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Voorwoord 

Beste huurders,  

 

Eerst en vooral willen we jullie het beste wensen voor nieuwe jaar. Een nieuw jaar betekent nieuwe 

uitdagingen. In 2019 fusioneren we met de Izegemse Bouwmaatschappij. Voor jou als huurder zal dit niet 

meteen grote veranderingen teweeg brengen. De Mandelbeek en Izegemse Bouwmaatschappij zullen een 

gezamenlijke nieuwe naam en een nieuw logo krijgen. We houden jullie zeker op de hoogte van de 

ontwikkelingen.  

 

Ook in deze editie staat er terug een huurder in de kijker. Deze keer gaat het om Daniël en Jeanine die het 

afgelopen jaar verhuisden van een grote naar een kleine huurwoning. Er komen opnieuw een aantal tips 

en weetjes aan bod. De lekkerbekken vinden achteraan een recept voor kerstkoekjes terug.  

 

Veel leesgenot,  

Het Mandelbeek-team 
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Openingsuren   

 

Sluitingsdagen 2019 

Bij wie kan je terecht?  

- dinsdag     01/01  -     donderdag  15/08 

- maandag     22/04  -     vrijdag   01/11 

- woensdag   01/05  -     maandag   11/11 

- donderdag  30/05  -     woensdag   25/12 

- maandag     10/06  -     donderdag   26/12 

- donderdag  11/07  -     dinsdag   31/12 

 

Peter de Clerck    Directeur 

E-mail: peter@demandelbeek.be 

Nicole Vandenabeele   Financieel en administratief medewerkster 

E-mail: nicole@demandelbeek.be 

Antoon Vandenberghe   Bouwtechnisch medewerker 

E-mail: antoon@demandelbeek.be 

Fien D’Huyvetter    Sociaal medewerkster 

E-mail: fien@demandelbeek.be 

Algemeen telefoonnummer  051 30 25 45 

Algemeen e-mailadres  info@demandelbeek.be 

Kantoor Ingelmunster 

Oostrozebekestraat 136 bus 1 

Maandag 14u00 – 18u00 

Dinsdag 08u15 – 12u00 

Vrijdag  08u15 – 12u00 

Of op afspraak: 051 30 25 45 

 

Zitdag in Kortemark (Sociaal Huis): elke laatste 

dinsdag van de maand, 8u30 tot 10u00 

 

 

 

 

Telefonisch bereikbaar 

Maandag 8u15 – 12u00     13u15 – 18u00 

Dinsdag 8u15 – 12u00     13u15 – 16u00 

Woensdag 8u15 – 12u00     13u15 – 16u00 

Donderdag 8u15 – 12u00     13u15 – 16u00 

Vrijdag  8u15 – 12u00      
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Huurder in de kijker  
Daniël en Jeaninne uit Kortemark verhuisden begin vorig jaar van hun huurwoning met 3 slaapkamers 

naar een kleinere huurwoning met 2 slaapkamers. Dit noemen we een mutatie naar een kleinere woning.  

Wat gaf de doorslag om voor een kleinere woning te kiezen? 

In onze vorige woning hadden we een zeer grot  e tuin die veel onderhoud vroeg. Het werd als maar 

moeilijker om deze te blijven onderhouden. Daarnaast heeft Jeanine te kampen met 

gezondheidsproblemen en werd het voor haar lastig om de trap te gebruiken. Nu bevinden alle ruimtes 

van onze woning zich op het gelijkvloers en dit is veel beter voor haar.  

Jullie wonen hier ondertussen bijna een jaar. Hoe bevalt het jullie? Zijn er bepaalde zaken die jullie 
missen? 
We hebben veel materiaal moeten wegdoen. Ook was het niet mogelijk om alle meubels mee te 

verhuizen. Echt moeilijk hadden we het hier niet mee. Wat we wel missen is een extra bergruimte zoals 

bijvoorbeeld een berghok of tuinhuis in de tuin om materiaal in te plaatsen. In onze vorige woning hadden 

we op dat vlak meer ruimte. 

Was het een grote stap om te verhuizen na 48 jaar in 
dezelfde woning gewoond te hebben? 
We wonen nu twee huizen verder van onze vorige woning. 

