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Burgemeester Jan
Laurys reageert op
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OPDECOVER
KatrienVan Effelterre
heeft een nieuwe thriller
klaar. In ‘Levend aas’
probeert een undercover
agente een seriemoorde
naar te ontmaskeren
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GARAGE GOVAERTS
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Tongerlostraat 76 · 2260 OEVEL-WESTERLO · info@hadebo.be · Tel. 014 54 42 42
www.hadebo.be

zonwering / parasols / rolluiken
outdoor living / buitendeuren
automatisatie / herstellingen / carports
terrasoverkapping / sectionale poorten

Pallazzo
terrasoverkapping

met gratis
ledverlichting

UCW, de beste
behandeling ter Wereld

voor ontgifting

Universal Contour Wrap
verwijdert dode huidcellen,
reinigt de huid, ontgift het
lichaam, verstrakt de huid;

maakt littekens, striemen en
cellulitis minder zichtbaar.
Als extraatje verlies je ook

nog een aantal centimeters.

Actie geldig tot 31/5/2016.
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www.bodycentrum.be
shop.bodycentrum.be

body CentrUm leUven
Brouwersstraat 5 • 016 22 07 95

info@bodycentrum.be

health • wellness • beauty

Vraag bij je reservatie naar de gratis parkeerplaatsen.

‘Can you handle this?’, schrijft de
Nederlandse uitgever TheHouse
of Books.Undercoveragente Patri
cia Rodiers zit in restaurant Ex
traordinary te wachten op de ver
moedelijke dader, die ze via Love
quest voor een afspraak heeft
weten te strikken. De nachtmerrie
moet vandaag stoppen.Maar de
blauwogige piloot die tegenover

haar plaatsneemt, is niet het type
man dat ze zich had voorgesteld...
De verhalen vanKatrienVanEf
felterre (36) uit Schaffen grijpen je
meteen bij de keel. Ietswat je niet
zou verwachten van een licentiate
Germaanse Filologie die inmid
dels expert geworden is in ar
beidsmarktregie op de dienst Eu
ropees Projectbeheer in Brussel.
‘Ik heb altijd al een passie gehad
voor verhalen’, reageert VanEffel
terre. Ik hou ervan kritisch naar de
werkelijkheid te kijken. Spanning
en gevaar intrigerenme, vooral de
gevarenwaarvanwe ons niet be
wust zijn. De afstotelijkheid van
gevaar is onweerstaanbaar. Nie
mand looptmet zijn geheimen te
koop, waardoor je bij demeeste
mensen altijdmaar het topje van
de ijsberg ziet.’Wat haar nieuwe
thriller ‘Levend aas’nog spannen
dermaakt, is dat het hele verhaal
gebaseerd is op eenwaargebeurde
datingnachtmerrie. Sterker nog:
de plaats van afspraak  een res

taurant inDiepenbeek  bestaat
echt. Verschillende aspecten in

het gruwelverhaal kun je bezoeken
of bekijken! De eerste reacties zijn
zeer positief. ‘Eén lezer gaf toe dat
ze verkramptwas van spanning’,

lacht VanEffelterre. ‘Een andere
dat hij een aantal dagen al om4
uur 'smorgens opstond, omhet
vervolg te lezen... Heerlijk.’ Onder
tussen is het tweede deel al in de
maak. Een vrouwkrijgt van de
crèche te horen, dat haar zieke
dochter dringendmoet gehaald
worden.Wanneer ze daar aan
komt, wordt zemet éénwelgemikt
schot neergeknald. Het begin van
een hele reeksmoorden...Can you
handle this?

Nieuwe thriller rond seriemoordenaar
SCHAFFEN Katrien Van Effelterre uit Schaffen
heeft na ‘Vossenspoor’ een nieuw boek uit.
In ‘Levend aas’ probeert undercoveragente
Patricia Rodiers tijdens een blind date een
seriemoordenaar te ontmaskeren. Een
spannend verhaal vol verrassende intriges.
Georges Gielen

Katrien Van Effelterre:
veelbelovend talent.
Foto: ggm

COVERSTORYCORONDOM

‘Levend Aas’ door Katrien Van
Effelterre, verkrijgbaar in
Standaard Boekhandel (ISBN
9789044348569)  Prijs: €
19,99  Van Effelterre signeert
in Standaard Boekhandel
Leuven op 4 juni, vanaf 16 uur.

Spanning en
gevaar intrigeren

me. De
afstotelijkheid van

gevaar is
onweerstaanbaar
Katrien Van Effelterre
Thrillerauteur
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‘Zien, waarnemen en vuren zonder
zelf gezien of geraakt te worden.’
Datwas de uitdaging van ene
François Charles Louis Chasse
loupLaubat (17541833), generaal
en fortenbouwer in het illustere
leger vanNapoleon. De familie
ChasseloupLaubat is een naam
als een klok in Frankrijk. Pleinen,
straten en standbeelden zijn naar
hen genoemd.Prosperwerdmi
nister,Louismarkies,Gaston een
beruchte autoconstructeur. Hij
bouwde de eerste stoomwagen in
1895 en realiseerde het eerste
snelheidsrecordmet 62 kmper
uur.Maar aanFrançois kon nie
mand tippen.Hij werd de archi
tect vanwat later het veelbespro
kenChasseloupLabat verdedi

gingssysteem zouworden. Omzijn
kanonnen onzichtbaar temaken,
bouwde hij een tweede stenen
muurmet gaten daarvóór, die de
hele artillerie achter een stenen
masker verborg. Diemuurwerd
met aarde beschermd tegenmoge
lijke inslagen.Het ontwerp is zo
geniaal, dat zo'n vestingen zo goed
als niet in te nemenwaren. Boven
dien zorgde hetmodel ook voor in
tens zijdelings kruisvuur in de
grachten. Door natuurlijke venti
latie trok de rook van het kruit
meteenweg. DeDiestse citadel
(18481856) is volgens dat princi
pe gebouwd en volledig intact be
waard! ‘Dat is absoluut uniek’, zegt
SimonStevinbestuurderLucOly
slager. ‘Niet alleen inVlaanderen,

maar ook inEuropa.’ Enkelewe
ken geleden kwamen een twintig
tal vestingspecialisten uit alle hoe
ken van dewereld  Duitsland,
Australië, de Verenigde Staten 
op bezoek inDiest. Ze konden
nauwelijks geloven, hoe goed de
19deeeuwse vijfhoekige artille
riekazerne bewaard is.Daniel Jan
nes is eenDiestse officier die al
dertig jaar vestingen bestudeert.
Hij kentDiest als zijn binnenzak.
Wat ikme dan afvraag: hoe haal
den ze het ooit in hun hoofd een
citadel uit rode baksteen tema
ken?Dat is toch helemaal niet be
stand tegen geschut? ‘Dat is zo’,
geeft Jannes toe. ‘Maar de vesting
iswiskundig zo geniaal ontwor
pen, dat het buiten de vesting to

taal onmogelijkwas eenmuur te
treffen. De vijand kreeg nooit een
stuk geschut noch een vitalemuur
te zien. De afwatering op de ves
tingmuren, bijvoorbeeld, is al even
vernuftig. Het hemelwaterwordt
immers via de grondlaag afgewa
terd door interne aquaducten, die
langs druipkokers in de binnen
muren uiteindelijk opgevangen
worden in drinkwaterputten on
der de vloeren. Bouwtechnisch is
deDiestse citadel een knap staal

tje 19deeeuwse hightech.' Dat is
uiteraard leuk voormilitaire
spoorzoekers,maarwat koop je
daarvoor?Hoe pas je zo'n uniek
concept in een toeristischcultu
reel interessant én betaalbaar jas
je? Burgemeester Jan Laurys
zorgde voor eenwarmwelkom
voor het internationaal gezelschap
en benadrukte de strategie van
‘step by step’ inwat hij noemde
een ‘long termplanning’. ‘We are
working hard to give this citadel a
new future’, klonk het beslist.
Maar hoe grondiger je de citadel
site bestudeert, hoemeer je je kan
afvragenwelke groep, welke in
vesteerders enwelk genie dit on
waarschijnlijk ingewikkeldeme
gaproject de allure en de invulling
kan geven die het verdient?

Diestse citadel blijkt absoluut uniek
DIEST Zopas bezocht een internationale groep vestingspecialisten de Diestse citadel,
met de gereputeerde Simon Stevinstichting. ‘De vijfhoekige bakstenen citadel is
uniek en beschikt nog over het originele ChasseloupLabat systeem’, klonk het. Het
wát? Georges Gielen

De Diestse
citadel is een

geniaal ontworpen
militair unicum

REPORTAGEREPORRONDOM4



A
Q
Y
FB

00
L



Latenwemaarmeteen enkele
misvattingen uit deweg ruimen.
HetDiestseOCMWheeft  als ei
genaar van het begijnhof  een be
heersplan besteld, dat zo'n
€180.000 heeft gekost. Elk
OCMWof stad die uitgebreide sa
neringen in historische gebouwen
ofUNESCOerfgoedwil uitvoe
renmét subsidies, heeft de goed
keuring vanErfgoed én een be
heersplan nodig. Diest is een van
de eerste steden die zo'n beheers
plan kreeg toegekend, waardoor
de dossierkosten volledigwerden
gesubsidieerd!Hetmasterplan is
dus goedgekeurd in nauwoverleg
met Erfgoed, wat heelwat latere
discussies en problemen zal ver
mijden. Latenwe danmaarmet

eenmet de deur in huis vallen: die
golfplaten op het dak van de hoeve
nabij DeKapel en die slordige op
slagplaatsen enwerkmagazijnen...
Is dat geen eigendomvan het
OCMW? ‘Dat is juist’, geeft
OCMWvoorzitterWillyGoos toe.
‘Natuurlijk zit daar heelwat
waardevol recuperatiemateriaal
bij. Die golfplaten, dat is doodzon
de natuurlijk.Maar ik beloof al
vast, datwe die situatie hopelijk
nog dit jaar volledig zullen opkui
sen.’ En hoe gaanwe ommet de
volgende stelling van hetmaster
plan: ‘De exploitatie van het be
gijnhof als toeristische ‘eyecat
cher’ is te vermijden. Auto'smoe
ten uit het straatbeeld. Het
begijnhofmoet een stiltegebied

blijven...’Burgemeester Jan Lau
rysnuanceert: ‘Ik denk dat het
plan vooral wil vermijden, datwe
rijen kraampjesmet tshirts, sou
venirs en prullaria gaan krijgen’,
aldus Laurys. ‘Bovendien is het nu
al niet toegelaten, om je auto in de
begijnhofstraten te laten. Niet ie
dereen houdt zich daaraan.Maar
een begijnhofwaarin geen enkele
activiteitmeermogelijk is, zou ik
betreuren. Ook de kritiek op fiet
sen tegen begijnhofgevels... Je kan
een centrale fietsparking organi
seren,maar de praktijk leert dat
zoiets nietwérkt.Wemoeten niet
overdrijven. Aan de andere kant
toont het plan zich soms opval
lend soepel, zoalswat betreft de
soorten dakkapellen die toch toe

gelatenworden. Of demogelijkhe
den tot bewoning op lege plekken,
waarbij zelfs grote glaspartijen
zouden kunnen.’ Ondertussen
staan er al veertien begijnenhuis
jes leeg. Dieworden ofwel ver
huurd, ofwel in erfpacht gegeven.
‘Wewillen hier geen geld aan ver
dienen, wel kostbaar erfgoed be
waren’, aldus Laurys. Hoe dan
ook, wiewil sanerenmet subsi
dies zal het planmoeten volgen:
interieurs opknappen, lelijke ach

terbouwsels afbreken, zichtbare
mazouttanks verwijderen, afslui
tingen in betonplaten vervangen,
koterijen herbouwen volgens de
regels van de kunst. Enwatmet
het plan omalle huizen van het
begijnhof uiteindelijk verplicht
wit te kaleien? ‘Dat is een punt
vanErfgoed, waarvan ze nietwil
len afstappen.HetDiestse begijn
hof is ooit volledigwit geweest en
datmoet  zéér geleidelijk  op
nieuw ingevoerd. Zoals al gebeur
de inHoogstraten enKortrijk. Je
kan daar bedenkingen over heb
ben,maarwat dat betreft laat Erf
goed géén ruimte tot discussie.’

