: Gvg, Gvv,
wg en wug, Gdv, Gvkr.
Not. Erik LERUT -Tel. 016 6302 55,
erik.lerut@notariaat-lerut.be

www.immonot.be > 227143

DIEST

WOONHUIS
+ tUIN & tERRAS
PaRkLaaN 5 DiEST (1E aFD.)

groot 6a 91ca. ind.: -in de kelder: gar.,
fietsenbergplaats, speelk., waspl.,
stookpl.; -Op het glvls.: hall, bur.,
woonk., kk., vestiaire, wc; -Op de eerste
verd.: overl., 5 slpks. en badk. Gel. in
doodlopende str., op wandelafstand
van het centr. ki: 1353. Bwj.: 1966.
Geass.Not. VANGORP&
ARNAUTS -Tel. 013/31.10.63,
jan.vangorp@belnot.be

www.immonot.be > 226943

GINGELOM

RUStIG GELEGENWONING
wEZERENSTRaaT 13 MONTENakEN

GOED Onderh. 3 slpk, kkn, badk, ruime
gar.; kelder, zolder, mooie tuin. CV
mazout 5a00ca. EPC 853. wg, Gdv,Gvg,
Gvkr. Niet overstromingsgevoelig.
ki 316.
Not. FrankDEWILDE -
Tel. 011/88.88.80,
frank.dewilde@notaris.be

www.immonot.be > 226709

GINGELOM

GOED GEL. WONING
ST RUMOLDUSSTRaaT 76 MONTENakEN

met bijgebouw en achterl. grond, 3
slpkrs, geïnstall. keuk., burelen, gar.
RO: Gvg-wg-na 50m ag-Gdv-Gvkr-Gvv.
EPC: 812 kwh/m²jaar. ki: 591 (kl.
beschr. mog).
Not. Erik LERUT -Tel. 016 6302 55,
erik.lerut@notariaat-lerut.be

www.immonot.be > 227170

GLABBEEK

NOG SLECHtS
2 BOUWGRONDEN
HEiDEBLOkSTRaaT BUNSBEEk

mooi gel. perc. bouwgrond - OB- lot
3: gr 10a52ca ( 35,59m) en lot 4: gr
8a76ca ( 24m), RO: wg; ag; Gvkr; Vv
07/2012 dd 02/10/2012.
Not. Erik LERUT -Tel. 016 6302 55,
erik.lerut@notariaat-lerut.be

www.immonot.be > 220665

GRIMBERGEN

PRACHtIGE VILLA
kERkSTRaaT 197 HUMBEEk

opp. 21a51ca. 3 slpk, bad- en
douchek., hypergeïnst. kk., domotica,
Stüv. Zeer mooie tuin met zwemvijver.
Vraagprijs: 810.000€.
Bezoek: na afspr. 0475/55.02.63
Geass.Not. AndréeVERELST&
BénédicteBOES -
Tel. 02/269.13.92,
info@notarissenverelst-boes.be

www.immonot.be > 223745

HAACHT

GOED GEL. WONING HOB
kRUiNEikESTRaaT 28 EN 28+ TiLDONk

(te renov.) MET 3 SLPkS, RME ZOLDER &
Gar., TUiN + aanhorigh. Omv.: ink., liv/
eetpl, kk, bijkk, koer+wc, berg; VD: 3
slpk, bdk (ligb-wc), zolder toeg. m vaste
trap. Mooie ligg. vlakbij kan. Leuven-
Mechelen, 5min station wespelaar,
5km v Haacht, 10min Leuven station &
centr. 4a42ca-ki 832-wg-Vkr-EPC 470
NOTARISHUISLeuven
Verkoopbureau - Tel. 016/22.19.45,
vbeuckels@telenet.be

www.immonot.be > 227559

HAACHT

VILLA + GARAGE EN tUIN
TUiNwijk 17 HaaCHT

RUSTiG GEL., 5a63ca, omv.: kelder;
glvl: inkomhal + trap, liv. (zit-& eetpl.)
met sierhaard, kk., gar. (+ CV-install.),
wc, ver., tuin + berging; verd.: overl.,
3 slpks. (2 met ing; kasten), bdk.
(ligb., wastafel, ing. kast); zolder.
wg-Gv-Gvv-Gdv-Gvkr. Vrij van gebr.; ki
790-EPC 865. Richtpr. 295000€. alle
inl. ten kant.
Bezoek: op afspr.
Geass.Not.MICHIELS&
STROEYKENS -Tel. 016/56.17.74,
info@michiels-stroeykens.be

