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Dahliastraat 13-23 - Willebroek
Volkshuisvesting bouwde een woningblok, bestaande uit 2 woningen en 4 appartementen in
de Dahliastraat te Willebroek. Deze straat ligt in de wijk Willebroek-Stad. Het is zeer groene
en rustige wijk waar de kinderen nog volop buiten kunnen spelen. Samen met twee scholen
in de buurt vormt dit dus een ideale omgeving voor gezinnen met kinderen.
De afstand tot het centrum van Willebroek is 2 km.
De woningen werden ontworpen door Sarah Bijttebier van Overal architectuur en Michael
Van de Velde.
Ontdek in deze brochure alle details over deze woningen. Heb je nadien nog vragen? Kom
dan zeker even langs of telefoneer naar het nummer 03/886.56.12. Onze collega’s zullen jou
graag verder helpen.

Ligging
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Foto’s wijk Willebroek-Stad

Wijk Willebroek-stad

Parallelstraat Viooltjesstraat
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Dahliastraat

Dahliastraat 13-23
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Wat is er te koop ?
Volgende woningtypes worden verkocht:




2 gelijkvloerse appartementen met 1 slaapkamer, terras en tuin
2 duplexappartementen met 2 slaapkamers, dakterras en tuin
2 rijwoningen met 4 slaapkamers, terras en tuin

Elke woning heeft 1, 2 of 4 slaapkamers, met een eigen terras en tuinzone. De woningen op
de hoek hebben een buitenberging waarin de verschillende meters opgesteld zijn.
De woningen zijn ruim, maar toch energiezuinig. In elke woning is er veel daglicht.
Elke woning heeft zijn eigen zonneboiler. Deze zorgt voor het sanitair warm water.
De koper werkt de badkamer, keuken en vloeren zelf naar eigen smaak af.
De appartementen vallen onder een basisakte, waarbij de grond gemeenschappelijk blijft,
maar iedere woning privatief genot heeft van de tuinzone en terras.
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Buitenkant van het gebouw
De architectuurstijl is een knipoog naar de vroegere woningen van de tuinwijk, weliswaar in
een hedendaags kleedje gestoken.
De buitenmuren bestaan uit rood baksteenmetselwerk dat wit geschilderd is, in RAL-kleur
9001. Boven de ramen is een betonnen sierlatei aanwezig. De raamdorpels zijn ook uit
sierbeton.
Rondom de voordeuren is een sierlijst in baksteenmetselwerk. Dat accentueert de toegang
tot de woningen.
Het dak is bekleed met oranjerode dakpannen uit gebakken aarde. De platte daken van de
terrassen zijn bekleed met roofing.
Voor de thermische isolatie is minerale wol gebruikt :
- Spouwmuren : 16 cm
- Scheidingsmuren tussen 2 woningen : 4 cm
- Vloeren gelijkvloers : 10 cm
- Vloeren tussen appartementen : 5 cm
- Hellend dak : 23 cm
Er is geïsoleerd volgens de huidige normering.
Op de platte daken zijn PUR-isolatieplaten gebruikt, met een dikte van 12 cm.
Het buitenschrijnwerk is :
- goudkleurig geanodiseerd aluminium
- merk : Reynaers aluminium
- beglazing : 1,0 W/m2K
- De borstwering en terrasleuning zijn gegalvaniseerd staal,
gelakt in RAL-kleur 9001.

Tuinen / terrassen
Betonnen tegels als
vloerbekleding, stalen
draadafsluiting tussen de tuinen
en een tuinpoortje aan de
achterzijde.

7

Binnenin de woningen
In de gelijkvloerse appartementen zijn schuifdeuren voorzien. De overige woningen hebben
houten binnendeuren met houten omlijsting.
Er is geen vloer- of wandafwerking voorzien. De
vloeropbouw is een chape op minerale wol.
De muren zijn bepleisterd. Het opschuren en
schilderen voorziet de koper zelf. Aan de
binnenzijde van het dak is ook een gipspleister
voorzien.