‘Het begijnhof moet geen geld opbrengen’
DIEST Nu het nieuwe beheersplan voor het Diestse begijnhof door het OCMW unaniem is
goedgekeurd, kan de sanering beginnen. Zowel stad als OCMW willen met zachte hand
optreden. Maar wie subsidies wil krijgen, zal wél planmatig moeten ingrijpen. Georges Gielen

Erfgoed staat
erop dat het

begijnhof terug
helemaal wit wordt

zoals vroeger
Jan Laurys
Burgemeester

ERFGOEDRONDOM6



EIGEN SERVICE- EN REPARATIEDIENST OPENINGSUREN
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

10u - 17u
9u - 18u
9u - 18u30
9u - 18u30

9u - 18u30

Zondag
Zaterdag
Vrijdag

9u - 18u30

Gesloten
EIGEN S

Uw vrije tijd, onze specialiteit

Elke zondag
geopend

Acties zijn geldig van 18 mei tot en met 5 juni 2016 of zolang de voorraad strekt! Wijzigingen in prijs en model, evenals druk- en zetfouten voorbehouden.

011 44 71 00

Aarschot (B)
Ter Heidelaan 41

Heerlen (NL)
Beersdalweg 95

Bovenstaande artikelen zijn ook online te
bestellen! Ga naar onze website voor nog
meer acties !

www.itek.be

Venray (NL)
Keizersveld 19a - 21

Webshop
www.itek.be

Hasselt (B)
Bijvennestraat 1

Rotem (B)
Haagstraat 45

Dormaal (B)
Grote Steenweg 9

Roermond (NL)
Daalakkerweg 28

Leopoldsburg (B)
Tunnelstraat 53

Kaulille (B)
Stnwg opKl.Brogel 71
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MOUNTAINBIKES EN RENFIETSEN

PROFESSIONELE BENZINEBOSMAAIER

ELEKTRISCHE FIETS 36V MEER DAN 200 VERSCHILLENDE
KINDERFIETSEN OP VOORRAAD

PROFESSIONELE ZIT -MAAIER

Wij accepterenWij accepteren

COMPRESSOR LAY-Z-SPA MIAMI

BATAVUSSPARTA

• Automatische choke & probleemloos
starten dankzij aanzuigpompbal
• Ergonomisch design met comfortabele
rubberen handvaten
• Stevige tandwielkast

99
artikelen zijn ook onli
99

Incl. draadkop
& drietandmes

• Stevige tandwielkast

Bovenstaande artikelen zijn ook online te 
bestellen! Ga naar

acties !

BENZINEBOSMAAIER
mloos

pompbal
met comfortabele

tandwielkast

99
artikele
99

Incl. draadkop
drietandmes

Incl. draadkop

695 starten dankzij aanzuigpompbal
•
rubbere

• Opblaasbare jacuzzi voor 4 personen
• Temperatuur instelbaar tot 40°C
• Montage zonder gereedschap
• Geschikt voor binnen en buiten
• Inclusief afdekhoes 349

• Automatische afslag

5-delige set
Verfpistool, luchtpistool, luchtslang,

bandenspanningsmeter,
vloeistofspui

• Oliesmering
• Automatische afslag
• Reduceerventiel
• Snelkoppeling
• 24 liter-tank

5-delige
Verfpistool, luchtpistool, luchtslang,

bandenspanningsmeter,

17,95

67,50

GIANT ARGENTO TREKKINGFIETSINGFIETS

• ALUXX aluminium frame
• SR Suntour voorvork
• 21 Shimano versnellingen
• Krachtige V-Brakes

2016
MODEL

395

589
1350

ge
Makkelijk in onderhoud en weerbestendig

Set bevat:
• 2 zijstukken
• 1 hoekstuk
• 1 tafel
• 9 kussens
Afmetingen: 220cmx220cm

vrije
LOUNGESET

Nederlandse winkels ook open op maandag
end
PROFESSIONELE ZIT     -MAAIER -MAAIER

Wij accepteren
Ecocheques

Wij accepteren

UNIONBATAVUS

• Industriële kopklepmotor
• Grote opvangbak

• Elektrische starter
• Dubbele messen

• Achteruitworp

16951695 2695

ELEKTRISCHE FIETS 36V
• Comfortabele ondersteuning
• 27 Shimano versnellingen
• Zadel- en voorvorkvering
• Aluminium kader & velgen
• Incl. computer met 9 functies

Er is al een
elektrische fiets vanaf469

1495

795

VOORRAAD

135
Omafiets

24”89
Cars 12”

12” loopfiets

12” meisjesfiets

69

19,95

69

BATAVUSSPARTA

• Aluminium velgen
• 18 Shimano versnellingen
• Voorvork- en
framevering

149149

399

• ALUXX aluminium frame
• 27,5” wielen
• SR Suntour voorvorkvering
• 21 Shimano versnellingen
• Schijfremmen voor
en achter

• 21 versnellingen
• Aluminium frame en velgen
• Zadel- en voorvorkvering
• Shimano click shifters

• Aluminium frame en velgen
• Zadel- en voorvorkvering

169
439

595

• Hoogwaardig ALUXX
aluminium frame
• 16 Shimano versnellingen
• Krachtige Tektro V-brakes



Taekwondo is een Koreaanse
gevechtssport en betekent let
terlijk: de weg (Do) van voet
(Tae) en vuist (Kwon). Naast
fysiek wordt ook veel belang
gehecht aan de opvoedkundige
elementen zoals respect, disci
pline, correctheid, teamspirit,
doorzetting en openheid van
geest. Taekwondo vertoont ge
lijkenissen met Karate, maar
kenmerkend voor Taekwondo
zijn de spectaculaire traptech
nieken, waardoor de sport heel
beweeglijk en dynamisch is.
Er bestaan vier deeldiscipli
nes: sparren (Kyorugi), arm
en voetbewegingen (poomsa

es), breektesten (Kyokpa) en
zelfverdediging (Hosinsool).
Vooral in het sparren won
Keumgang in het verleden al
diverse clubkampioenschap
pen en werd het herhaaldelijk
Belgisch kampioen. Verleden
jaar slaagde Anke Gevers er
zelfs in de Europese junioren
titel te pakken! Vorige maand
haalde de Diestse Taekwondo
school Keumgang eveneens
knappe resultaten tijdens de
Tess Cup Sparring in Tessen
derlo. Voor enkele jonge leden
was dit zelfs de eerste keer
dat ze meededen aan een spar
ringwedstrijd. Een en ander

belette niet dat de Diestse
sportclub liefst acht medailles
wist te veroveren. Onder lei
ding van coaches Jelle Vicca,
Louis Vicca en Jeffrey Excel
mans namen Céline Jans,
Hanne Waerzeggers, Tasha
Viskens, Lies Vicca en Alicia
Juárez goud mee naar huis.

Niel Willems en Michiel Ver
maelen sleepten zilver in de
wacht en Bjarne Viskens haal
de brons. Knap!

Taekwondoschool Keumgang scoort

TKDschool Keumgang,
Parelsbergstraat 71, Diest 
Tel. 0473495.372  Mail:
jellevicca@hotmail.be  Web:
www.keumgang.be

DIEST De Diestse Taekwondoschool Keumgang
haalde knappe resultaten tijdens de recente
Tess Cup Sparring in Tessenderlo en de inter
nationale OpenBerlijnse kampioenschappen
in Duitsland. Opvallend, vermits nogal wat
leden absolute beginners zijn. Georges Gielen

Foto: ggm

Milk Inc. is back on tour ! En nog
niet zo'n klein beetje. De volgen
de maanden dweilen Regi Penx
ten, Linda Mertens en Filip Van
duerenmet hun band zowat heel
Vlaanderen en Nederland af met
‘Full Live Shows’ in onder meer
Boom (4 juni), Mol (18 juni), Ou
denaarde (25 juni), SintTruiden
(20 juli), Glabbeek (4 augustus),
Lokeren (6 augustus)... en in
Paal op Stelten (7 augustus). En
de lijst gaat nog even door, tot in
Breda en Maastricht. Milk Inc.
begon in 1996 als een studiopro
ject op het label Dance Opera
van platenfirma Antler Subway

Records. Twintig jaar later haal
den 31 van hun 34 singles de top
10 hitlijst in Vlaanderen, won
nen ze een MIA en vulden meer
maals het Antwerpse Sportpa
leis. ‘We hebben een serieuze
sabbatperiode achter de rug’, be
vestigt Filip Vandueren. ‘Een en
ander had uiteraard ook wat te
maken met het derde soloalbum
van Regi en de zwangerschap
van Linda. Ze werd de trotse
moeder van dochtertje Lio. Maar
nu gaan we er weer stevig tegen
aan. We brengen onze beste hits
maar met updates van oudere
nummers, zoals ‘Sunrise’ uit

2006 dat een drum & basejasje
krijgt. Een beetje een knipoog,
dat we toch mee zijn. We hopen
die versie als single uit te bren
gen. Uiteraard maken we tijdens
de liveshows een leuke selectie
van herkenbare beats en absolu
te meezingers. Vóór de zomer
komt er een nieuwe single uit en

we broeden al op nieuw materi
aal.’Milk Inc, 20 jaar live on sta
ge! Als dat geen reden is om eens
goed uit je dak te gaan!

Milk Inc. opnieuw op tournee

ACTUAACRONDOM

MILK INC. via TTT Artists
Tel. 03355.33.33
Mail: info@tttartists
Web: www.tttartists.be

DIEST Het is twee jaar stil geweest rondMilk
Inc. maar vandaag vieren Regi en Linda
Mertens hun 20ste verjaardag in demuziek
scènemet eenmegatournee. Uiteraardmet
gangmaker van het eerste uur, Diestenaar,
coproducer en keybordspeler Filip
Vandueren. Georges Gielen

Milk Inc.: Filip, Linda
en Regi. Foto: if
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SPARRENWEG 210 - 3980 TESSENDERLO - T 013 66 19 82
info@boons-steegmans.be
Openingsuren: dinsdag-vrijdag van 9u00-12u00 en van 13u00-18u30
Zaterdag van 9u00-12u00 en van 13u00-18u00
Zondag van 13u30-17u00 - Maandag gesloten
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ACTIE 2016

SENIORENCOMFORTSENIORENCOMFORTRONDOM
PUBLIREPORTAGE

Help, ik kan niet meer in bad !
Seniorencomfort is gespeciali-
seerd in het aanpassen van wo-
ningen voor senioren.
Hierdoor kunnen wat oudere
mensen in hun woning blijven
wonen, ook als het allemaal wat
moeilijker wordt.