We moesten dus niet wennen aan een nieuwe buurt. Toch 

hadden we het er in het begin moeilijk mee om nog steeds 

onze oude woning te zien. De eerste maanden waren vooral 

lastig voor Daniël, hij had het moeilijk om zich aan te passen 

aan de kleinere woning met kleine tuin. Toch staan we nog 

steeds achter onze keuze. De gezondheid van Jeanine is het 

belangrijkste. Onder tussen zijn we het hier goed gewoon. 

 

Ook interesse om als huurder te verhuizen/muteren naar een kleinere woning?  

Voorwaarden: Je huidige woning moet onderbezet zijn. Dit wil 

zeggen dat je woning over meer slaapkamers beschikt dan het aantal 

personen die erin woont.  

bv. Je huurt een woning met 3 slaapkamers, nu de kinderen uit 

huis zijn woon je nog alleen of samen met je partner in deze 

woning. De woning is te groot geworden voor jou/jullie beiden. 

Wachtlijst: Huurders die willen muteren naar een kleinere woning 

krijgen voorrang op de wachtlijst. 

Opgelet! Wanneer je 2x een aangeboden woning weigert, word je geschrapt van de wachtlijst. Indien je 

je dan opnieuw wenst in te schrijven, geniet je geen voorrang meer op de wachtlijst.  
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Win één maand gratis huur! 
Om onze huurders die steeds tijdig hun huurprijs betalen 

te bedanken, willen we in 2019 één maand gratis huur 

van een woning wegschenken. We willen hiermee ook de 

huurders die soms te laat betalen stimuleren om steeds 

tijdig hun huurprijs te betalen. 

 

Wat moet je doen om deel te nemen aan de wedstrijd?  

Huurders die gedurende het hele jaar 2019 steeds tijdig 

hun huurprijs betaalden nemen automatisch deel aan de 

wedstrijd. De huurprijs dient betaald te worden ten 

laatste voor de 10de van diezelfde maand. Bijvoorbeeld: 

de huurprijs van de maand januari dient ten laatste op 9 

januari betaald te worden aan De Mandelbeek.  

 

Wanneer vindt de trekking van de winnaar plaats?  

Begin januari 2020 zal er nagegaan worden welke huurders in aanmerking komen om deel te nemen aan 

de wedstrijd. Hieruit zal de gelukkige winnaar getrokken worden.  

 

Tips om huurachterstal te vermijden: 

- betaal voor de 10de van de maand 

- gebruik bij elke betaling het juiste OGM-nr (gestructureerde mededeling): ***…/…./…..*** 

 het OGM-nr vind je op jouw huurprijsberekening links onderaan 

- betaal via een doorlopende/bestendige opdracht en zorg dat er genoeg geld op je rekening staat 

 

 

Plaatsing centrale verwarming 
Waarom?  

Om de stijgende energiekost voor de huurder betaalbaar te houden, stelt De Mandelbeek alles op alles 

om aan het energierenovatieprogramma 2020 van de Vlaamse overheid te voldoen. Dit programma 

omvat volgende zaken: 

• alle daken isoleren  gerealiseerd in periode 2010-2015 ✓ 

• alle enkel glas vervangen door isolerend glas  volop mee bezig  

• verouderde verwarmingsinstallaties vervangen  volop mee bezig  

Op deze manier wil De Mandelbeek al haar bestaande woningen energiezuinig maken.  
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‘’s Avonds mis ik   

soms wel de gezellige 

warmte die mijn kachel 

vroeger gaf’ 

   ‘Zalig om op te  

staan en meteen in een 

warme living binnen te 

komen’ 

 

‘Eerlijk gezegd 

had ik mijn twijfels, maar 

uiteindelijk ben ik zeer  

tevreden met het resultaat’ 

Het gebruik van centrale verwarming brengt  

heel wat voordelen met zich mee. Via een  

thermostaat kan je instellen wanneer je verwarming precies aan- 

en uitslaat. Wanneer je ’s morgens bijvoorbeeld om 7u opstaat, 

kan je instellen dat je verwarming aanschiet om 6u30. Tegen de 

tijd dat je uit je bed komt, is je woning reeds verwarmd. Doordat 

we werken met condenserende cv-ketels valt het verbruik van de 

centrale verwarming heel goed mee. Daarnaast is dit één van de 

veiligste manieren om je woning te verwarmen.  