Woonkamer en keuken gelijkvloersappartement

In de badkamers is cementering voorzien zodat hierop
getegeld kan worden. Alle aan- en afvoerbuizen zijn voorzien
zoals ze op het bouwplan staan en klaar om aan te sluiten.
Voor de toiletten is een sanbloc voorzien zodat een hangtoilet
kan geplaatst worden.
Sanbloc

De koper kiest en plaatst zelf zijn keuken. Voor de positie van schakelaars en stopcontacten
is rekening gehouden met een basisplan zoals opgemaakt door de architecten. Voor de
dampkappen zijn muurdoorvoeren voorzien.

De trap is een houten trap in beuk die al voorzien is van een basis
vernislaag.
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Technische details
Ventilatiesysteem
Er is een mechanische afvoer voorzien in de natte ruimtes.
Luchttoevoer wordt verzekerd via verluchtingsroosters in de ramen.
In de hoofdslaapkamer is CO2-meting voor bijsturing van de
ventilatie unit.

Verwarming
Condensatieketel op gas en radiatoren in elke ruimte. In de leefruimte is een
kamerthermostaat voorzien.
Warm water
Zonneboiler op het hellend dak voor de warm waterproductie.

Regenwaterrecuperatie
Dahliastraat 13, 17, 19 en 23 hebben een regenwaterput met regenwaterrecuperatie voor
de buitenkraan en de spoeling van de toiletten.
Wanneer de regenwaterput bijna leeg is, wordt via een vlotter een magneetschakelaar
ontgrendeld, die de regenwaterput gedeeltelijk bijvult met stadswater.
Elektriciteit
Volgens de geldende normen en richtlijnen sociale woningbouw.
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Nutsmaatschappijen
Water
Er is een tijdelijke indienststelling van Pidpa. De koper moet een keuring aanvragen wanneer
de hele sanitaire installatie klaar is.
Gas
De gasinstallatie is gekeurd.
Elektriciteit
De elektriciteit van het huis is gekeurd. Het eendraadschema is voorhanden.
Telefonie, internet, tv
Voorzieningen voor Telenet en Proximus zijn aanwezig. De koper sluit zelf een abonnement
naar keuze af.
Energieprestaties
De energiemaatregelen voldoen aan de geldende normen op het moment van het indienen
van de bouwaanvraag.
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Wat is er te koop ?
Adres

Type

Verkoopsprijs
(incl. 6% BTW)

Dahliastraat 13

Duplexappartement met 2 slaapkamers,
dakterras en tuin

€ 210.000

Dahliastraat 15

Gelijkvloers appartement met 1 slaapkamer en
tuin

€ 181.000

Dahliastraat 17

Rijwoning met 4 slaapkamers en tuin

€ 234.000

Dahliastraat 19

Rijwoning met 4 slaapkamers en tuin

€ 234.000

Dahliastraat 21

Gelijkvloers appartement met 1 slaapkamer en
tuin

€ 181.000

Dahliastraat 23

Duplexappartement met 2 slaapkamers,
dakterras en tuin

€ 210.000
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Belangrijke data
Kijkdag
Zaterdag 26 januari 2019 van 14.00u tot 16.00u
Wij raden aan op deze dag aanwezig te zijn. Dit is de enige dag dat je de woningen kan
bezoeken. Je kan die dag ook ter plaatse vragen stellen over de woningen.