www.immonot.be > 227330

HAACHT

WELGELEGENWONING
POSTwEG 18 TiLDONk

MET RUiME HaNGaR EN TUiN,
15a00ca. kldr; GV: gar-berg-wc-liv-
eetk-kk-ver; VD: 3 slpks-berg-bdk;
Grote in te richten zldr. EPC 1044 UC
20140529-0001602316-00000003-
7. Verhuurd. Dls wg; dls ag; geen re-
cente vg, geb. dateert van vóór 1962;
Gdv; Gvkr; Gvv. Geen risicocozone v
overstr. of overstr.gev. geb. ki 1079.
VP 280000€
Not. BernardTUERLINCKX -
Tel. 016/60.14.54,
bernard.tuerlinckx@notaris.be

www.immonot.be > 223934

UIT De HaND verkOOp

VOOR ALLE OPENBARE
VERKOPINGEN DIENEN

• Gehuwde kopers niet gescheiden van goede-
ren, 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 echt-
genoot.
• Vertegenwoordigers van vennootschappen
dienen: oprichtingsakte, eventueel statu-
tenwijzigingen, benoemingen en publicatie in
het Belgisch Staatsblad voor te leggen.



HERENT

GD GEL HOB MEt 3 SLPK
REikEMSTRaaT 15 HERENT

NOG iN TE RiCHTEN SCHUUR, Z-GER.
TUiN. Omv.: liv/eetpl-berg-kk-bdk; VD:
3 slpk; Daarb m vast trap zolderr. inb:
schuur, GV: omv verw.ruimte & maz.
ketel, berg & gar; Daarb met vaste
trap 2 nt geïs zolderrmten; inrit +
grille. Ligg zr gd op 15min v Leuven &
op-/afrit E40-E314. Opp 12a72ca-ki
385-wglk-ag-Gdv-Gv-EPC 678
NOTARISHUISLeuven
Verkoopbureau - Tel. 016/22.19.45,
vbeuckels@telenet.be

www.immonot.be > 227153

HOLSBEEK

RESIDENtIEfLAt NR 31
ST PiETERSSTRaaT 12 B109
SiNT-PiETERS-RODE (4DE aFD.)
met woonruimte en vol. geïnstall
keukenhoek, badk, slpk, keld., autostpl,
onmid. vrij, perf. st v onderhoud. ki:
701€ (kl. beschr. mog.). EPC=
267kwh/m², wg met landel. kar., vg,
gdv, gvkr, gvv.
Not. Erik LERUT -Tel. 016 6302
55, erik.lerut@notariaat-lerut.be

www.immonot.be > 225080

KORTENAKEN

tE REStAUREREN WONING
TiENSESTRaaT 4 kORTENakEN
met 4 slpks., sec. C nr 97/Z/7, groot 7a
58ca, ki: 795, Gvg, wg, Gdv, Gvkr, Gvv.
Not. LucBOGAERTS -
Tel. 013/31.11.92,
lb@notarislucbogaerts.be

www.immonot.be > 227465

LANDEN

WONING + tUIN & GARAGE
wEZERENSTRaaT 389 waLSHOUTEM

Rustig en mooi geleg. 3 slpkrs; 2e
verd.: slpk met wc en lav. (event
ombouwen tot studio). Gr 13a43ca. ki:
472 (kl. beschr mog). EPC: 393kwh/
m². RO: Lwag; Gdv; Gvkr; Gvv; effec.
overstr. gevoelig en mog overstr.
gevoel.
Not. Erik LERUT -Tel. 016 6302 55,
erik.lerut@notariaat-lerut.be

www.immonot.be > 226612

LEUVEN

GUNStIG GEL. WONING
ELF NOVEMBERLaaN 26 kESSEL-LO

Opp. 2a 90ca. ki: 939 €. ind.: GV: hal,
liv., inger. kk., wC, badk., veranda, tuin,
bijgeb. Verd: 3 slpks, zolder. - CV aardg.
dub. beglaz. EPC: 443 kwh/m². Gvv,
GDV, Gvkr. Niet overstr.gevoelig. VP:
267.000 €.
Bezoek: op afspraakmet kantoor.
Not. GwenDANIELS -
Tel. 016/47.41.58,
gwen@notarisdaniels.be

www.immonot.be > 227418

LEUVEN

RUIME HALfOPEN
BEBOUWING
MiNNEVELD 11 LEUVEN (14E aFD.
HaaSRODE EN kORBEEk-LO)

in rustige doodl str, 4a10ca-ki 1192-Bj
1975. GV: ink-wc-liv-kk-ver; 1e VD: 3
slpk-bdk; Zldr; Dls onderk-rest kruipk;
tuin+gar. Ligg op 5min v E40 & centr,
dichtbij winkels. Nutsv: water-el-verw
maz. EPC 280. Nt overstr.gev-nt gel in
risicoz v overstr. wg-Vv-Gdv-Gvkr. Bl
bodematt. Vrij vf 1/4/15. PR 369000€
Bezoek: op afspraakmet kantoor
Geass.Not. GEERINCKX,
GRAULS&CALLEWAERT -
Tel. 016/56.63.61,
info@notarisgeerinckx.be