 

Welke woningen staan er op de planning? 

  Op de planning staan alle huizen in het patrimonium van De Mandelbeek waar momenteel nog  

geen centrale verwarming aanwezig is: 

  -    Ingelmunster  14 woningen  bijna afgewerkt   
  -    Sint-Eloois-Winkel  9   woningen  volop mee bezig  

  -    Pittem   8   woningen  afgewerkt              ✓ 

  -    Kortemark   15 woningen  bijna afgewerkt 

  -    Wingene   7   woningen  nog te starten 

 

Reeds verwezenlijkt 

Halverwege 2018 startte de firma TSVB met het plaatsen van de centrale verwarming. In het totaal werden 

reeds 34 van de 53 te renoveren woningen voorzien van centrale verwarming. Afhankelijk van de grootte 

van de woning heeft men twee tot drie dagen werk om alles te installeren.  

 

Enkele opmerkingen van huurders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
     ‘Ik ben zeer tevreden 

over de centrale verwar-

ming. Ik zou niet meer terug 

willen naar het oude 

systeem’ 

 

‘De plaatsing  

verliep zeer vlot. In twee 

dagen tijd waren de  

werken afgerond’  

 

] 
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Veelgestelde vragen 
Wie is er verantwoordelijk voor het reinigen van de septische put en regenwaterput? 

Het is de huurder die verantwoordelijk voor is voor beide zaken. Laat je regenput om de paar jaar reinigen, 

zo voorkom je dat je regenwater vuil is. Kijk ook regelmatig in de controleput of er geen haren, vetresten, 

… in zitten. Verwijder deze om verstoppingen te voorkomen. Je regenput laat je best reinigen wanneer 

het water een troebele kleur en onaangename geur heeft. 

Laat je septische put of beerput regelmatig leegtrekken. Bij het legen van 

je septische put wordt de vaste materie die zich gedurende jaren heeft 

opgehoopt, verwijderd. Je put moet geledigd worden wanneer alle 

afvoeren die hierop aangesloten zijn niet goed meer afwateren (bv. 

wanneer uw toilet niet goed meer doorspoelt). Verstoppingen zijn ALTIJD 

ten laste van de huurder, tenzij deze te wijten zijn aan een breuk in de 

afvoerbuis.  

Wanneer je als huurder je woning verlaat, ben je verplicht een attest te bezorgen aan De Mandelbeek dat 

aantoont dat je septische put recent leeggetrokken werd. 

 

Ik wil graag een inloopdouche in plaats van een bad. Komt De Mandelbeek hiervoor tussen? 

Momenteel zetten we bij De Mandelbeek sterk in op het energiezuinig maken van al onze 

woningen. Alle daken werd reeds geïsoleerd en nu zijn we bezig met vervangen van al het 

oude buitenschrijnwerk en plaatsen van centrale verwarming in de woningen waar dit nog 

niet aanwezig is. Deze werken zullen rond de periode 2020 afgerond worden.  

We merken dat er veel vraag is bij oudere of minder mobiele mensen om hun badkamer aan te passen. 

We willen zeke r inspelen op deze vraag zodat u als huurder zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. 

Vanaf 2020 hebben we opnieuw wat ademruimte vrij om de badkamers van ons volledige patrimonium 

te bekijken. Waar nodig geacht, zal een inloopdouche geplaatst worden i.p.v. een bad. Net zoals bij de 

huidige werken zullen we ook dan gefaseerd en gegroepeerd te werk gaan.  

Uitzonderingen: 

Wanneer je als huurder of één van je gezinsleden een handicap hebt, kan deze in 

aanmerking komen bij het VAPH voor een terugbetaling van deze werken. Na overleg 

met en goedkeuring van De Mandelbeek kan je hiervoor een aanvraag doen bij het 

VAPH. Eenmaal zij hun goedkeuring geven voor de aanpassingswerken, kan De 

Mandelbeek een aannemer aanduiden om de werken uit te voeren. Er wordt vooraf aan 

de huurder duidelijk gemaakt of er nog kosten ten zijne laste zullen vallen.  