Eén van de problemen waar ou-
deren mee te kampen krijgen is
dat men wat moeilijker in en uit
bad kan, of dat zelfs het gebruik
van de bestaande douche met
heel hoge instap niet meer ge-
makkelijk gaat.

Seniorencomfort heeft hiervoor
een goede oplossing: het plaat-
sen van een inloopdouche op de
plaats van het bad of douche.
Belangrijk: de montage gebeurt
op één dag zonder ingrijpende
verbouwingen.
De op maat gemaakte Kinema-
gic douche is hiervoor top. Het

heeft een extra lage instap, anti-
slipvloer, opklapbaar zitje, hand-
steunen en daarbij nog een ther-
mostaatkraan met regendouche
en handdouche. Volledig veilig en
zeer luxueus.
Heeft men later wat hulp nodig,
dan is de badkamer erop voor-
zien.

Belangrijk weetje: het Vlaams
Gewest, de Provincie Vlaams-
Brabant en vaak ook de gemeente
geven hiervoor premies, zeker in-
formeren!

Wenst u vrijblijvend inlichtingen
over dit of één van onze andere
producten, bel gerust voor gratis
thuisadvies!

Seniorencomfort
Tiensevest 38 te 3000Leuven
Tel: 0470/62.17.64
seniorencomfort@gmail.com
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Open van donderdag tot en met zondag telkens vanaf 11.00u.

Woensdag 1 juni spetterende opening!

Steeds welkom voor een lekker gerecht
of een fris streekbier. En natuurlijk bij slecht
weer, maar daar gaan we niet van uit,

kan er ook binnen plaatsgenomen worden.
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N E L L O B T H C I L W

R E C H T H O E K I G A

O A D O O R S N E D E M

Z N E L A R T S D R A A

I E T P E R S U R G H E

C E K D A V I M N E L I

H I U A E V N E R L A T

T R R L E K T E I O A A

B O D L P I K P R R V M

A E F L S I S I W O O R

A H A C T E K E N S K O

R T H S N E E U W G D F

AARDSTRALEN
AFDRUK
DOORSNEDE
DUIVEL
ELLIPSEN
FORMATIE

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

SMS het gevonden sleutelwoord naar 6022 (1€/SMS verzonden/ontvangen)

Sleutelwoord

WINNAARWEEK16

Wedstrijd t/m 5-06-2016 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/wedstrijd.
Technische helpdesk: tel. 02/422 79 79 - 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. Mediahuis ter attentie van Mobile Interactivity, Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen

6022
1€/SMS

verzonden/ontvangen
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ofBELmet uw vast telefoontoestel naar 0905 23 003 (2€/oproep)

PUZZEL EN WINPUZZEL EN WINRONDOM

Winnaar: SonjaHubrecht uit Bevere (Oudenaarde) - Prijs: een SMARTWATCHvan SAMSUNG
Oplossing: kookboek

U aangeboden
door Euroshop.

Prijs zelf af te halen bij Euroshop

Met de Siesta 310 Crème van Barbecook maak je het jezelf lekker
makkelijk. De vetopvanglades passen in de vaatwas, en garan-
deren zo een eenvoudig onderhoud. Zijn afwerking in ‘Repellant
Glass Finish’ is vuilafstotend en daardoor gemakkelijk schoon
te maken. De ‘One Hand’ knoppen zorgen ervoor dat je de Siesta
310 Crème met één hand en extra veilig kan aansteken, rege-
len en uitschakelen. Deze gasbarbecue heeft 3 branders en een
zijbrander. Dit model komt inclusief een extra planchaplaat. De
Siesta 310 Crème is geschikt om te grillen voor 14 personen.

Win een GAS
BBQ van
Barbecook!

N E

R E

O A

AARDSTRALEN
AFDRUK
DOORSNEDE
DUIVEL
ELLIPSEN
FORMATIE

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

PUZZEL EN WIN

Met de Siesta 310 Crème van Barbecook maak je het jezelf lekker 
makkelijk. De vetopvanglades passen in de vaatwas, en garan-
deren zo een eenvoudig onderhoud. Zijn afwerking in ‘Repellant 
Glass Finish’ is vuilafstotend en daardoor gemakkelijk schoon 
te maken. De ‘One Hand’ knoppen zorgen ervoor dat je de Siesta 
310 Crème met één hand en extra veilig kan aansteken, rege-
len en uitschakelen. Deze gasbarbecue heeft 3 branders en een 
zijbrander. Dit model komt inclusief een extra planchaplaat. De 
Siesta 310 Crème is geschikt om te grillen voor 14 personen. 

 Barbecook!

CULTUURCULTUURCUL
ZELEM

Storytelling café
In een gezellig café kun
je luisteren naar een
free podium van dich
ters, vertellers, arties
ten. Een ervaren vertel
ler sluit af.
Donderdag 16 juni, om
19.45 uur
Kasteelklooster Sint
Jansberg, SintJans
bergstraat 9, Zelem
€ 8
tel. 013461.471

FILM
DIEST

Son of Saul
‘Son of Saul’ toont zo
wel de onthutsende ge
tuigenis van de horror
van Auschwitz als
László Nemes’ talent
om het onverfilmbare
toch te verfilmen.
Vrijdag 20 mei, vanaf

20.30 uur
Aula Geertrui Cordeys,
Infirmeriestraat Diest
€ 6 (Zebracinema)
tel. 013460.640 
Mail: info@ccdiest.be

MUZIEK
DIEST

Radio Guga
Rotary Club Diest orga
niseert Radio Guga, de
theatervoorstelling van
Guga Baul. Tickets zijn
zowel basic, als met en
zonder walking diner &
afterparty.
Vrijdag, 3 juni, om 21
uur
Den Amer, Nijverheids
laan 24, Diest
€ 29 tot € 79 (met di
ner)
www.rotarydiest.be

FEEST
ZICHEM

Feest aan de
Maagdentoren
De Maagdentoren van
Zichem wordt het cen
trum van een Merode
happening, een volks
feest met eetstandjes,
muziek, kruisboogschie
tingen en geleide wan
delingen.
Zaterdag 28 (vanaf 21
u) en zondag 29 mei
(vanaf 10 uur)
Om en rond de Maag
dentoren, Zichem
gratis
tel. 013772.081

AGENDAvanaf 20MEI 2016AGRONDOM

De restauratie van de Maagdentoren in Zi
chem wordt gevierd met een tweedaagse ‘Me
rodehappening’ op zaterdag 28 en zondag 29
mei. Zaterdag is de Maagdentoren uitzonder
lijk geopend van 21u tot 24u, met vuurspekta
kel. Zondag begint het feest al vanaf 13 uur
met proevertjes, zomerse muziek en volop
sfeer. Stadsgidsen en Wannes Raps staan
klaar om je de geschiedenis van de toren te
vertellen. Er zijn diverse bands, een heus mid
deleeuws dorp en een ‘Waerzegster’ die je toe
komst voorspelt.

Proevertjes enmuziek
rond deMaagdentoren

Merodehappening op zaterdag 28 (vanaf
21u) en zondag 29 mei (vanhaf 13 u)
Tel. 013772.081
Mail: toerisme@scherpenheuvelzichem.be

TIP

Foto: ggm

VOLKSFEEST
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Slimme zelfbouwers
besparen tot 50%

✓ Ontdek hoeveel je bespaart met zelfbouw
✓ Bereken zelf het budget voor
jouw installatieproject.

Surf naar www.easykit.be
R
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20

Toonzaal ROTSELAAR - Aarschotsesteenweg 33 - Tel. 016/35 25 20
Toonzaal HASSELT - Slagmolenstraat 17 - Tel. 011/26 51 60
Toonzaal GEEL - Winkelom 87 A5 - Tel. 014/56 46 10

Wachtdienst dokter
Diest 0903 36 145
Assent, Bekkevoort,Messelbroek, Scherpenheuvel 090070 123
Averbode, Zichem 0900 70 560
Wachtdienst apotheek 0903 99 000
Wachtdienst tandarts 0903 399 69
Wachtdienst verpleegkundigen 070 222 678

Ambulance en brandweer 112
Politie 101
Europees noodnummer 112
RodeKruisVlaanderen 105
Antigifcentrum 070 24 52 45
ChildFocus 116 000
Tele-Onthaal 106
Zelfmoordlijn 1813
Gasreuk 0800 65 065
Bankstop 070 34 43 44
Brandwonden-centrum 016 348 750
Infolijn voor personenmet een beperking 0800 15 045

NUTTIGE INFONUTTIGE INFO
DIEST

RONDOM
IMMO +

VAKANTIEWONINGEN
TE KOOP OF TE HUUR?
ALTIJD SNELLER MET EEN ZOEKERTJE

0800 99 510
www.rondom.be/inhoud/plaats-een-zoekertje

BEL GRATIS

PROMO ZOEKERTJES MEI
RUBRIEKEN
IMMO + VAKANTIEWONINGEN

0800 99 510

2+1
GRATIS2+1
GRATIS
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WEDSTRIJDWEDSTRIJDRONDOM

Zoek het verschil
en win 100 Win for Life

biljetten

Deze twee foto’s lijken op elkaar
maar zijn toch verschillend.

Vind het verschil in het rooster.

Wedstrijd t/m 05/06/2016 23u59 - Deelname per sms: €1/sms verzonden/ontvangen, 4 sms’en per correcte deelname, €4 per volledige deelname. Deelname per vaste telefoon: €2. De winnaar wordt persoonlijk
verwittigd en op www.rondom.be/inhoud/wedstrijd. Technische helpdesk: tel. 02/422 79 79 - 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. Mediahuis NV, ter attentie
van Mobile Interactivity, Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen.

6022
€1/SMS verzonden /ontvangen

Heeft u het verschil gevonden in het rooster ?

SMS DE JUISTE CODE (vb.: C3) naar 6022 (1 euro verzonden/ontvangen sms)
of bel met uw vast telefoontoestel naar 0905 23 524 (2 euro/oproep)

A B C D

1

2

3

4

5

6

7

Minderjarigenmogenniet
deelnemen aande spelen
vandeNationale Loterij

Zoek het verschil 
en win 100 Win for Life 

biljetten

12



DE RENOVATIESPECIALIST
IN RAMEN EN DEUREN

ONZE TOTAALOPLOSSING

Neerstraat 55 Tessenderlo T 013/67 35 11 www.bevaplus.be

Gratis
technisch
advies
ter plaatse

Uitbreken
en afvoeren
van oude
ramen en
deuren

Aanpassen van
raamopeningen
en metselwerk

+ plaatsen
van nieuwe
arduin

Volledige
binnen-
afwerking
InclusiefInclusief 
rolkasten in
PVC, MDF,
meubelplaat
of pleisterwerk

Vakkundige
montage
van PVC,
ALU en
houten ramen
en deuren
door eigen
personeel

Montage
van
rolluiken,
screens,
zonwering
en sierluiken

Montage van sectionale
poorten met motorisatie
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Zoekertje plaatsen zoekertje@corelio.be
0800 99 510

Stuur ook een foto van uw baby naar rondom@rondom.be,
met vermelding van naam, geboortedatum, gemeente en ouders.