www.immonot.be > 226700

LEUVEN

RUIM HOEKAPPARt 134M²
ViTaL DE COSTERSTRaaT 50/32 LEUVEN

TOP Ligg.: 3e verd., BUR. EN BERGiNG.
Omv.: ink+vest.&wc, liv. met parket,
2 terr.: Zw & w-ger., kk., nachth.+ ing.
kasten, 3 slpks. allen met terr; bdk.
(dub. lav. & ligb.), wc, bur./dress. inb.;
berg. op technisch verd. Uiterst gde
ligg., centr. Leuven. Opp 134m²-ki
1363€-wg-Gvkr- EPC 201kwh/m².
VERLaaGDE PRijS
NOTARISHUISLeuven
Verkoopbureau - Tel. 016/22.19.45,
vbeuckels@telenet.be

www.immonot.be > 227155

LEUVEN

3 APPARt. & StUDIO
HOEk LOUiS MELSENSSTRaaT EN
BONDGENOTENLaaN LEUVEN

1VD: STUDiO 0103: 45m²-EPC 180;
verhuurd. ink+vest, bdk, leefr+kk&terr.
3VD: 3 aPP: 0301: 115m²-EPC 110.
aPP 2 slpk&terr, ink, wc, liv+terr,
bdk, kk; 0302: 67m²-EPC 250; aPP
2 slpk&terr, ink, liv, kk, bdk, was-/
droogm; 0303: 50m²-EPC 143; aPP 1
slpk&terr, ink, liv+terr, slpk, kk, bdk. Evt
parkeergel 2min Binnenhof. wg-Gvkr
NOTARISHUISLeuven
Verkoopbureau - Tel. 016/22.19.45,
vbeuckels@telenet.be

www.immonot.be > 227361

LEUVEN

RUStIG GEL
3-GEVELWONING
BijENDREEF 7 kESSEL-LO

MET 2/3 SLPk (op te frissen) EN Z-GER.
STaDSTUiN. Omv.: 2 kelderruimten,
kruipk.; ink, wc, liv/eetpl, kk, terr,
tuin+tuinh; Verd.: 2 slpk, strijkkamer/
dress, bdk (bad, lav) Ligg.: zr gd gel.
op wandelafst station, 10min, winkels,
openb. verv. Op 10min centr. 1a
24ca-ki:421-wg-Gvkr-Gdv-EPC 477.
VERLaaGDE PRijS
NOTARISHUISLeuven
Verkoopbureau - Tel. 016/22.19.45,
vbeuckels@telenet.be

www.immonot.be > 227563

LEUVEN

zR GOED GEL RIJWONING
TOMVELDSTRaaT 7 LEUVEN

(TE Renov.) kOER/TUiN. Omv: Ruime
goede kelder. Glkvls: inkomhall, voorpl.,
eetpl., liv., kk., badk, koer mog. tot
tuintje. 1e verd.: 2 slpks. 2e verd.:
ruime slpk. en niet afgewerkte kaer.
Daarboven: mooie zolderr. nog 1 à 2
kamers mog. Ligg., uitstekend en centr.
gel. Opp.: 84 ca. ki: 423€. wG; gvkr;
gdv; EPC: 619kwh/m².
NOTARISHUISLeuven
Verkoopbureau - Tel. 016/22.19.45,
vbeuckels@telenet.be

www.immonot.be > 228706

LEUVEN

ALLEENStAANDE RUIME
WONING
HaMBOSSTRaaT 5 wijGMaaL

(te renov.) Omv: 2 kelderrmten. Glkvls;
ink: Links: 2 doorlopende kmrs: liv-
eetpl., Rechts: 2 kmrs. kk., achterkk.,
verwarmingsrmte, koertje+wc.
Binnenkoer, terr., tuinhuisje, gar. en
uitgestrekte w gerichte tuin 6,5a. 1e
verd: 4 slpks waarv. 1 ing. als badk.
Zolder. Opp: 8a18ca. EPC: 1133kwh/
m². wG; gdv; gvkr; k.i.: 778€
NOTARISHUISLeuven
Verkoopbureau - Tel. 016/22.19.45,
vbeuckels@telenet.be

www.immonot.be > 228707

LEUVEN

LICHtRIJKE HOEKStUDIO
CELESTijNENLaaN 59 B5 HEVERLEE

ZEER GOED GEL., 1E VERD.(32m²) Omv.:
Leefr. met kitch., ap. badk met bad,
lav en toilet. Rustige Ligg. nabij iMEC,
Campus arenberg en Gasthuisberg op
10 minuten van centr. Leuven, gel.
over bushalte en naast op- en afrit E40
en E314. Opp 32m². ki: EPC: 306kh/
m². wG; gvkr; gdv.
NOTARISHUISLeuven
Verkoopbureau - Tel. 016/22.19.45,
vbeuckels@telenet.be