Wens je hulp bij het invullen van deze aanvraag? Neem dan contact op met het Sociaal Huis of OCMW bij 

jou in de buurt.  
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Resultaten tevredenheidsmeting  

Sint-Eloois-Winkel 

Eind 2017, begin 2018 werd het buitenschrijnwerk van 46 huurwoningen te Sint-

Eloois-Winkel vernieuwd. De Mandelbeek vindt het heel belangrijk om na te gaan 

hoe de huurders deze toch wel vrij ingrijpende werken ervaren hebben. Zelf 

kunnen we hier een beeld van scheppen, maar uiteindelijk zijn het zij die het dichtst 

bij het hele gebeuren stonden. Daarom hebben we bij de huurders in Sint-Eloois-

Winkel waarbij het buitenschrijnwerk vernieuwd werd, nagevraagd hoe zij deze werken ervaren hebben 

en of ze al dan niet tevreden zijn met het eindresultaat. Dit gebeurde aan de hand van een korte enquête 

waarin de volgende zaken aan bod kwamen:  

1. communicatie vóór de start van de werken 

2. plaatsing en afwerking  

3. extra opties 

4. wooncomfort 

5. nazorg en communicatie eindafwerking 

 

De enquête werd verdeeld onder de bewoners van alle 46 woningen in Sint-Eloois-Winkel waarvan het 

buitenschrijnwerk vernieuwd werd. In het totaal vulde bijna 70% van de bewoners de enquête in. 

Na Sint-Eloois-Winkel wordt ook het buitenschrijnwerk van onze huurwoningen in Pittem, Wingene en 

Kortemark nog vernieuwd. We gaan dan ook volop aan de slag met de informatie en opmerkingen die we 

uit deze enquête haalden om onze huurders uit de andere gemeenten zo een positief mogelijke renovatie-

ervaring te bezorgen.  

Ben je benieuwd naar de resultaten van deze tevredenheidsmeting? Surf dan naar onze website 

www.demandelbeek.be, ‘ik ben huurder’, ‘verslag resultaten tevredenheidsmeting’. Betrokken huurders 

kregen dit verslag reeds in september op papier.  

_____________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 

 

… we in 2018, 25 nieuwe huurders 

mochten welkom heten?  … het grootste deel van deze 

nieuwe huurders in een woning in 

Sint-Eloois-Winkel trok. 

… onze sociale huisvestingsmaatschappij 

De Mandelbeek reeds 97 jaar bestaat? 

http://www.demandelbeek.be/
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Tips om energie te besparen 
Ongeveer 66% van ons energiebudget gaat naar verwarming. 

- zet je verwarming op nachtstand (16°C) wanneer je niet thuis bent  

- wanneer je wel thuis bent volstraat 20°C i.p.v. 21°C  

- zet je verwarming uit in de ruimtes die je niet gebruikt 

Ventileer dagelijks:  

Door elke dag je ramen 15 minuten open te zetten (met de verwarming uit!), haal 

je koude en droge lucht in huis. Deze lucht is gemakkelijker te verwarmen dan 

vochtige lucht. Hierdoor bespaar je energie en creëer je een gezond klimaat in 

huis.  

Eén persoon verbruikt gemiddeld 114 liter warm water per dag: 

- neem een douche in plaats van een bad 

- installeer een spaardoucheknop 

- laat geen water lopen terwijl je je tanden poetst 

- was enkel wanneer je wasmachine vol zit 

Verlichting is goed voor 5% van ons energieverbruik: 

- schakel je verlichting uit bij het verlaten van een kamer 

- gebruik spaar- of ledlampen met energielabel A 

 spaar- en ledlampen zijn duurder, maar gaan 5 keer langer mee en 

zijn veel zuiniger 

Koelkast en diepvries werken dag en nacht: 

- ontdooi je diepvries wanneer er zich ijs vormt aan de wanden 

- laat geen ruimte onbenut in je diepvries, hoe voller je diepvries, hoe minder 

hij verbruikt 

 vul lege lades eventueel met flessen water of oude kranten 

- zet geen warme gerechten in je koelkast 

- sluit je koelkast en diepvries altijd zo snel mogelijk zodat er geen koude 

lucht verloren gaat 

- 6°C voor je koelkast en -18°C voor je diepvries zijn een correcte 

temperatuur, lager hoeft niet en verbruikt meer energie 

Let op met sluipverbruik van de tv, multimedia, radio, … Door elektrische toestellen 

in stand-by te laten staan verbruiken ze onnodig stroom. 