BABY VAN DE WEEKBABY VAN DE WEEKRONdOm

Kijk eensnaarhet vogeltje

Stuur ook een foto van uw baby naar rondom@rondom.be, 

Soufian
26/03/2016
Aarschot
Trotse ouders:

BrahimBoussakla
en Charissa Valgaerts

Het isweer die tijd van het jaar. Ik
sta voor de spiegel enmeet de
schade op van eenwinter lang stil
zitten en vettig troostvoedsel. Nee,
ik gamijzelf nietswijsmaken.
Frontaal kan je één en anderweg
steken,maar in profiel kijktmijn
nieuwe vriendjemij uitdagend in
de ogen. “Dag buik”, groet ik. “Dag
maatje”, lacht hij guitig terug.Wat
hij nietweet,maar ik duswel, is
dat onze vriendschap van beperk
te duur zal zijn. Ik heb een geheim
jogplan uitgewerkt, dat enkel nog
wacht op uitvoering. Vooral de
eerste drempel is demoeilijkste:
de ogen van de andere joggers.
Daaromverkies ik bij deze stand
van zaken de discretie van de na
tuur, liefst nog bij schemerdonker.
Er bevinden zich inmijn buurt ge
lukkig heelwat bossen. Demeeste
zijn privé,maar ikweetwaar de
gaten in de omheiningen zitten.
Menigwandelaar heeft hetmij
voorgedaan. Een klein aarden

weggetje toont telkens deweg. En
ik lijk inmijn opzet te slagen, want
ik komwerkelijk geenmens tegen.
Terwijl ik stap na stap verder het
bos injog, evolueert de hemel van
grijs naar gitzwart. Demaanwerpt
zijn bleke licht op deweiden en de
bomen. Ik zie kraaien opgeschrikt

overvliegen en voormijn voeten
ritselen dierenweg in de struiken.
In de verte krijst een uil. Onder
tussen zorgen de voorbijschuiven
dewolken voor een schaduwspel
op de grond. Hetwordtmoeilijk
omhet pad te blijven zien en ik be
ginmij wat ongemakkelijk te voe
len. Plots hoor ik achtermij een

luide ‘krak’. Ik zie iets bewe
gen. De haartjes inmijn nek
veren recht. Ikwil zo snel
mogelijk het bos uitvluchten,
maar dat is nog een heel eind.
Omde angst te bezweren,
roep ik alle goden aan, wiens
naam ik op het ritme van
mijn tred uitroep: Vishnu
JezusOdinZeus. Het lijkt
te helpen. Van blijdschap
voeg ik er een zouloukrijgers
dansje aan toe, waarbij ik omde
drie passen een schouder naar
voor steek. Eindelijk zie ik straat
licht. Ik kanmijn opluchting bijna
proeven inmijnmondwanneer ik
asfalt ondermijn voeten voel. Nog
een laatste keer: VishnuJezus
OdinZeus. Achtermij plots ge
roep. Een gedaante grijptmij in
tegenlicht bij de schouder. Ik krijs
van de schrik, terwijl ikmetmijn
gezicht tegen de grondwordt ge
duwd.Handboeien sluiten zich op
mijn rug rondmijn polsen.

Op het politiebureau
begin ik te begrijpenwat de situ
atie iswaarin ikmij bevind. De
eigenaar van het bos... Enkele
omwonenden... Een ontsnapte
psychopaat... Het heeft een tijdje
nodig eer zemijn versie van het
verhaal geloven. Vooral het tele
foontje naarmijn vrouwdoet
wonderen. Ik krijg een lift naar
huis. Kwaadwacht zemij op:
‘s Nachts in je eentje in het bos
gaan joggen, weet jewelwat
voor gekken je daar tegen het lijf
kan lopen!

Winterverver t

COLUMNDOORSTIJNDELABIECOLRONDOM

Vooral de
eerste drempel

is de moeilijkste: de
ogen van de andere

joggers
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HOUDBINNENKORTUWRONDOM INDEGATEN
ENWINTICKETSVOORDECOOLSTE FESTIVALS INVLAANDEREN

UW FESTIVALGIDS

SAMEN NAAR DE FESTIVALS
DANKZIJ RONDOM!

SAMEN NAAR DE FESTIVALS 



Hoe moeilijk was het om de
juiste titel te kiezen voor je
cd?
Een goeie titel voor een cd
kiezen is niet gemakkelijk. Hij
moet de geest van alle liedjes
omvatten. Ik zag toevallig een
interview met Toots Thiele
mans uit 1989 op televisie. De
journalist stelde aan Toots de
vraag hoe hij zijn succes bin
nen en buiten de jazzwereld
verklaarde. Toots nam zijn bril
af en zei ‘Eveything I do is be
tween a smile a a tear.’ Toen
wist ik, ik heb mijn titel ge
vonden.
Hoe bezielend is die figuur
van Toots voor jou anno
2016?
Ik heb hem redelijk goed ge
kend en eigenlijk zag ik in
hem een figuur waaraan ik me
spiegel. Zo vertelde Toots al

lerlei dingen tussen de stukken
die hij speelde en dat doe ik
ook. Hij kreeg daar veel kritiek
op vanuit de jazzwereld, maar
hij wou daarmee het ijs bre
ken. En dat moet je doen bij
elk publiek.

Hoe moeilijk is die op
dracht voor een artiest als
jij, vandaag?
Misschien is die nog groter
dan vroeger. Maar de essentie
brengen, blijft een must. Ik
denk dat ervaring een grote rol
speelt. Ik kleef steeds een ver
haallijn tussen mijn liedjes als

ik optreed. Als ik nu een lied
als ‘Brussel ‘moet spelen, is er
onherroepelijk de link naar de
actualiteit.
Zie je de plaat als een soort
tussentijdse balans in je le
ven, een soort stand van za
ken?
In zekere zin wel, maar wel
een balans met veel vertakkin
gen. Zo moet je ook kunnen la
chen met jezelf. Tegelijkertijd
heb ik het ook in een ernstig
liedje over mijn leeftijd. Op
passen, nog even genieten,
voor ik word weggegomd, want
ook dat is de realiteit. In deze
maatschappij gooien wij men
sen makkelijk weg, we steken
ze in rusthuizen en houden
geen rekening meer met hen.
Ben je daar zelf ook bang
voor nu je 65 geworden
bent?

Als ik erover zing, wil dit
zeggen dat ik de realiteit on
derken. De hele maatschappij
is gebaseerd op jonge, inte
ressante mensen. De publici
teit gaat daarover, alsof die
ouderen geen belang meer
hebben. Dit is in schril con
trast met de Afrikaanse
maatschappij, waar de oude
ren wel gewaardeerd worden
en zelfs belangrijker zijn dan
de jongeren.

Je teksten zijn doorgaans
doordrenkt met nostalgie.
Wordt dat gevoel met de
jaren groter?
Absoluut! Er is het besef hoe
alles is geweest en hoe alles
ook anders had kunnen zijn.
Maar daarvoor is het te laat.
Er ligt natuurlijk ook een le
ven voor me, want ik ben een
speler. Bob Dylan zei ‘We’re
on a never ending tour’. Hij
heeft overschot van gelijk.

Johan Verminnen treedt de
komende weken op in Oosten
de, Destelbergen en SintJans
Molenbeek. Alle info vind je
op zijn website.

www.johanverminnen.be

De Brusselse bard Johan Verminnen
wordt 65, tussen lachen en wenen in
Met zijn vijfenzestigste verjaardag in zicht voelt het voor Johan Verminnen als een bevrij
ding om een nieuw albumuit te brengen. Op de cd ‘Tussen een glimlach en een traan’ kijkt
de 65jarige Brusselaar, die in juli voor het eerste opawordt, vol grote verwondering naar
eenwereld – dichtbij en ver af  die ontroert en verscheurt. Steven Verhamme  Foto: Marc Debroey

HOEZOUHETNOGZIJNMETHOERONDOM

In deze
maatschappij

gooien wij mensen
makkelijk weg

Ik kleef steeds
een verhaallijn

tussen mijn liedjes
als ik optreed
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RONDOM

ZOEK&VIND

JOBS AUTO VARIA RELATIE IMMO

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

UW FUNCTIE
Je verkoopt publiciteitsruimte en
-campagnes aan KMO’s waarbij
maatwerk en een vertrouwens-
relatie op langere termijn
kernbegrippen zijn.
Je beheert en bouwt een bestaande
klantenportefeuille verder uit
op een proactieve manier.
Je bouwt een degelijk netwerk uit en
zorgt zo voor de regionale
verankering van Rondom
in uw streek.
Je gebruikt je creativiteit en zin
voor initiatief om regionale acties
uit te denken en zo de visibiliteit
van Rondom permanent te
verzekeren bij evenementen
en commerciële acties in de regio.

UW PROFIEL
Minstens 2 jaar relevante ervaring
in een B2B-context.
Naast een uitmuntende
overtuigingskracht ben je gewapend
met een dosis commerciële flair,
doorzettingsvermogen
en klantgerichtheid.
Neemt initiatief en kan creativiteit
aan de dag leggen.
Voldoende aanpassingsvermogen.
Woonachtig in regio
van tewerkstelling.

ONS AANBOD
Een aantrekkelijk en marktconform
salaris in verhouding met jouw
ervaring en een uitdagend
bonusplan in verhouding
met jouw prestaties.
Een bedrijfswagen aangevuld
met een ruim pakket extralegale
voordelen (maaltijdcheques,
smartphone, hospitalisatie-
verzekering, …).
Een dynamische werkomgeving,
enthousiaste en gedreven collega’s
met een nodige dosis humor.
Een intensief opleidingsbeleid
in een professionele omgeving
die initiatief, creativiteit en
ondernemerschap
aanmoedigt.

INTERESSE?
Solliciteer, en maak binnenkort
deel uit van ons team
van enthousiaste medewerkers
en van de boeiende wereld
van reclame en media.
Stuur je cv en motivatiebrief naar
sophie.vangool@corelio.be
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Gouverneur Lodewijk De

Witte over de uitdagin

gen vanVlaamsBrabant
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Toneel
Oetingse Toneel
vrienden zetten 2015
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OPTIEK CONTACTLENZEN
Sint-Rochusstraat 146 · 1500 Halle · 02 361 25 15
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INBRAAKALARM BRANDALARM

CAMERA TOEGANGSCONTROLE

FYSISCHE BEVEILIGING PROJECTEN

Donderdag 1 januari 2015

WORDJIJ ONZE
NIEUWECOLLEGA?
Corelio Connect Noord is de regionale mediaregie voor het magazine
Rondom. Dankzij onze positie in het medialandschap, krijgt u bij Corelio
Connect Noord de vrijheid om uzelf te ontplooien en nieuwe uitdagingen
aan te gaan. Wie bij ons aan de slag gaat, kiest voor een dynamische
omgeving waarin mensen het verschil maken.

Daarom zijn wij op zoek naar een gedreven m/v

MEDIA ADVISEUR
VLAAMS-BRABANT

Scroll door
je nieuwe huis
en buurt op
zimmo.be
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AANKOOP
AUTO’S

van alle merken,
jaren & staat
met of zonder

keuring
of schade.

Cash betalen
aan huis.

24/24u. & 7/7 d.