www.immonot.be > 228708

LEUVEN

2 WONINGEN MEt tUIN
HEiDEBERGSTRaaT 277-279 kESSEL-LO

sec. D nrs 088/D/3, 088/C/3 en
deel van 0088/E/3, groot 4a01ca, ki
922 en omv.: 1e wooneenheid: EPC
1005kwh/m². Ondergr.: rme kldr; GLV:
bdk, kk, rme liv. (eetk. & salon); 1e VD:
2 rme slpk; zldr: afgew. slpk.; 2e woon-
eenheid: EPC 1746kwh/m². 2 kamers
& kldr. VP € 315.000. wg land. kar, Vg,
Gdv, Gvkr, Gvv. katia@rooman.info
Bezoek: Contactpersoon:Me-
vrouwAnnieHenderickxGSM
0496/413426
Geass.Not. Jean-Pierre
&LauranneROOMAN -
Tel. 016/22.16.87,
notaris@rooman.info

www.immonot.be > 225274

LEUVEN

OPBRENGStHUIS M
4 StUDIO’S
TiENSESTRaaT 230 LEUVEN (2E aFD.)
ZEER GOED GEL., kad. wijk C nr. 20/C,
66ca. Begr.: iedere studio besch.
over slaaphk, leefr., kk., douche, wc.
ki 1278€. Nutsv.: water, gas, elektr.,
int. EPC 20120522-0001125030-
000000010-2 - 467kwh/m².
Verhuurd vr academiejaar 2014-2015.
Vg; wg; Gdv; Gvkr; Gvv. Niet overstr.gev.
VP €290000
Geass.Not. TIMMERMANS,
MEURIS&CLAES -
Tel. 013/77.23.00,
notaris@3270notaris.be

www.immonot.be > 228235

LINTER

RUStIG GELEGEN
BOUWGROND
OPLiNTERSTRaaT 82C wOMMERSOM

voor halfopenbebouwing. 7de afd -
wijk C nr 25/L - 15aren. Voorgevel
12m - steded attest 2014/002 dd.
31/03/2014. Niet in risicozone Over-
str. Vrij en onbelast - Geen Bouwverpl.
Geass.Not. SPRINGER&
SIMONART -Tel. 016/81.12.56,
info@e-act.be

www.immonot.be > 228511

LUBBEEK

PRACHtIG PERC.
BOUWGROND
STEENVELDSTRaaT NaaST HUiSNR.
63 LiNDEN

voor open beb. Groot 19a 30ca - 38
meter tegen de str. Goedgek. Verk.
Not. JanDENYS -
Tel. 016/60.11.21,
jan.denys@notaris.be

www.immonot.be > 228068

LUBBEEK

PRACHtIG GEL. BUNGALOW
VEEwEiDESTRaaT 2/a LUBBEEk

OB, in perf st v onderhoud met hall,
liv., zitkr, geinst keuk., 3 slpkrs, badkr,
wc, gar, voll. onderk., pracht. tuin, cv
mazout, gr. 8a17ca, ki: 1970€, EPC:
359kwh/m² - certnr 56-R.O.: vg dd
22/10/1976, dd 05/04/1994, vv
dd 28/11/1972, wg met landel kar.,
gdv, gvkr.
Not. Erik LERUT -Tel. 016 6302 55,
erik.lerut@notariaat-lerut.be

www.immonot.be > 227142

LUBBEEK

PRACHtIG GEL. BUNGALOW
DUNBERG 110 LUBBEEk

(OB) met hall, liv., eetk, geinst keuk.,
3 slpkrs, badkr, wc, gar., voll onderk.,
tuin, cv mazout, gr. 12a 07ca, ki:
1611€, EPC: 486 kwh/m²- certnr
10. R.O.: vg dd 30/05/1973, vv dd
27/12/1972, wg met landel kar., gdv,
gvkr,- mog. overstromingsgevoelig.
Not. Erik LERUT -Tel. 016 6302 55,
erik.lerut@notariaat-lerut.be

www.immonot.be > 224965

LUBBEEK

ENERGIEzUINIGE MOD.
WONING
SCHUBBEEk 7 LUBBEEk

met 3 slpks (event 4), gar. en tuin. Gr
16a 30ca; EPC: 98,42kwh/m²; RO:
wg met landel kar.; Gdv; Gvkr; Vg dd
16/10/2007; gel in mog overstro-
mingsgev geb.
Not. Erik LERUT -Tel. 016 6302 55,
erik.lerut@notariaat-lerut.be

www.immonot.be > 226745

MEISE

RUIME MODERNE HO VILLA
SikkELGEMSTRaaT 1 MEiSE

5a04ca-ki 3953-Bj 99. Hal-wc-vest-
liv+oh&el rolgord-kk&zith-bijkk-2
bur-6 slpk-wc-3 bdk; zldr. Tuin-verw
zwemb-terr+zonnetent-buitenverl.
Gar-waspl+dch-kldr-hobbykk-wc. al.
Evt gemeub. wat-el-aardg-vl.verw-dub
gl. EPC 243. Nt overstr.gev, nt gel in
risicoz overstr. wg-Vg-Gdv-Vkr. Bl bo-
dematt. Besch te bespr. PR 785000€
Bezoek: op afspraak.
Geass.Not. GEERINCKX,
GRAULS&CALLEWAERT -
Tel. 016/56.63.61,
info@notarisgeerinckx.be