- schakel toestellen die een afstandsbediening hebben volledig uit na gebruik 

- verwijder laders (gsm, tandenborstel, kruimeldief, …) uit het stopcontact na 

gebruik 

- zet de dimfunctie van verlichting uit of trek de stekker uit 
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De energiesnoeiers 
De energie-wat?? 

Een energiesnoeier helpt jou door middel van 

een energiescan te ontdekken waar je 

energie kan besparen. Op deze manier helpt 

hij je om jouw energiefactuur zo laag mogelijk 

te houden.  

De energiescan bestaat uit twee 

huisbezoeken. Tijdens het eerste huisbezoek 

vindt er een grondige doorlichting van de 

energiesituatie van de woning en de 

energiefactuur plaats en krijgen huurders 

energietips om zo hun energieverbruik te 

doen dalen waardoor de energiefactuur mee 

naar beneden zal gaan. Dit is natuurlijk mooi 

meegenomen! Samen met de huurder wordt er gezocht naar de beste energieleverancier, aangepast aan 

het energieverbruik. Daarnaast worden er gratis een aantal energiebesparende maatregelen 

geïnstalleerd: bv. spaarlampen, een spaardouchekop, … Ongeveer een jaar na het eerste huisbezoek vindt 

er een tweede huisbezoek met opvolgscan na. Hier wordt nagegaan of het energieverbruik gedaald is en 

worden alle tips nog eens op een rijtje gezet. Het laten uitvoeren van een energiescan bij jou thuis is 

volledig gratis. 

 

Als resultaat van de energiescan krijgt de huurder een verslag van de Energiesnoeiers met 

energiebesparende tips en bijkomende suggesties om nog meer energie te besparen. Dankzij kleine 

aanpassingen en maatregelen wordt er op deze manier heel wat energie uitgespaard op je energiefactuur! 

 

Sinds kort heeft De Mandelbeek een overeenkomst met de Energiesnoeiers. Stap voor stap zullen alle 

huurders de kans krijgen om aan te geven dat ze al dan niet interesse hebben in een energiescan bij hen 

thuis.  

 

Een energiesnoeier bij jou thuis? 

De adressen waar de Energiesnoeiers scans uitvoeren worden voorlopig bepaald door De Mandelbeek. 

De huurders van de woningen waar recent het buitenschrijnwerk werd vervangen en/of centrale 

verwarming geplaatst werd, zullen als eerste de kans krijgen om een energiescan bij hen thuis te laten 

uitvoeren. De betrokken huurders zullen een brief ontvangen van De Mandelbeek met de vraag of ze hier 

al dan niet interesse in hebben. Het is de bedoeling dat op termijn zoveel mogelijk huizen een energiescan 

ondergaan. Huurders zullen na het aangeven van hun interesse tijdig op de hoogte gebracht worden 

wanneer een Energiesnoeier bij hen langskomt. 
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AGB: nieuwe regelgeving voor de 

bescherming van persoonsgegevens  
Sinds 25/05/2018 wordt er vanuit de overheid extra 

ingezet op de privacy. Men legt verplichtingen op aan 

organisaties die persoonlijke gegevens gebruiken en 

verwerken. Als sociale huisvestingsmaatschappij 

gebruiken en verwerken wij ook gegevens van onze 

(kandidaat-)huurders. In september gingen alle 

medewerkers van de Mandelbeek daarom op 

bijscholing ‘Algemene Gegevensbescherming’ (AGB).  

 
Welke gegevens gebruiken we van jou en hoe vragen we deze op?  
We gebruiken voornamelijk gegevens die je in principe zelf hebt gegeven bij je inschrijving. Als  

(kandidaat-)huurder ben je altijd verplicht om juiste informatie te geven en eventuele wijzigingen te 

melden. Specifiek gaat het om volgende gegevens: 

- rijksregisternummer  via het Rijksregister 

- adres- en contactgegevens  via het Rijksregister 

- gezinssamenstelling 

- taalkennis    via het Vlaamse Agentschap voor Integratie en Inburgering 

- eigendomsgegevens 

- financiële gegevens    via de Federale Overheidsdienst Financiën 

- eventueel: contactpersonen en begeleidende diensten 

 Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid 

 externe bureaus en instanties 

 
Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de jaarlijkse huurprijsberekening en om na  

te gaan of je nog voldoet aan de voorwaarden om een sociale woning te huren. Het kader- 

besluit Sociale Huur verplicht ons om deze gegevens elektronisch te verzamelen.  