Tel.
0471 70 78 76

AQ
O
EJ
00
c

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

AA137756

ALGEMENE DAK &
TIMMERWERKEN aluminium
bak- en hanggoten 2mm dikte
Pannen leien roofing Platte
daken in kunststof Bekleden
van bakgoten in PVC Gratis
prijsofferte ≥014/22.16.46
014/58.45.78

AA137924

GEVRAAGD:
PAAR HUISBEWAARDER
voor familie regio Grimbergen.
Aparte woonst.
≥0475/82.16.76

AA139353

ALLE BEZETTINGEN- &
GYPROCWERKEN Bvba
Temarel ≥013/67.22.03 -
≥0474/57.86.80

AF135274

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

AF135333

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

AF135334

SCHILDER BEHANGER
E.Verwimp ≥0496/61.18.17
Morkhoven

AF135460

ALLE SNOEI, VEL,
KNOTWERKEN van bomen en
hagen, stronken verwijderen.
Gratis offerte ≥0496/54.59.40

AF136729

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

AF136877

OPRUIMING VAN
INBOEDELS ≥0478/319552
www.henrishouse.be

AF137098

ALGEMENE
BOUWRENOVATIE karwei-
en dakwerken Thierry Otto
≥0474/99.45.96 gratis offerte,
geregistreerd aannemer

AF137804

MAN GEEF T
ONTSPANNINGSMASSAGE
thuis en op verpl
≥0494/45.24.37

AF137880

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

AF137884

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

AF137911

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

AF137912

WONING TE KOOP
GEVRAAGD te Aarschot
en nabije omgeving, liefst
rechtstreeks van eigenaar,
geen verkoopkantoren. bel
≥0495/483.760

AF137913

WIJ NEMEN UW ZAAK of
vennootschap over, zelfs met
schulden. ≥0471/28.73.63

AF137933

AANKOOP ALLE AUTO'S
VOOR EXPORT aan de
beste prijzen, zonder garantie
en technische controle, zelfs
met schade vanaf bj 98
≥0488/10.72.82

AF137934

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

BW046126

PROMOTIE BRANDHOUT
JAN. handgestapeld eik op
maat gezaagd &gekloven gratis
aan huis geleverd va 4mª ≤65/
mª, drooghout vr deze winter
≤60/mª. Afdoen v gevaarlijke
bomen ≥013/782.623

BW046128

Houth. CARLENS NV
BRANDHOUT TK: eik & beuk
+-35cm. 3j geleden gezaagd,
tel: 016/617.017

BW046146

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

BW046149

AANKOOP TOYOTA
MERCEDES + ALLE MERKEN
camionette 4x4...Hoogste
prijs! *≥0475/72.28.93 -
≥016/82.21.15

BW046164

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

BW046175

TE KOOP GEVRAAGD
INBOEDELS. Opruiming
van zolder tot kelder ook
losse stukken. Bel Valère
≥0476/51.94.25

BW046259

WAS- DROOG-
VAATMACHINES, koelkast enz
Prijs vanaf ≤150 - ≤350 met
garantie ≥0477/315.546
www.electrotroc.be

BW046362

MOTO te koop gevraagd (Dirk)
≥0496/533.827

BW047713

DRINGEND ALLE WAGENS
GEVRAAGD alle merken jong
en oud ≥0476/85.65.90

BW047857

KOEN 58J zoekt vrouw tss
50-57j voor een serieuze relatie
≥0498/73.40.72

BW047987

STELLING GALVA 925≤.iseki
zitmaaier: 6500≤ 0468 /257834

BW048075

DAKTIMMER EN
SCHRIJNWERKEN alle
renovaties ook kleine werken
grts offrte 0484 652 048 ger
aannemer

BW048085

ALLEEN? NIET MEER LANG!
Leuke, actieve m/v vinden hier
nieuwe liefde. (35-75) ook
holebi. Bel voor afspr in de
buurt ≥0474/263751 www.b-
loved.be

BW048112

AANKOOP-ANTIEK-verkoop.
BEL NU 0495/21.01.62 -
016/64.01.62 of mail roger.
oosterlinck@skynet.be IK
KOOP brons schild.lusters
vazen beelden klok design
decoratieartikel enz.

BW048115

BLANKENB' bij markt max 4p
gn huisd wk/wkend/midwk gar
gn lift 2e V ≥0496/260868

BW048122

VOLLEDIGE RELAX
MASSAGE ≥0479/54.08.25

AF137991

PETRUS 42j ZOEKT
vrouw voor vaste relatie
≥0494/932.078

AF137995

AANDACHT: GGSG ZOEKT,
wegens groei, positieve pers
voor verschillende functies.
Denkt u out of the box bel
≥0470/061.330 50+ wlk

AF138001

SNOEIEN en vellen van alle
bomen ≥0478/35.03.75

AF138091

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

AF138100

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

AF138101

INKOOP PLATEN CD DVD
vanaf 200 st. ≥0477/56.33.16

AF138102

MIDDELKERKE Zeedijk: app,
1 slpk, 4 pers. ≥0478/246.376

AF138127AARSCHOT Leuvensestr
91 gemeubeld app t.h.: open
liv met ing keuk aparte slpk
wc douche en cv vrij vanaf 1
aug bevragen Leuvensestr
93 Aarschot op woensdag en
donderdag tussen 13u en 17u
≤540 ≥016/56.40.52

AA139411

ARDENNEN vakantiewoning
14p. www.leboissauvage.be

AA139414

LEUVEN vlakbij station
zwembad, zonnig gerenov
won tuin 4 slpk 2 badk EPC
260 cohousing mogelijk vrij
1 aug 2016 ≤1250+≤0
≥0485/31.97.43

AA139416

KORTENBERG App verd1 lift
Liv ingeb keuk 2 slpk badk WC
hall gr terras, berging kelder
en binnen autostaanplaats,
≤780 + 50 ≥02/759.76.75 of
0497/318.218

AF137966

FULL-TIME (m/v) GEZOCHT
voor café op Oude Markt,
Leuven Bel ≥0496/924.865

AF138163

WILSELE huis th 3+1 slpk, gr
liv, badk, ing kkn, cv aardgas,
tuin, EPC 503, ≤925+≤0 zie
http://wilsele.middenveld.be.
Afspr. ≥015/41.29.02

AA139430

AARSCHOT M.Lemmenstr.
58(HOB): huis met tuin+gar :
inkom, liv, kkn, 2 slpk, badk,
WC. Onm. Vrij ≥016/69.93.45
huur 525≤

AF138156

WIJ MAKEN JOUW HUIS
LEEG, van kelder tot zolder.
Gratis offerte. senada_ibricic@
hotmail.be ≥0484/914.209 of
0494/176.339

BW048040

IK KOOP ALLE VISGERIEF
≥0495/75.16.91

AF138203

GEVRAAGD handige
gepensioneerde man uit de
regio Diest voor deeltijds werk
in huis, tuin en boomgaard,
tegen goede voorwaarden
≥013/31.26.29

AA139473

DIEST appt TH vr alleenst.
man/vrouw 1 of 2slpks groot
zonnig terras 2de verd gr keuk
≤495 ≥0478/470.870

AA139493

DIEST huis TK 3A 3slpk liv
keuk veranda berg keld
zold gar terras ≤169.000
≥0478/470.870

AA139492

ALLE SCHILDER- EN
RENOVATIEWERKEN
zelfwerkend patroon
≥0497/776.781

BW048177

ALLE DAK- EN
RENOVATIEWERKEN
zelfwerkend patroon
≥0497/776.781

BW048178

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

BW048179

CHARMANTE DAME zoekt
leuke man voor gezelligheid
en serieuze relatie. PR Tel
0496/20.78.85(geen sms)

BW048186

WEDUWNAAR 52J zoekt leuke
dame om van de mooie dingen
van het leven te genieten.PR
Tel:0465/80.33.04

BW048187

SCHERPENHEUVEL
3270, Turnhoutsebaan 82.
Gunstig gelegen bouwgrond
8A69CA met loods.
Geen bouwverplichting.
tel 0493/52.91.30 ref.
Immoweb: 4983314

BW048188

REST./FEESTZAAL
ROTSELAAR zkt Sous-

chef+Hulp koude keuken +
Extra's bediening. Info: 0487

639 600
BW048202

ONGEHUWDE MAN 50J
zoekt vrouw voor serieuse rel,
kinderen mag ≥0489/73.03.04

BW048210

IK ZOEK oude Mercedes
≥0495/18.19.15

AA139507

TUINBOX gegalvaniseerd
2m50 x 1m80 0476/65.62.40

BW048230

DE RECTOR zoekt
gemotiveerde kok (Ndl-talig)
ervaring vereist - Oude Markt
4, Leuven ≥016/20.06.38, mail
met cv: info@derector.be

AA139522

HUISHOUDHULP /
BABYSIT GEZOCHT van
1/07/2016 tot 13/08/16.

Ervaring en rijbewijs vereist.
Optiek Mulders,

Westelsebaan 97, Averbode
≥013/77.53.21

BW048242

AANKOOP ALLE WAGENS
zelfs beschadigd en zdr keuring
≥0472/67.52.36

BW048252

AANKOOP MOTORHOMES,
Alle Merken, Alkoof, Integraal,
Semi-integraal, Van, Oud en
Recent, Zonder Keuring, Zonder
Garantie, Directe Afhand, 7
op 7. Tél: ≥0475/77.33.33

AF137972

VaRia
KOOPJES

AANKOOP

MEuBELEn

BROCAnTE / AnTiEK

JACHT/VISSEN

ELEKTRISCHE HUISHOUD-
APPARATUUR

GEZONDHEID

DIVERSEN

BEDiEnDE

HORECA

HUISPERSONEEL

COMMERCIELE ACTIVITEIT

DIVERSEN

PERSONENWAGEN

auto

AANKOOP

AUTOMOBIEL / MOTO’S &
2-WIELER

AAnKOOP

WATERSPORT/CAMPinG/
CARAVAn

CAMPinGCAR

OnTMOETinGEn

Relatie

DAMES

HEREn

OnTMOETinGSBuREAu

VASTGOED / VERKOOP

Immo

HuiS

TERREin

VASTGOED / AAnKOOP

HuiS

VASTGOED / VERHuuR /
AAnVRAAG

APPARTEMEnT

HuiS

VAKAnTiE / VERHuuR

HuiS

APPARTEMEnT

VASTGOED / DiEnSTEn

OPBOuW/BOuWEn

Tuin

MATERiALEn

SCHiLDER

PLAFOnnEERDER
BEZETTER

DAKWERKER

VERWARMinG

PLATEn/CD’S

WiJn

WERKAAnBiEDinG

jobs

WERKAAnVRAAG

Dat de Chinezen een raar
volkje zijn, bewezen ze ook de
afgelopen maand. Eerst dook
de bizarre trend op waarbij
jonge meisjes zichzelf filmden
terwijl ze op bijzonder eroti
sche wijze een banaan opaten.
Die video’s vielen live te bekij
ken op het internet. Uw zoon
noemt dat streamen. Nog ver
bazingwekkender dan het fe
nomeen zelf, is dat de over
heid de nood voelde deze
streams te verbieden. Web
sites werden vriendelijk ver
zocht het materiaal weg te ha
len, uiteraard na een grondige
screening van de overheid
zelf. Die besloot dat de film
pjes niet geschikt waren voor
publicatie en vroeg prompt al
le dvd’s op.
Het is trouwens niet de eerste
keer dat bananen en seksuali
teit hand in hand gaan. De
heer Canaan Banana werd in

1980 voor één ambtstermijn
president van Zimbabwe. Zijn
grootste verwezenlijking was
het doorvoeren van een wet
waarin stond dat lachen met
zijn naam ten strengste verbo
den was. Hij werd in 1996 ge
arresteerd wegens ‘homosek
suele handelingen’. Zijn vrouw
– die overigens Janet heet –
kon er niet mee lachen.
En nu ga ik een banaantje
gaan pellen.(kwg)

China bant erotische
bananen op het internet

WEETJEWEETRONDOM
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Verkoop - Verhuur - Privatief Beheer - Nieuwbouw - Projectbegeleiding - Vastgoedadvies

Schatting of info?