www.immonot.be > 226474

OUD-HEVERLEE

ENERGIEzUINIGE VILLA
BOVENBOSSTRaaT 116 HaaSRODE

alleenst., bew.opp. 305m²-opp.terrein
1620m². Omv.: leefr+oh, kk+bijkk,
4 slpk, bdk; onderk+berg, doucher,
bur, techn rmte, gar.; oprit; terr+tuin.
VP 525000€. Vrij bij akte. Bj 1986.
Beveiligde toegang/alarm. aansl op
riolering. 2 parkeerpl.
Geass.Not. PaulDEMEIRSMAN&
PieterDEMEIRSMAN -
Tel. 09/348.47.53,
paul.demeirsman@notaris.be

www.immonot.be > 227814

OUD-HEVERLEE

ENERGIEz.
“KWADRAAtWONING”
DaSSENSTRaaT 61 OUD-HEVERLEE

Bj 2013, ZR GUNSTiG GEL HOB, RME
ZOLDER. ink+wc, leefr+kk, tv-rmte,
berg, gar, terr+tuin&tuinh; 1 VD:
nachth, 3 slpk wv 1 mast.suite+luxe
privé-bdk, 2e bdk; 2 VD: polyv rmte,
nog in te richt. Op 5min v op-/afrit E40,
10min v centr. Villaproj. “kwadraat”
hoogw. afw. 8a37ca-ki 1726-wglk-ag-
Gvkr-Gdv-EPC 83-E peil 54
NOTARISHUISLeuven
Verkoopbureau - Tel. 016/22.19.45,
vbeuckels@telenet.be

www.immonot.be > 227154

OUD-HEVERLEE

RECENtE VILLAWONING
VLiERBEEkSTRaaT 31 BLaNDEN

Rustig gel., alleenst., omv.: gar. Glkvls:
inkomhal m vest+wc, liv. opgedeeld in
bur, sal, eetrmte en tvhoek; inger kkn,
Zw terr, tuin. Verd: Nachth., 5 slpks,
inger. badk. Dakverd: Traphal, geïs
zolderrmte. Zeer goed gel. bew. opp
+/-440m². Opp: 13a 09ca. ki: 2117€.
wGLk. EPC: 281kwh/m². Bj 1990
NOTARISHUISLeuven
Verkoopbureau - Tel. 016/22.19.45,
vbeuckels@telenet.be

www.immonot.be > 217692

HET RECHT VAN
HOGER BOD
KAN OP
DE ZITDAG
WORDEN
AFGESCHAFT

OPStARtEN & ONDERNEMEN

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

De notaris kan u helpen in de keuze van de ge-
schikte omkadering.

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



ROTSELAAR

GOED GEL. WONING
aaRSCHOTSESTEENwEG 117 wEZEMaaL

OB, met hall, liv., zitkr, keuk., wc, 4
slpkrs, tuin, terras en tuin. gr 3a 70ca.
ki: 406 (kl. beschr mog). EPC: 446kwh/
m²jaar - certfnr 01. RO: wg; gdv; gvkr;
gvv; erfdienstbaarheid voetweg 57.
Not. Erik LERUT -Tel. 016 6302 55,
erik.lerut@notariaat-lerut.be

www.immonot.be > 225083

ROTSELAAR

GOED GEL. WOONHUIS HOB
PROViNCiEBaaN 105 ROTSELaaR

met grote Z-w ger. tuin; opp 18a66ca
(lot 2). ind: glvl: ink.hal met wC en berg,
gr leefr., eetk, kkn, 2 berg., overd. ink.
achteraan; verd: gr slpk met inb. kast,
gr slpk, kl slpk, bdk met inloopdche,
wc, gr zolder. Verwarm. maz. (rec. ketel
2012), EPC 626, ki 1142, elek keuring
voorhanden. Deels wg, deels Lwag.
VP 280000€
Not. BernardTUERLINCKX -
Tel. 016/60.14.54,
bernard.tuerlinckx@notaris.be

www.immonot.be > 227678

ROTSELAAR

PERCEEL BOUWGROND (OB)
PROViNCiEBaaN (TUSSEN NR 105 EN NR
107) ROTSELaaR

met achtergrond (lot 1 + 3), totale
oppervlakte 18a 27ca; str br 14,20m
achteraan 31,54m, Z-w gerichte tuin
met tuinhuis (vergun 27/4/1981).
Verkav verg dd 23/12/2013 (lot 1).
Plan en sted voorschriften verkrijgbaar
op kantoor notaris. VP: 175.000 €
Not. BernardTUERLINCKX -
Tel. 016/60.14.54,
bernard.tuerlinckx@notaris.be