Deze gegevens kunnen niet opgevraagd worden door organisaties zodat ze verspreid geraken aan 

personen of bedrijven die geen goede reden hebben om deze informatie te verkrijgen. Daarom is er de 

vernieuwde privacywetgeving.  

 

Hoelang bewaren we deze informatie? 

Als je kandidatuur of huurcontract stopt, bewaren we jouw gegevens nog 2 of 10 jaar naar gelang de 

situatie. Dit staat zo in de archiefwet.  
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Aan wie geven we informatie? 

- de VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen) 

- het OCMW of Sociaal Huis 

 dit enkel bij het niet nakomen van de huurdersverplichtingen 

 bv. bij financiële-, woon-, of leefproblemen 

- de overheid 

 

Kan je jouw informatie controleren en aanpassen? 

Je hebt recht op informatie en inzage van de gegevens die we van jou bewaren (enkel op afspraak). Je kan 

vragen om de informatie die we van jou hebben aan te passen wanneer deze niet correct is. Daarnaast 

heb je recht op gegevensoverdracht.  

 

Ben je niet akkoord met hoe we informatie verwerken? 

Als je van mening bent dat je privacygegevens worden misbruikt, kan je een klacht indienen. Hiervoor 

moet je je wenden tot: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. 

 
 

Check je huisnummer! 

Elke woning moet een goed zichtbaar huisnummer hebben. Dit is van groot belang om 

je woning snel terug te vinden in geval van nood. We raden aan om na te gaan of je 

huisnummer duidelijk leesbaar is voor hulpdiensten vanop de openbare weg. Er wordt 

aangeraden om een huisnummer te kiezen dat een groot contrast heeft met de 

achtergrond waarop het bevestigd wordt.  

We doen een oproep aan al onze huurders om na te gaan of hun huisnummer nog in goede staat is en op 

een zichtbare plaats hangt. Men raadt aan om je huisnummer op ooghoogte aan de voorzijde van de 

woning te hangen, indien mogelijk best naast de voordeur. Wanneer je woning meer dan 6 meter van de 

straat staat, raadt men aan om je huisnummer vooraan je perceel op een duidelijke plaats te bevestigen.  

Een nieuw huisnummerplaatje aanvragen bij 

de gemeente kan op volgende manieren: 

Ingelmunster:  

De dienst bevolking heeft nog een aantal 

huisnummerplaatjes liggen, maar er worden er 

geen meer bijbesteld. Je kan steeds navragen 

of jouw huisnummer nog beschikbaar is. Indien 

niet, zal je als eigenaar zelf een huisnummer-

plaatje moeten kopen. 
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4 hoekwoningen: 

1 gesloten woning: 

 

Pittem: Standaard huisnummerplaatjes kan je verkrijgen bij de technische dienst.  

Wingene: Men heeft nog een aantal huisnummerplaatjes liggen, maar er worden er geen meer 

bijbesteld. Je kan navragen of jouw huisnummer nog beschikbaar is. Indien niet, zal je zelf een 

huisnummerplaatje kopen.  

Sint-Eloois-Winkel: Ook hier heeft men nog een aantal huisnummerplaatjes liggen, maar worden er 

geen meer bijbesteld. Je kan navragen of jouw huisnummer nog beschikbaar is. Indien niet, kan je zelf 

een huisnummerplaatje kopen.  

Kortemark: Huisnummerplaatjes kunnen gratis afgehaald worden bij de dienst burgerzaken.  

 

Beschikbare koopwoningen 
In het Bunderhof te Sint-Eloois-Winkel hebben we nog een aantal nieuwbouwwoningen te koop. Het gaat 

zowel om de hoekwoningen als één gesloten woning. Deze woningen zijn gelegen in een centraal gelegen 

sociale wijk, op 1,5 km van het centrum van Sint-Eloois-Winkel.  