016/607.609

RESIDENTIE KOEVELD DIEST
HANDELSPLEIN
Of u nu op zoek bent naar een compacte investering, een comfortabel appartement of
een ruime woning; Koeveld biedt met zijn gevarieerd aanbod een antwoord op iedere
vraag.
Het nieuwe woonproject op de slachthuissite in Diest biedt ruimte voor 15 huizen, 37
appartementen en een buurtwinkel. Bij Koeveld kan u kiezen uit uiteenlopende woon-
types met 1, 2 of 3 slaapkamers, verspreid over gebouwen met 2 of 3 verdiepingen.
De woningen hebben een hedendaags ontwerp, een praktische indeling, een private
tuin en bieden een hoog en flexibel wooncomfort. Parkeren doet u veilig ondergronds,
waar 59 staanplaatsen gerealiseerd worden.

Prijzen vanaf 112.000 euro (excl. kosten).

Meer info? 016/607 609 of nieuwbouw@living-stone.be

Welkom

Opendeurweekend

21 en 22 mei van 14u tot 18u

Johan Verbiest uit Aarschot
heeft een nietalledaagse hob
by. De man trekt er regelma
tig op uit met de metaalde
tector, op zoek naar verbor
gen schatten. Niet voor het
grote geld, maar steeds met
de verwachting om iets uit de
glorierijke geschiedenis te
ontdekken. “Ik ben nu al een
jaar volop op speurtocht. Als
kind al ging ik zoeken in bos
sen en velden. Het lezen van
boeken en tvprogramma’s
rond metaaldetectie hebben
mij aangezet een detector te
kopen. Nu ben ik als ‘metaal
detectorist’ toch een beetje
amateur archeoloog”, zegt Jo
han. De uitgesproken interes
se in beide wereldoorlogen en
alle aanverwante materialen
boeien Johan momenteel het
meest.
(dvdg)

Johan zoekt schatten met de
metaaldetector

Ook de dieren genoten op en rondOnzeLieveHeerHemelvaart van de
zomers temperaturen na een te lange natte en koude periode. De kauw
geniet van de eerstewarme zonnestralen en de gastheer heeft er blijk
baar niet veel problemenmee. Samenleven, we kunnen nogwat leren
van de dieren... (dvdgaarschot)

Stuur ook zelf een foto van deweek door naar redactie@rondom.be.
Graag voorzien van een kleinwoordje uitleg, je familienaam enwoon
plaats.

Foto van de week

VERHAALENFOTOVANDEWEEKVERHAALRONDOM
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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
PETER BOOGAERTS
Diestsesteenweg 261 RiLLAAR
Tel. 016/50.24.20 - Fax. 016/50.24.21
peter.boogaerts@skynet.be

ENiGE ZiTDAG mET RECHT VAN HOGER BOD tov de Vrederechter van
Aarschot

HALFOPEN BEBOUWING
Steystraat 42 Aarschot (1e afd.)
RUSTIG GELEGEN HALFOPEN BEBOUWING in uitstekende
staat, gekad. wijk B nrs. 209/W en 209/V, met een opp. van 8a 31ca. KI:
€563 (kl. beschr. mog.). Ind.: glvl: inkomhal, wc, geïnst. kk., L-vormige
liv., veranda; 1e verd.: bDk. (douche, ligb. en lav.), 3 slpks. waarv. één
met ingeb. kasten; Grote zolder; Kelder; Ruime tuin; Grote gar. voor
2 wagens met kl. kk., bergingen en zolder. Alarminst. Instapkl. Nutsv.:
water, elektr., CV op mazout, dubb. glas, televisiedistributie, telefoon-
aansluiting en int. EPCWaarde: 490 kWh/m² - certificaatnr.: 20150901-
0001789396-1.Watertoets: niet overstromingsgevoelig, niet in een
risicozone voor overstromingen. GWplan:Wg. Bwj. 1953 (vermoeden
van vergund-zijn: voor inwerkingtreding GWplan). Gdv; Gvkr. Blanco
bodematt. Besch.: 6 weken na toewijzing, mits bet. prijs en kosten.
Bezoek: zaterdag 10u-12u (vanaf 23/4)
Enige zitdag: donderdag 19mei 2016om14:00.
In restaurant “’tWit Toreke”, TerHeidelaan 97 te Aarschot
Alle verdere inlichtingen vrij te bekomen op het notariskantoor,
zie ookwww.immoweb.be.

www.immonot.be > 239027

AARSCHOT / HOLSBEEK / ROTSELAAR / TIELT-WINGE /
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM / HERSELT

kantoor van Geassocieerde Notarissen
MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS
BOUDEwiJNLAAN 19 AARSCHOT
Tel. 016/56.17.74 - Fax. 016/56.72.66
info@notarissen-msp.be

OPENBARE VRiJwiLLiGE VERkOOP ten verzoeke v/h OCmw te
Aarschot

GRONDEN
StAD AARSCHOt - AFD. RILLAAR
LOT 1: GROND, gel. aan Montenaken, ter plaatse gen. “Schutterveld”,
gekad. wijk F nr 42/A/P0000, groot 5a.
MINIMUMPRIJS: 4.500 EURO

StAD AARSCHOt - AFD. GELRODE
LOT 2: GROND, gel. aan de Beemdenstraat, ter plaatse gen. “Turfput-
ten”, gekad. wijk A nr 44/P0000, groot 1ha 1a 10ca.
MINIMUMPRIJS: 19.000 EURO
LOT 3: GROND, gel. aan de Parhofstraat, ter plaatse gen. “Het Park-
hof”, gekad. wijk B nrs 225/P0000 en 226/P0000, groot 65a 30ca.
MINIMUMPRIJS: 13.000 EURO
LOT 4: GROND, gel. aan de Parhofstraat, ter plaatse gen. “Steenheu-
vel”, gekad. wijk B nrs 223/P0000 en 224/P0000, groot 76a.
MINIMUMPRIJS: 15.500 EURO
LOT 5: GROND, gel. nabij de Beemdenstraat, ter plaatse gen. “Turf-
putten”, gekad. wijk A nr 51/P0000, voor een opp. van 29a 10ca.
MINIMUMPRIJS: 5.500 EURO

GEm. HOLSBEEK - AFD. KORtRIJK-DUtSEL
LOT 6: GROND, gel. achter de Molenbaan, ter plaatse gen. “Dum-
bergbroek”, gekad. wijk E nr 343/P0000, groot 21a 60ca.
MINIMUMPRIJS: 3.500 EURO

GEm. HOLSBEEK - AFD. NIEUWRODE
LOT 7: GROND, gel. aan de St.-Jobsweg, ter plaatse gen. “De Hoeve”,
gekad. wijk A nr 161/P0000, groot 9a 60ca.
MINIMUMPRIJS: 3.000 EURO

GEm. ROtSELAAR - AFD. WEZEmAAL
LOT 8: GROND, gel. aan de Stenenkruisbosweg, ter plaatse gen.
“Everveld”, gekad. wijk B nr 149/P0000, groot 30a 40ca.
MINIMUMPRIJS: 10.000 EURO

GEm. tIELt-WINGE - AFD. mEENSEL-KIEZEGEm
LOT 9: GROND, gel. aan de Zilverbergstraat, ter plaatse gen. “De
Delle”, gekad. wijk B nr 115/A/P0000, groot 61a 37ca.
MINIMUMPRIJS: 15.400 EURO
LOT 10: GROND, gel. nabij de Zilverbergstraat, ter plaatse gen. “De
Delle”, gekad. wijk B nr 118/A/P0000, groot 57a 95ca.
MINIMUMPRIJS: 26.500 EURO

StAD SCHERPENHEUVEL-ZICHEm - AFD.
mESSELBROEK
LOT 11: GROND, gel. aan de Schuttersveldstraat, ter plaatse gen.
“Schuttersveld”, gekad. wijk B nr 258/P0000, groot 75a 20ca.
MINIMUMPRIJS: 14.000 EURO
LOT 12: GROND, ter plaatse gen. “De Keet”, gekad. wijk A nr. 44/A/
P0000, groot 32a 20ca.
MINIMUMPRIJS: 4.600 EURO

GEm. HERSELt - AFD. RAmSEL
LOT 13: BOS, gel. tussen de Donkstraat en de Maasvelden, ter plaatse
gen. “Mannekensmaaslanden”, gekad. wijk G nr 941/P0000, groot 97a
40ca.
MINIMUMPRIJS: 14.000 EURO
Lot 1 is deels gel. inWg met land. kar. en deels Ag. Loten
2, 3, 4 en 5 zijn gel. in Lwag. Loten 6 en 8 zijn gel. in Ng.
Loten 7, 9, 10, 11 en 13 zijn gel. in Ag. Lot 12 is deels gel.
in Ag met ecologisch belang en deels in Bg. Loten 1, 11, 12
en 13 vrij van gebruik, loten 3 en 7 verhuurd en loten 2, 4,
5, 6, 8, 9 en 10 verpacht.
Enige zitdag: dinsdag 17mei 2016om14:00.
In zaal Ourodenberg, Herseltsesteenweg 214 te Aarschot
Alle verdere inlichtingen vrij te bekomen op het notariskantoor
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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

OPENBARE VERkOOP mET iNmiJNiNGSPREmiE VAN 0,5%

UNIEK GELEGENWONING
weybroekstraat 15 Langdorp
UNIEK GELEGENWONING IN RUSTIGE OMGEVING, gekad.
wijk A nrs. 513/D P0000 en 513/C P0000, met een opp. van 48a 60ca.
KI: €663 (kl. beschr. mog.). Ind.: glvl: inkomhal, bur. met ingeb. kasten
(mog. extra slpk.), liv. met schouw, zij-ingang, kk., bdk., waspl., berging
en grote slpk. (4m x 4m) met ingeb. kasten; 1e verd.: nachth., 4 slpks.,
berging met toegang tot kruipzolder en extra bergr.; Buiten: schuur
met voorraadruimte (evt. gar.), wc, hondenhok en grote tuin met bos;
Kelder met verwarmingsketel en voorraadruimte. Ligg.: op 200m van
bakker, bibliotheek, superette, beenhouwer, apotheek, huisarts, bushalte
en lagere school. Nutsv.: water, elektr., CV op mazout, dubb. glas (groot
raam in liv.) en enkel glas (overige ramen). EPCWaarde: 597 kWh/m² -
certificaatnr.: 20160403-0001849966-1.Watertoets: niet overstromings-
gevoelig, niet in een risicozone voor overstromingen. GWplan: Lwag.
Bwj. 1966 (verg. voor bouwen v/e woning dd 1966) Gdv. Gvkr. Blanco
bodematt. Besch.: 6 weken na toewijzing, mits bet. prijs en kosten.
Bezoek: zaterdag 10u-12u (vanaf 7/5)
Inmijning: donderdag02 juni 2016om16:00.
Toewijzing: donderdag 16 juni 2016om16:00.
In café “DeKuno”,WolfsdonkDorp 15 te Langdorp
Alle verdere inlichtingen vrij te bekomen op het notariskantoor,
zie ookwww.immoweb.be.
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AARSCHOT