www.immonot.be > 227680

SCHERPENHEUVEL-
ZICHEM

WONING
kRaNENBURGSTRaaT 84 ZiCHEM

Sec. E nrs 141/D en 142/E, groot 6a
75ca, ki: 453, EPC: 963, UNiEkE CODE:
20140626-0001618050-00000003-
9, Gvg, wg en Ng, Gdv, Gvkr, Gvv,
niet gel. in overstroombaar geb., niet
overstromingsgevoelig.
Not. LucBOGAERTS -
Tel. 013/31.11.92,
lb@notarislucbogaerts.be

www.immonot.be > 225848

SCHERPENHEUVEL-
ZICHEM

BOUWGROND OPEN
BEBOUWING
wEG MESSELBROEk (RECHTS VaN
HUiSNR. 76) ZiCHEM
groot 12a41ca, straatbr. 17,98m. wg
land. kar.; Sted. att. dd 8/09/2014; Vrij
van gebr. Plan & stedenb. voorschriften
verkrijgb. op kant. Richtprijs: 139.000
€. alle inl. te verkrijgen op het
notariskantoor.
Geass.Not.MICHIELS&
STROEYKENS -Tel. 016/56.17.74,
info@michiels-stroeykens.be

www.immonot.be > 228539

SCHERPENHEUVEL-
ZICHEM

WOONHUIS
+ MAGAzIJN & tUIN
ELZENHOUTSTRaaT 4
SCHERPENHEUVEL (1E aFD.)

Mooi gel. met prachtig uitzicht, kad.
wijk B nr 495/Y/4, 13a20ca. Begr.:
woongedeelte: hall, liv., kk., zitpl., wc
waspl., 3 slpks., bdk.; groot mag. van
ca 200m² (voorm. drukkerij). Bwj.
1956. ki 924€. EPC 20131223-
0001505059-00000003-5 600kwh/
m². Gvg; wg; Gdv; Gvkr; Gvv. Niet
overstromingsgevoelig. VP 230.000€
Geass.Not. TIMMERMANS,MEURIS
&CLAES -Tel. 013/77.23.00,
notaris@3270notaris.be

www.immonot.be > 228067

SCHERPENHEUVEL-
ZICHEM

VERNIEUWDEWONING
kONiNG aLBERTSTRaaT 19
SCHERPENHEUVEL (1E aFD.)

GD ONDERHOUDEN-3a44ca-GV:
ink.-wc-2 doorl pl-kk-ver; VD: 2
slpk-bdk-overl; gar+afz ruimte boven
gar-zolder-kelders. Bj 1960. kl beschr
mog ki 623€. Nutsv.: gek. bovengr.
stookolietank, gde staat v onderhoud.
EPC 20141212-0001714749-1
660kwh/m². VRij mits bet. prijs/
kosten. Gvg-wg-Gdv-Gvkr-Gvv-Niet
overstr.gev. VP 199000€
Geass.Not. TIMMERMANS,MEURIS
&CLAES -Tel. 013/77.23.00,
notaris@3270notaris.be

www.immonot.be > 228607

SINT-TRUIDEN

INStAPKLWONING (OB)
SCHOORBROEkSTRaaT 20 VELM

Opp: 996m²; Beb: 160m²; Bouwj
1970. Ruime liv-sal, geïnst kkn en
badk, 3slpk, ruime keld + gar, geïsol
zolder, ruime tuin. CV (mazout); EPC:
494 kwh/m² (UC1517219); ki: 937 €.
RO: dls wglk, dls wug; Vg 20/4/1970;
Gvkr; Gdv; Vv 29/1/1970; mog
overstromingsgevoelig.
Geass.Not. LACQUET&CROES -
Tel. 016/23.68.36,
karel.lacquet@belnot.be

www.immonot.be > 226007

TIELT-WINGE

VAKANtIEWONING
HOUwaaRTSTRaaT 6 TiELT-wiNGE

gr 11a51ca. Hall, liv, kk, 2 slpks, terras,
tuin. CV op gas. kelder. alle nutsvoor-
zien. EPC: 656kwh/m². R.O.: Ng; Gdv;
Gvkr; Gvg; Gvv. ki: 252. Vkr Natuur
Not. Erik LERUT -
Tel. 016 6302 55,
erik.lerut@notariaat-lerut.be

www.immonot.be > 224753

TIELT-WINGE

PRACHtIGE LUXUEUzE
VILLA
TiENSESTEENwEG 77 TiELT-wiNGE

in perf st v onderhoud met hall, liv.
met airco, eetpl., geinst kk., 3 slpks,
dressing, bdk met bubbelbad, ver. met
airco, gar., terras, tuin met sproeisyst.,
voll. onderk., CV gas, 11a47ca, ki:
1322€, EPC: 213kwh/m²; R.O.: Vg, Vv,
wg, Gdv, Gvkr.
Not. Erik LERUT -Tel. 016 6302 55,
erik.lerut@notariaat-lerut.be

www.immonot.be > 227392

TIELT-WINGE

WOONHUIS MEt tUIN
GLaBBEEkSESTEENwEG 33
SiNT-jORiS-wiNGE (4E aFD.)