Indeling 

- gelijkvloers:  ingebouwde garage (geloten woningen) en aparte garage (hoekwoningen),  

     inkomhal, toilet, living, keukenruimte  

- 1ste verdiep: 3 ruime slaapkamers en badkamer (gesloten woning) 

2 ruime slaapkamers en badkamer (hoekwoningen) 

- 2de verdiep:  technische ruimte en grote zolderkamer met mogelijkheid tot extra slaapkamer 

- tuin gesloten woningen:  toegankelijk via doorsteek garage 

- tuin hoekwoningen:   toegankelijk via de zijkant van de woning 

Specificaties 

- Gebouwd volgens laatste technische- en energienormen 

- E-peil <60 

Prijzen en oppervlakte 

 

 

Bunderhof Huisnr. Oppervlakte Prijs Prijs Prijs BTW Totale prijs

SEW  € / m² Grondwaarde Woning + grond 6% * opm Incl. BTW

Bunderhof 15 323 m² 133,50€  43.120,50€  208.800,00€     13.805,87€    222.605,87€  

Bunderhof 15E 307 m² 133,50€  40.984,50€  206.600,00€     13.650,54€    220.250,54€  

Bunderhof 30 280 m² 133,50€  37.380,00€  203.000,00€     13.391,12€    216.391,12€  

Bunderhof 30E 271 m² 133,50€  36.178,50€  201.800,00€     13.304,65€    215.104,65€  

Bunderhof 15A 309 m² 133,50€  41.251,50€  206.900,00€     13.670,59€    220.570,59€  

Bunderhof 15B 313 m² 133,50€  41.785,50€  207.500,00€     13.710,59€    221.210,59€  

Bunderhof 15C 320 m² 133,50€  42.720,00€  208.400,00€     13.777,04€    222.177,04€  

Bunderhof 15D 329 m² 133,50€  43.921,50€  209.600,00€     13.863,53€    223.463,53€  

Bunderhof 30A 280 m² 133,50€  37.380,00€  203.000,00€     13.391,12€    216.391,12€  

Bunderhof 30B 276 m² 133,50€  36.846,00€  202.500,00€     13.353,49€    215.853,49€  

Bunderhof 30C 276 m² 133,50€  36.846,00€  202.500,00€     13.353,49€    215.853,49€  

Bunderhof 30D 281 m² 133,50€  37.513,50€  203.200,00€     13.402,33€    216.602,33€  
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Kerstversiering bij          

huurders thuis                 

 

Enkele sfeerbeelden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Infomoment ‘vervanging                       

buitenschrijnwerk’ te Pittem                 
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Recept kerstkoekjes ‘Rudolf’ 
Ingrediënten voor 25 stuks 

- Basisdeeg: 

o 225g boter 

o 175g suiker 

o 300 zelfrijzende bloem 

o 1 ei 

- Afwerking: 

o 150 g pure chocolade 

o snoepjes (bv. rode smarties)  

 

Duur:        meer dan 1 uur (opstijven deeg en bakken koekjes inbegrepen) 

Budget:       goedkoop 

Moeilijkheid:      erg gemakkelijk 

 

Zo ga je te werk: 

BASISDEEG 

1) Roer de boter met de suiker. Voeg er het ei en de bloem aan toe. Meng alles en kneed het deeg tot 

een bal. Wikkel in plasticfolie en leg 30 minuten in de koelkast.  

2) Verwarm de oven voor op 180°C. 

3) Bestuif je werkblad met bloem. Steek er met een vormpje ronde koekjes uit. Als je geen vormpjes 

hebt, kan je ook een glas of plastic beker gebruiken om de vormpjes uit te steken 

4) Leg de koekjes op een bakplaat met bakpapier. Bak ze 12 tot 15 minuten in een voorverwarmde oven. 

Laat ze volledig afkoelen op een rooster 

 

AFWERKING  

1) Smelt de donkere chocolade au bain-marie. Teken met de chocolade een gewei en twee ogen op de 

afgekoelde koekjes. 

2) Plak met chocolade een rood snoepje als neus op elk koekje. Laat opstijven. 

 

En nu … SMULLEN 
SMAKELIJK!!  