Toewijzingsvergadering
Donderdag 21 februari 2019 om 14.00u
in zaal De Twijg, A. Van Landeghemstraat 115a, 2830 Willebroek

Hoe verloopt de toewijzing?
Nu je bent aangeschreven, kan je laten weten:
 of je een voorkeur hebt voor één of meerdere woningen
 of je liever wil wachten op een volgend project
 of je geschrapt wil worden van de wachtlijst
Op basis van de volgorde op de wachtlijst die rekening houdt met de voorrangsregels, legt
de raad van bestuur de volgorde voor de toewijzing van de woningen vast.
Op de toewijzingsvergadering zijn alle geïnteresseerde kandidaat-kopers aanwezig. Een voor
een worden ze afgeroepen (volgens de wachtlijst) en mogen ze een woning kiezen.
Je duidt aan welke woning je wil kopen en deze wordt meteen toegewezen.
Je ondertekent dezelfde dag een “eenzijdige belofte van aankoop” (het compromis) en
betaalt binnen 5 werkdagen de waarborg van € 4.000.
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Wonen in een sociale koopwoning: enkele plichten


Je moet 20 jaar in de woning blijven wonen. Je mag tijdens die periode jouw woning
niet verkopen of wegschenken.



Als je de bewoningsplicht niet respecteert, kan Volkshuisvesting jouw woning
opnieuw inkopen (alleen als je de woning binnen 5 jaar na aankoop opnieuw
verkoopt).

Een sociale lening
Afhankelijk van je persoonlijke gezinssituatie en de waarde van je sociale koopwoning, kan je
in aanmerking komen voor een sociale woonlening van de VMSW (Vlaamse Maatschappij
voor Sociaal Wonen).
De VMSW kan je een lening toestaan voor de aankoop van jouw woning (meestal een
gedeelte, maar in sommige gevallen tot 100%), voor het betalen van de BTW (vaak een deel,
soms tot 100%) en voor de afwerking van de woning (keuken, badkamer, vloeren, …)
(max.€ 12.500), maar nooit voor notariskosten.
Wil je weten of je voor een Vlaamse Woonlening in aanmerking komt?
Maak dan zo snel mogelijk een afspraak bij sociale huisvestingsmaatschappij KLEMO. Zij
berekenen hoeveel je zou kunnen lenen voor de aankoop van een woning.
KLEMO
Lijsterstraat 3
2800 Mechelen
Tel: 015/20.74.12
info@klemechelen.be

Openingsuren
Maandag t.e.m. vrijdag: 9.00u tot 12.00u
Donderdag: 17.00u – 19.00u
of op afspraak

Meer info over de Vlaamse Woonlening vind je op
https://www.vmsw.be/Home/Ik-ben-particulier/Lenen
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Grondplannen
Dahliastraat 13-15-17-19-21-23
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Inplanting

Oppervlakte perceel 13&15 : 487 m2
Oppervlakte perceel 21&23 : 519 m2

Dahliastraat 13 – duplexappartement met 2 slaapkamers en tuin

1ste verdieping

2de verdieping

nuttige opp. : ± 85 m2
oppervlakte perceel : ± 222,9 m2
oppervlakte terras : ± 22,8 m2
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Dahliastraat 15 – gelijkvloersappartement met 1 slaapkamer en tuin

nuttige opp. : ± 71 m2
oppervlakte perceel : ± 264 m2
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Dahliastraat 17 – woning met 4 slaapkamers, terras en tuin

gelijkvloers

2de verdieping

1ste verdieping

nuttige opp. : ± 142 m2
oppervlakte perceel : ± 186 m2
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Dahliastraat 19 – woning met 4 slaapkamers, terras en tuin

gelijkvloers

2de verdieping

1ste verdieping

nuttige opp. : ± 142 m2
oppervlakte perceel : ± 187 m2
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Dahliastraat 21 – gelijkvloersappartement met 1 slaapkamer en tuin

nuttige opp. : ± 71 m2
oppervlakte perceel : ± 266 m2
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Dahliastraat 23 – duplexappartement met 2 slaapkamers en tuin

1ste verdieping

2de verdieping

nuttige opp. : ± 85 m2
oppervlakte perceel : ± 252,5 m2
oppervlakte terras : ± 22,8 m2
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Splitsingsplan
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Plan basisakte Dahliastraat 13 en 15
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Plan basisakte Dahliastraat 21 en 23
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