Zr gd gel. met zonger binnenkoer,
22a38ca. Begr.: kk, bdk, liv, waskmr,
berg, 3 slpk, kldr. af te werken. kl.
beschr. mog. ki 431. Nutsv.: aardg.
EPC 677. VRij Na BET. PR./kOSTEN. Vg
bouwen v/e varkensst.; wg; ag; Gdv;
Gvkr; Gvv. mog. overstr.gev.; gn afgeb
overstr.geb.; gn afgeb oeverz; gn risicoz
v overstr. VP €225000
Geass.Not. TIMMERMANS,MEURIS
&CLAES -Tel. 013/77.23.00,
notaris@3270notaris.be

www.immonot.be > 227551

TIENEN

WONING (HOB) MEt tUIN
HOUTEMSTRaaT 169 TiENEN

RUSTiG EN GOED GELEGEN. Hall, liv.,
eetk., geïnst. kk., bur., toilet; Verd.: bdk.,
3 slpk.; Gar., tuin, tuinh., voll. onderk.,
zolder. Perf. staat v. onderhoud. 4a
06ca. Onmidd. vrij. Bouwj. 1965.
EPC 500kwh/m²-. ki 1169€. RO: Vg
02/10/1962 bouwen woning; wg;
Gdv; Gvkr; Gvv.
Not. Erik LERUT -Tel. 016 6302 55,
erik.lerut@notariaat-lerut.be

www.immonot.be > 227920

TIENEN

GOEDE RIJWONING-GB
PaSTORijSTRaaT 142 TiENEN

met gar., tuin en terras, geinst keuk,
hall, liv, wc, badkr, 4 slpkrs, keld.,
onm. vrij. EPC: 336kwh/m²; gr
2a15ca. ki: 446; gel in wg; gvkr; vg dd
11/06/1987 vr bouwen gar. gdv.
Not. Erik LERUT -
Tel. 016 6302 55,
erik.lerut@notariaat-lerut.be

www.immonot.be > 226412

TIENEN

WELGEL. PERC.
BOUWGROND
aaRSCHOTSESTEENwEG 460 TiENEN

voor halfopenbebouwing. 1e afd, wijk B
nr 12/H, 7a 62ca. Voorgevel 10m, ste-
ded Vv 3/3-303/FL3 dd. 20/11/1962.
Mog. overstromingsgevoelig. Vrij en
onbelast. Geen Bouwverpl. Vrij op
01/05/2014.
Geass.Not. SPRINGER&
SIMONART -
Tel. 016/81.12.56,
info@e-act.be

www.immonot.be > 228618

TREMELO

MOOI RECENtWOONHUIS
SaFFRaaNSTRaaT 2 BaaL

MET TUiN. ki 1031. Bj 2006. Uitste-
kende staat. Omv.: liv., mooie geïnst.
kk., ing. badk., 2 toiletten, bergpl.,
4 slpks.
Bezoek: na afspraak
Not. JanDENYS -
Tel. 016/60.11.21,
jan.denys@notaris.be

www.immonot.be > 228597

TREMELO

RUStIG GEL. WOONHUIS
NiEUwSTRaaT 1 TREMELO

met TUiN en Gar. 7a83ca, omv.: glvl:
inkomhall met gang, salon-eetpl., kk.,
bergpl., wC, bdk. (bad, bidet, 2 lav.’s),
3 slpks., gar.; grote zolder. wg land.
kar.; Vg 13/06/1974; Vv 10/09/1964
(ref. 309/FL/25); Gdv; Gvkr. ki 1.698
€; EPC 1229 kwh/m². Verlaagde prijs:
295.000 €.
Bezoek: op afspr. (tel.
0496/10.66.98)
Geass.Not.MICHIELS&
STROEYKENS -
Tel. 016/56.17.74,
info@michiels-stroeykens.be

www.immonot.be > 215184

WAt IS EEN LENING?

Wanneer u een woning wil bouwen, kopen of ver-
bouwen, is uw spaargeld vaak ontoereikend.
Hoe brengt u nu een belangrijk kapitaal bij elkaar?
Het antwoord is duidelijk: u zoekt een persoon of
een instelling die u het geld wil voorschieten, le-
nen.

Een familielid of een vriend is niet altijd bereid
om een aanzienlijk bedrag voor te schieten en
mocht dit toch het geval zijn, dan hebt u dit mis-
schien liever niet. Een langdurige financiële af-
hankelijkheid zou de goede relaties met uw fami-
lielid of vriendwel eens kunnen verzuren.