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 met een inmijningspremie van 0,50%

WONING
(nabij stadscentrum) Gijmelstraat 36 Aarschot (1e afd.)
CENTRAAL GELEGENWONING met GARAGE enTUIN, gekad.
sec. A nr. 288/E/2 P0000, opp. 4a57ca. Ind.: Kelder; Glvl.: leefr., kk.,
bijkk., bdk. (douche), gar. en berging;Verd.: 4 slpks.; Zolder. Gebr.
nutsv. CV (mazout).Vg;Wg; Gdv; Gvkr; Gvv; niet overstromingsgevoe-
lig. EPC 857 kWh/m²/jaar - certificaatnr 20160228-0001839587-1 van
28/02/2016. Onm. besch. -Vrij en onbelast. KI 694 € (kl. beschr. mog.).
Bezoek: Zaterdagnamiddagvan 14u-16u (vanaf
07/05/2016)
Inmijning: dinsdag 24mei 2016om15:00.
Toewijzing: dinsdag07 juni 2016om15:00.
In Zaal “De Loods”, Elisabethlaan 161 te Aarschot
Alle verdere inlichtingen vrij te bekomen op de notariskantoren,
zie ookwww.notaris-geysels.be. enwww.immoweb.be
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AARSCHOT

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

kantoor van Geassocieerde Notarissen
MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS
BOUDEwiJNLAAN 19 AARSCHOT
Tel. 016/56.17.74 - Fax. 016/56.72.66
info@notarissen-msp.be

OPENBARE VERkOOP met een inmijningspremie van 0,50%

CHALEt
Oude mechelsebaan 634 Langdorp
RUSTIG GELEGEN CHALET MET GROTEVIJVER en GROND,
sec. A nrs.279/A P0000, 280/D P0000, 281/A P0000 en 282/A P0000,
opp. 96a10ca. Ind.: Glvl: liv., kk., veranda (vooraan), 2 kamers, veranda
(achteraan) enWC. Gebr. nutsv. - verw. mazout. Gvg; Ag; Gdv; Gvkr;
Gvv; effectief overstromingsgevoelig. EPC:643 kWh/m²/jaar - certificaat
nr.20140222-0001540068-00000008-5. Onm. besch. -Vrij en onbelast.
KI 318 € (kl. beschr. mog.).
Bezoek: Zaterdagnamiddagvan 14u-16u
(vanaf 21/05/2016)
Inmijning:maandag06 juni 2016om15:30.
Toewijzing:maandag20 juni 2016om15:30.
In café “DenArend”,Mouthorensteenweg 31 te Langdorp
Alle verdere inlichtingen vrij te bekomen op de notariskantoren,
zie ookwww.notaris-geysels.be. enwww.immoweb.be
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AARSCHOT

kantoor van Notaris
HUGO KUIJPERS
Leo Schreursvest 5 HEVERLEE
Tel. 016/23.00.25 - Fax. 016/20.60.17
hugo.kuijpers@notaris.be

TOEwiJZiNG NA HOGER BOD

tE RENOVERENWONING
kapitein Gilsonplein 1 Aarschot (2e afd.)
TE RENOVERENWONING, gekad. wijk F nrs. 67A2P0000 en
67B2P0000 voor een tot. opp. van 5a14ca, omv.: Kelder en kolenkelder
(vanuit de tuin bereikbaar); Glvl: Inkomhal, liv., kk., waspl., bergr.,
buiten wc, serre, bijgebouw; 1e verd.: Overl., 3 slpks., bureauruimte;
Ruime zolder;Tuin. Inl.: Alle nutsv. aanwezig, verw. op aardg. KI: €
515. Kl. beschr. mog. Onm. besch. na bet. van prijs en kosten. Stedenb.:
Wug, Gvv., geen stbwk.Vg, vermoeden vanVg, Gdv, Gvkr, geen as-built
attest, niet overstromingsgevoelig, geen risicozone voor overstroming,
blanco bodematt. EPC dd 24/06/2015 (20150624-0001771960-1) met
berekend energieverbruik 566 kWh/m².
NAHOGERBODGEBRACHTOP: 146.200EURO
Bezoek:woensdag 14u-16u en zaterdag 10u-12u
(vanafwoensdag 11/05)
Toewijzing: donderdag 26mei 2016om14:00.
In café ‘tWit Toreke, TerHeidelaan 97 te Aarschot
Voorlezing algemeen lastenkohier om 14u.
Verdere inlichtingen te bevragen ten kantore
(zie ookwww.immoweb.be enROB-TV).
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AARSCHOT

kantoor van Geassocieerde Notarissen
MOSTAERT & MAERE & VAN ELSLANDE
Brusselsestraat 190 LEUVEN
Tel. 016/22.51.14 - Fax. 016/20.74.93
info@mmve-notarissen.be

RECHT VAN HOGER BOD
Er blijkt uit een pv van toewijzing gesloten door geassocieerd nota-
ris Carl maere te Leuven, op 10/05/2016 dat het hierna beschreven
onroerend goed, onder voorbehoud van gebrek aan hoger bod, werd
toegewezen

APPARtEmENtSGEBOUW
Herseltsesteenweg 95 Aarschot (1e Afd.)
APPARTEMENTSGEBOUW met 3 app. (ing. als kantoorruimten), 3
gar. en 8 autostaanpl., gekad. wijk A nr. 397/D/P0000 met een opp. van
10a, omv.: glvl: inkomhall met receptie, 4 kantoorruimten, kitch. met
afwasmachine en spoelbak, 2 wc’s met lav., ap. inkomhall app.geb.; 1e
verd.: grote buro met terrasje en 3 buroruimten, bergr., bdk. met 1 lav.,
bad en wc; 2e verd.: grote buro met terrasje, bergr., kk. met aanrecht en
2 spoelbakken, elektr. fornuis en dampkap, bdk. met wc, lav. en bad, 2
buroruimten; 3 achterl. gar. met poort; 8 autostaanpl. (3 vooraan en 5
achteraan).Wg enWug; Gvg; Bwj. 1977 (vermoeden van verg.); Gvv;
Gdv; Gvkr; niet gel. in overstromingsgevoelig geb.; niet opgen. in enige
inv. Nutsv.: water, elektr., tel.Verw. met accumulatiekachels en ventila-
tiesyst. (airco)Vrij uiterlijk 1 maand na de toewijzing.Vrij en onbelast.
Gewone voorw. KI: 2.771 €.
MITSDEPRIJSVAN, buiten de kosten: 390.000EURO
Bezoek: zaterdagvan 10u-12u
LAATSTEDAGHOGERBOD:WOENSDAG25/05/2016.
Art. 1592vhGer.Wetb.: zie verder indezekatern:

www.immonot.be > 238884

AARSCHOT

kantoor van Geassocieerde Notarissen
MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS
BOUDEwiJNLAAN 19 AARSCHOT
Tel. 016/56.17.74 - Fax. 016/56.72.66
info@notarissen-msp.be

OPENBARE VERkOPiNG met instelpremie van 1%

VILLA
Elsleukenstraat 12 Langdorp
VILLA met GARAGE enTUIN, gekad. wijk I nr. 191/R P0001 voor
14a 28ca, KI 1.396 €, EPC 203 kWh/m², omv.: kelder (voll. onderk.);
glvl (193m²): inkomhal met trap, liv. (zit-en eetpl.), ing. kk., slpk./bur.,
waspl. met douche, bdk., berging, gang, 2 wc’s, gar. met elektr. sectionale
poorten, grote tuin met terras; verd. (125m²): overl. met gang, 4 slpks.,
dressing, bdk.,WC, berging; zolder (boven gar. en verd.).Wg met land.
kar. (1e 50m.) en recreatiegebied (achterste deel), bouwvergunning dd
3/03/2005, Gvv, Gdv, Gvkr. CV stookolie, elektr., water, tel., kabel-TV,
dubb. glas, riolering, sept. put met zuiveringsinst., aansl. aardg. mog.Vrij
van gebr. - vrij en onbelast - gewone voorw.
INSTELPRIJS: 325.000EURO
Bezoek: iedere zaterdagvan 14u-16u
Enige zitdag:maandag 30mei 2016om14:00.
In café “’t Sant”, Gijmelsesteenweg 353 te Langdorp
Alle verdere inlichtingen vrij te bekomen op het notariskantoor,
zie ookwww.immoweb.be enROB-TV.
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AARSCHOT

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 tov de Vrederechter v/h kanton Aarschot

6 PERCELEN BOUWGROND
langsheen de molenstraat Rillaar (5e afd.)

LOt 1: PERCEEL BOUWGROND
Een perc. bouwgrond, thans ten kad. gek. wijk D nr. 175/N/P0000, met
een opp. 8a.
INSTELPRIJS: 125.000EURO
LOt 2: PERCEEL BOUWGROND
Een perc. bouwgrond, thans ten kad. gek. wijk D nr. 175/P/P0000, met
een opp. van 8a23ca.
INSTELPRIJS: 128.000EURO
LOt 3: PERCEEL BOUWGROND
Een perc. bouwgrond, thans ten kad. gek. wijk D nr. 175/R/P0000, met
een opp. van 9a98ca.
INSTELPRIJS: 135.000EURO
LOt 4: PERCEEL BOUWGROND
Een perc. bouwgrond, thans ten kad. gek. wijk D nr. 175/S/P0000, met
een opp. van 10a18ca.
INSTELPRIJS: 130.000EURO
LOt 5: PERCEEL BOUWGROND
Een perc. bouwgrond, thans ten kad. gek. wijk D nr. 175/T/P0000, met
een opp. van 9a94ca.
INSTELPRIJS: 135.000EURO
LOt 6: PERCEEL BOUWGROND
Een perc. bouwgrond, thans ten kad. gek. wijk D nr. 175/V/P0000, met
een opp. van 9a87ca.
INSTELPRIJS: 135.000EURO
Best. stedenbouw “Wg” en “deels Ag”; een niet-vervallen
Vv 31/01/2002 (ref. 1/V/876); Gdv; Gvkr. Deze geg.
worden verstrekt enkel ten titel van inlichting, zonder enige
waarborg voor juistheid en/of volledigheid. Onm. vrij mits
betaling van prijs en kosten.Van zodra op de enige zitdag
voor de individuele loten de instelprijs of meer wordt

geboden, zal er met zekerheid worden toegewezen a/d
hoogste bieder.Voor het overige gelden de gewone regels
v/e openbare verkoping.
Enige zitdag: donderdag02 juni 2016om14:00.
In café-brasserie “’t Dorpsgenot”, Diestsesteenweg 385 te
Rillaar
PREMIE: 1% op het hoogste bod v/d eerste ronde der biedingen
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).
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AARSCHOT

kantoor van Geassocieerde Notarissen
MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS
BOUDEwiJNLAAN 19 AARSCHOT
Tel. 016/56.17.74 - Fax. 016/56.72.66
info@notarissen-msp.be

