
 

Sociale koopwoning met 4 slaapkamers  

Schreveweg 5 te Kortemark 

 

Ligging 

Deze open bebouwing met 4 slaapkamers is gelegen in een nieuw aangelegde omgeving, aan de rand van het 

centrum van Kortemark. 

De woning heeft een uitstekende oriëntatie met zuidgerichte tuin.  

 

Beschrijving woning 

Deze eengezinswoning is erg ruim en heeft veel lichtinval door 

de vele grote pvc-ramen. De onderhoudsvriendelijke ramen 

bevatten superisolerende beglazing en beïnvloeden aldus de 

temperatuur binnenin positief.  

Bijkomend voordeel is dat de woning beschikt over een 

ingebouwde garage die plaats kan geven aan een grote wagen 

en/of nog wat extra berging. 

Wanneer u de woning betreedt, komt u terecht in de hal met 

trap en apart toilet. Via de hal bereikt u de leefruimte met open 

keuken.  

Via de keuken bereikt u de berging die toegang geeft tot de 

garage en de tuin/het terras. Via het schuifraam in de 

leefruimte bereikt u eveneens de tuin en het terras.  

De veilige houten trappen zorgen ervoor dat zowel de eerste als 

tweede verdieping moeiteloos toegankelijk zijn.  

Op de eerste verdieping bevinden zich 2 ruime slaapkamers en 

de badkamer met toilet. De badkamer heeft een ruim ligbad 

met een aparte douchemogelijkheid en dubbele lavabo.  

Op de tweede verdieping bevindt zich een de berging met de 

zuinige CV-ketel en zonneboiler die voor optimale warmte in 

huis zorgen. Daarnaast is er nog een extra bergruimte voorzien. 

Eveneens bevinden zich hier 2 slaapkamers.  

 
 

Belangrijk !  

Wat is niet voorzien: Keukenmeubilair is niet voorzien (wel de nodige aansluitingen voor 

warm en koud water en een afvoer, vaatwas, koken kan elektrisch of op gas). Vloeren, 

faiences en evt. andere vloerbekledingen dient nog door u geplaatst te worden. Terras 

achteraan dient nog te worden geplaatst. Oprit bevat reeds een onderlaag doch is nog niet 

afgewerkt.  

 

  



Technische kenmerken 

EPC: 74 kWh/m² jaar        E-peil: 40 

- Centrale verwarming op aardgas d.m.v. condenserende HR-ketel VAILLANT eco TEC pro + weersafhankelijke 
thermostaat + radiatoren. Zonneboiler VAILLANT 250 l.  

- Ventilatie type C+ RENSON Healthbox 3.0 (natuurlijke toevoer van lucht en mechanisch afvoer) met 
ventilatieroosters.  

- Regenwaterput met pomp DAB aanwezig voor toiletten, wasmachine, uitgietbak garage en buitenkraan.  

- PVC buitenschrijnwerk Deceuninck Zendow / Elektrische sectionale poort Hörmann met afstandsbediening. 

- Aansluiting op Proximus of Telenet mogelijk in de garage. 

- Internet aansluiting voorzien in alle slaapkamers en leefruimte. 

- TV aansluiting voorzien in slaapkamer 1 en leefruimte. 

 

Oppervlaktes woning en tuin 

Perceel   530 m²   Eerste verdieping   

Bebouwde opp.  171 m²   Nachthal   5,07 m² 

Tuin   359 m²   Badkamer met toilet  6,14 m² 

      Slaapkamer 1   16,59 m² 

Gelijkvloers     Slaapkamer 2   11,45 m² 

Inkomhal  2,74 m² 

Toilet   1,30 m²   Tweede verdieping 

Leefruimte  30,13 m²  Nachthal   3,26 m² 

Keuken   7,48 m²   Berging (CV)   2,67 m² 

Berging   4,80 m²   Berging    1,27 m² 

Garage   17,92 m²  Slaapkamer 3   8,23 m² 

      Slaapkamer 4   8,32 m² 

Omgeving 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRIJS:   € 292.173,77 

Prijs = bouwkost woning, grond, BTW en architect. Deels afgewerkt: geen vloeren, keuken, terrassen, oprit, … 

Kosten afdeling vastgoedtransacties voor akte en sociale lening niet inbegrepen (+/- € 550 akte alleen, +/- €4900 
voor akte en sociale lening samen). 

Opp. Prijs €/m² Prijs grondwaarde Prijs woning + grond Prijs 6%* opm Totale prijs 

530 m² € 150,00 € 79.500,00 € 273.900,00 € 18.273,77 € 292.173,77 
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Inplantingsplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Ligging woning 

Afstand tot centrum 1,5 km 

Afstand tot scholen 1,3 km 

Afstand tot winkels 1,2 km 

Afstand tot bushalte 650 m 

Afstand tot station 1,7 km 

Kortemark 

5 
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Foto’s woning 

 

 

Voorkant en zijkant woning  

 

Achterkant en zijkant woning 

 

 

  

 

 

 

 

 

Inkomhal 

 

Toilet Inkomhal 
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Leefruimte  

 

 

Leefruimte  

 

 

Leefruimte met open Keuken (zicht op tuin) 
 

 
Open Keuken  
 

 

Bergruimte/hal naar tuin/terras en garage 
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Bergruimte/hal naar tuin/terras en garage 

 

 

Garage 

 

Garage (schuifdeur naar berging/hal) 

 

 

Nachthal 1ste verdieping 
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Nachthal 1ste verdieping 

 

Badkamer met toilet (1ste verdieping) 

 

 

 

Badkamer met toilet (1ste verdieping) 

 

 

Slaapkamer 1 (1ste verdieping) 

 

 

Slaapkamer 1 (1ste verdieping) 
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Slaapkamer 2 (1ste verdieping) 

 

Slaapkamer 2 (1ste verdieping) 

 

Nachthal 2de verdieping 

 

Bergruimte (2de verdieping) 

 

 

Berging CV (2de verdieping) 
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Slaapkamer 3 (2de verdieping) 

 

Slaapkamer 3 (2de verdieping) 

 

Slaapkamer 4 (2de verdieping) 

 

Slaapkamer 4 (2de verdieping) 
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Grondplan: 
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Eerste verdieping: 
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Tweede verdieping: 

 

 

 

 

 

Interesse in deze koopwoning? 

1. Staat u reeds op de wachtlijst? 

U ontvangt een aanbodbrief met meer informatie en 

alle infofiches in bijlage.  

2. Staat u nog niet op de wachtlijst?  

Inschrijven is nog mogelijk via IZI wonen.  

Opgelet: plaats op de wachtlijst = datum inschrijving. 

 

 

 

 

Contactgegevens 

IZI wonen 

Oostrozebekestraat 136 bus 1 

8770 Ingelmunster 

051 30 25 45 

peter.declerck@iziwonen.be 