Een financiële instellingdaarentegenzal graagbe-
reid zijn om u een kapitaal voor te schieten. Voor
het feit dat udadelijk een somgeld ter beschikking
krijgt die u pas over pakweg 10 of 20 jaar volledig
zult hebben terugbetaald dient u natuurlijk «een
prijs» te betalen. Die prijs noemen we rente of in-
trest.

Een rente of een intrest overeenkomen met de
persoon of de instelling die het geld verstrekt is
één zaak, de terugbetaling ervan is natuurlijk een
andere. Er kunnen zich in de loop der jaren heel
wat onvoorziene situaties voordoen waardoor
u misschien niet meer in staat zult zijn om alles
terug te betalen. De «leninggever» wenst dan ook
zekerheid over de terugbetaling. Die zekerheid
wordt groter door eenwaarborg te stellen.

Diewaarborg kan zijn:
een borg: dit is iemand die op financieel vlak zo-
danig goed te vertrouwen is dat de «leninggever»
zich volledig zeker voelt omdat die borg belooft
dat hij in uw plaats voor de terugbetaling zal zor-
genwanneer u dat nietmeer zou doen;
een pand of waardepapieren (aandelen, kasbons,
obligaties enz.) die u afgeeft aan de «leninggever»
en die hij dan voor u bewaartmaar die hij kan ver-
kopen en innen wanneer u hem niet meer zou te-
rugbetalen;
een hypotheek op uw onroerend goed.

ENERGIEPREStAtIE-
CERtIfICAAt (EPC)

Vanaf 1 november 2008 is het energieprestatie-
certificaat (EPC) bij verkoop van woningen, ap-
partementen, ... verplicht.
Ook bij verkoop van niet-residentiële gebouwen
(kantoorgebouwen, winkels, ...) zal een EPC ver-
plicht worden vanaf 2012.

Wat?
Het energieprestatiecertificaat informeert de ko-
per over de energetischekwaliteit vanhet gebouw.
Daarnaast zal het energieprestatiecertificaat in-
formeren over kosteneffectieve maatregelen voor
de verbetering van de energieprestatie van het
gebouw.

Het energieprestatiecertificaat blijft tien jaar gel-
dig. Wanneer de wooneenheid opnieuw verkocht
wordt, binnen deze geldigheidstermijn van tien
jaar, moet geen nieuw EPC voor verkoop opge-
maakt worden. Het originele EPC zal in dat geval
overgezondenworden aan de nieuwe koper.

Als in de woning intussen maatregelen zijn door-
gevoerd waardoor het gebouw energiezuiniger is
geworden, bijvoorbeeld het vervangen van enkel
glas door isolerend glas, dan kan de eigenaar er
baat bij hebben om een nieuw energieprestatie-
certificaat te laten opmaken. Het nieuwe ener-
gieprestatiecertificaat zal dan een betere score
geven.

Indien de woning recent werd gebouwd zodat
reeds een energieprestatiecertificaat ‘bouw’ be-
schikbaar is, moet geen EPC worden opgemaakt
worden zolang het EPC voor nieuwbouw geldig is
(eveneens 10 jaar).
Enkel een erkende energiedeskundige type A kan
een energieprestatiecertificaat bij verkoop van
eenwoongebouw opmaken.



WWW.WOKDYNASTY.BE

BRUSSELSESTEENWEG 554
OVERIJSE
T 02 657 55 75
DAGELIJKS OPEN

L.E. VAN ARENBERGPLEIN 11-13 I HEVERLEE
T 016 200 160
DAGELIJKS OPEN

HAACHTSEBAAN 20 (GEMEENTEPLEIN)
KEERBERGEN
T 015 52 03 79
VOLLEDIG VERNIEUWD INTERIEUR!
DAGELIJKS OPEN, MA GESLOTEN

LAAR 7 I AARTSELAART
03 877 19 88
DAGELIJKS OPEN, MA GESLOTEN

KORTRIJKSESTEENWEG 34
SINT-MARTENS-LATEM
T 09 221 31 00
DAGELIJKS OPEN

WOK DYNASTY
BESTAAT 10 JAAR

EN DAT VIEREN WE
SAMEN MET U!

TOT 12 JAA
R

KI

NDEREN

-50%

KNIP SNEL DE BON VAN 10 EURO UIT
EN VERZILVER* HEM

TIJDENS EEN HEERLIJK WOKFESTIJN!
*10 EURO KORTING BIJ ELKE REKENING

VAN MIN.100 EURO
Actie geldig van 2 januari tot 31 maart 2015.
Niet geldig op zaterdagavond en feestdagen.

Niet cumuleerbaar met andere acties.

EN DAT VIEREN WE 
SAMEN MET U!

KNIP SNEL DE BON VAN 10 EURO UIT 
EN VERZILVER* HEM 