OPENBARE VERkOOP tov de Vrederechter v/h kanton Aarschot

WOONHUIS
Leuvensesteenweg 151 Aarschot
GOED GELEGENWOONHUIS METTUIN, gekad. wijk F nr.
136/X/P0000, voor 4a7ca, KI 679 € (kl. beschr. mog.). EPC 540 kWh/
m², omv.: kelder: gar., 2 kelders; glvl: eetk.-liv., kk. (veranda), wc met
lav., bur. met terrasje; verd.: 3 slpks., bdk. (bad, wc en wastafel); zolder.
Wg; Bwj. 1953 (vergunde woning);Vg 1952 ref 52/138; Gvv; Gdv;
Gvkr. Nutsv.: kabel,TV, tel., water, riolering, rolluiken, elektr., CV aardg.
Onverhuurd onmidd.ter besch.Vrij en onbelast. Gewone voorw.
Bezoek: zaterdagvan 14u-16u
Enige zitdag: donderdag09 juni 2016om14:00.
In taverne “’tWit Toreke”, TerHeidelaan 97 te Aarschot
Alle verdere inlichtingen vrij te bekomen op het notariskantoor,
zie ookwww.immoweb.be enROB-TV.
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BEGIJNENDIJK

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

OPENBARE VERkOOP mET iNmiJNiNGSPREmiE VAN 0,5%

mODERNEWONING
Vijversstraat 64 Betekom (2e afd.)
MODERNEWONING IN UITSTEKENDE STAAT, gekad. wijk
A nr. 17/F P0001, met een opp. van 7a90ca. KI: €1282. Ind.: glvl:
inkomhal, grote woonk. met eetk., zitpl. en bur., kk., berging, grote gar.
met ingeb. kasten, toegang tot grote kelder; 1e verd.: nachth., 4 slpks.,
bdk. met bad, dubb. lav., wc en douche; Zolder; Buiten: mooi aangel.
tuin met terras, zwembad en tuinh. Nutsv.: water, elektr., verw. op aardg.
via warme luchtsysteem. EPCWaarde: 355 kWh/m² - certificaatnr.:
20160503-0001859089-1.Watertoets: effectief overstromingsgevoelig,
niet in een risicozone voor overstromingen. GWplan:Wg. Bwj. 2003:
Vg oprichten woning dd 8/6/1998,Vg bouwen eengezinswoning dd
28/1/2002 enVg openluchtzwembad dd 14/8/2007.Vv 19/9/1967. Gdv.
Gvkr. Blanco bodematt. Besch.: 6 weken na toewijzing, mits bet. prijs
en kosten.
Bezoek: zaterdag 14u-16u (vanaf 14/5)
Inmijning: donderdag09 juni 2016om16:00.
Toewijzing: donderdag 23 juni 2016om14:00.
In café “’t Brouwershuis”, Puttestraat 7 te Begijnendijk
Alle verdere inlichtingen vrij te bekomen op het notariskantoor,
zie ookwww.immoweb.be.
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BEKKEVOORT

kantoor van Geassocieerde Notarissen
BRANDHOF & PEXSTERS
Bondgenotenlaan 22 LANDEN
Tel. 011/88.50.38 - Fax. 011/88.73.87
georges.brandhof@notaris.be

RECHT VAN HOGER BOD
ingevolge pv van openbare toewijzing, op 10/05/2016, werd er
toegewezen onder voorbehoud van RECHT VAN HOGER OPBOD

tE RENOVERENWONING
Staatsbaan 7 Assent
TE RENOVERENWONING (08a89ca) metTUIN bwj einde 1966,
gekad. sec. B nr. 68-E-2. Glvl: inkomhall, liv., kk.; verd.: grote slpk., kl.
slpk., bdk.; Zolder, gar. en stall. Ook toegang via achterl. weg. Dubb.
begl., vernieuwd dak. Kl. beschr. mog. (KI € 423 + index). R.O.: Lwag;
Gdv;Vkr; Gvv. Gebr. nutsv. Geen voorkeursbesluit of complex project.
Onmidd. beschikb. Niet in mog. noch effectief overstromingsgevoelig
geb.; niet in risicozone voor overstromingen; niet in afgebakend over-
stromingsgebied/oeverzone. BOUWOVERTREDING met herstelvorde-
ring in toepassing van art. 20bis v/h decreet van 15/07/1997 houdende
deVl.Wooncode.VOORVRIJ, ZUIVER EN ONBEZWAARD.
TOEGEWEZENMITSDEPRIJSVAN,BENEVENSDE
KOSTEN: 20.000EURO
Enkel bezoek: opwoensdag 18/05/2016van 14u30-
15u15
RECHTVANHOGERBOD(minstens 2.000€)TEM
WOENSDAG25/05/2016.Art. 1592vhGer.Wetb.: zie
verder indezekatern:
BIJZONDERE VERKOOPSVOORWAARDEN:
De opbieders bij een eventuele toewijs na hoger bod zullen zich
dienen te voorzien van een gewaarborgde bankcheque van €
10.000,00 of het bewijs van een voorafgaandelijke overschrijving
van € 10.000,00 op de derdenrekening van het notariaat.
Zie ook www.notarimmo.be

www.immonot.be > 239327

BERTEM

kantoor van Notaris
STEFAN VANGOETSENHOVEN
TERVUURSESTEENwEG 462 BERTEm - LEEFDAAL
Tel. 02/767.87.67 - Fax. 02/767.83.21
stefan@notarisvangoetsenhoven.be

OPENBARE VERkOOP met een instelpremie van 0,5%

WONING
Tulpenlaan 13 Leefdaal (3e afd.)
RUSTIG GELEGENWONING, gekad. sec. F nr. 0180B9P0000 met
een opp. van 6a50ca., best. uit: Ondergr. verd. - 1: kelderruimte, stook-
olieruimte;Verd. -1/2: liv. met o.h., geïnst. open kk. (elektr. kookfornuis,
dampkap en een dubb. spoelbak), waslokaal en kl. veranda; Glvl: gar.,
WC, 2 burelen;Verd.: nachth., 3 slpks. (1 met douche), bdk. (ligb.);
Daarboven: 2 zadeldaken; Afz.: tuin. KI: 2568 €. Nutsv.: water, elektr.,
verw. op stookolie.Wug; bwj. (1982); Gdv; GvkrVL. Codex.; bouwver-
gunning omvorming pastorie tot bur. dd 16.04.2008;Vg voor plaatsen
veranda dd 7.04.1989;Vv dd 15.01.1975 (versch. malen gewijzigd);
geen as-builtattest; deels mog. overstromingsgevoelig geb.; niet verhuurd;
belast met voet- en jaagpaden; opgen. in Landschapsatlas Relicten Pla-
teau van Duisburg. EPC-attest en attest elektr. keuring voorhanden.Voor
vrij en onbelast - Gewone voorw. - besch. na bet. koopprijs en kosten.
Bezoek: Zaterdagvan 14u-16u
Inmijning: dinsdag07 juni 2016om14:00.
Toewijzing: dinsdag 21 juni 2016om14:00.
In café Sportwereld, Kerkstraat 4 te Bertem
Alle verdere inlichtingen te bekomen op het notariskantoor. Zie
ook www.immoweb.be en ROB-TV.

www.immonot.be > 240017

BERTEM

kantoor van Geassocieerde Notarissen
MARIENS & DE BOOSERÉ
DR. V.DE wALSPLEiN 26 kORTENBERG
Tel. 02/759.65.03 - Fax. 02/757.93.90
bruno.mariens@notaris.be

kantoor van Notaris
STEFAN VANGOETSENHOVEN
TERVUURSESTEENwEG 462 BERTEm - LEEFDAAL
Tel. 02/767.87.67 - Fax. 02/767.83.21
stefan@notarisvangoetsenhoven.be

kantoor van Notarissen
JEAN-PIERRE & LAURANNE ROOMAN
Diestsestraat 77 LEUVEN
Tel. 016/22.16.87 - Fax. 016/22.06.26
notaris@rooman.info

OPENBARE VERkOPiNG met inmijningspremie van 0,5%

WONING
Dorpstraat 282 Leefdaal (3e Afd.)
Zeer degelijke woning met gar. en ruime zuid-west gerichte tuin. Ideaal
gel. tss Leuven en Brussel. Bwj. 1962, gekad sec C nr 372/T/4/P0000,
groot 5a 39ca. Glkvls: liv., salon/zith., ing. kk., gar. (met kruipzolder) en
wc, mooi aangel. tuin.Verd: 3 slpk., badk met ligb., lav. en wc. Zolder.
Nutsv: water, elektr, cv op stookolie, riolering, rolluiken. EPC 1328
kWh/m².Voor vrij, zuiver en onbezw. Onmidd beschikb mits bet. prijs
en kosten. R.O.: wg landelijke kar. en achteraan ng- vg dd. 13.09.2004
(plaatsen windschermen) - gdv - geen voorkooprecht R.O. - gvv, deels
mog. overstromingsgevoelig geb. K.I. 1.157EUR.
Bezoek:woe 16u-18u&zat 10u-12uvanaf 7/05.
Instel:maandag 30mei 2016om14:00.
Toewijzing:maandag 13 juni 2016om14:00.
in de verkoopzaal van het notarishuis, Bondgenotenlaan 134
te Leuven

www.immonot.be > 239657

BERTEM

kantoor van Notaris
STEFAN VANGOETSENHOVEN
TERVUURSESTEENwEG 462 BERTEm - LEEFDAAL
Tel. 02/767.87.67 - Fax. 02/767.83.21
stefan@notarisvangoetsenhoven.be

OPENBARE VERkOOP met een instelpremie van 0,5%

WONING
kerstraat 59 Leefdaal (3e afd.)
VRIJSTAANDE HOGER GELEGENWONING in rustige str. net
buiten het centr., gekad. sec. D nr. 323M met een opp. van 19a 86ca. KI:
1.301 €. Best. uit: Kelder: gar. en 2 kelders; Glvl: inkomhal, leefr., eetpl.,
kk., sas,WC en veranda; 1eVerd.: nachth., 3 slpks. en bdk.; Zolder;
Tuin met berging en serre. Nutsv.: water, elektr., CV met stookolie.
Wg met land. kar. + Lwag; bwj. (+ 1960); Gdv; GvkrVL. Codex.;Vg
dd 25/11/1991 (verplaatsing bergh.); Gvv; geen as-built attest; mog.
overstromingsgevoelig geb. (straatkant); niet opgen. in inv. onr. erfgoed;
niet beschermd. EPC-attest (605 kWh/m²jaar), keuring stookolietank en
attest elektr. keuring voorhanden.Voor vrij en onbelast - Gewone voorw.
- besch. na bet. koopprijs en kosten.
Bezoek: Zaterdagvan 14u-16uvanaf 16/04/2016
Inmijning: dinsdag 10mei 2016om14:00.
Toewijzing: dinsdag 24mei 2016om14:00.
In café Sportwereld, Kerkstraat 4 te Bertem
Alle verdere inlichtingen te bekomen op het notariskantoor.
Zie ook www.immoweb.be en ROB-TV.

www.immonot.be > 238934

BERTEM / HERENT

kantoor van Notaris
STEFAN VANGOETSENHOVEN
TERVUURSESTEENwEG 462 BERTEm - LEEFDAAL
Tel. 02/767.87.67 - Fax. 02/767.83.21
stefan@notarisvangoetsenhoven.be

OPENBARE VERkOOP

LANDBOUWGRONDEN
BERtEm - 1E AFD.
Lot 1: LANDBOUWGROND, Hoogveld, Sec. A nr. 120/P0000, opp.
21a20ca. Pachter G.Verlinden.
Lot 2: LANDBOUWGROND, Rattenkeutel, Sec. B nr. 202/D/P0000,
opp. 33a20ca. Pachter GVerlinden.
Lot 3: LANDBOUWGROND, Rattekeutel en Bollenkauter, SectieB
nr. 206/A/P0000 en 207/G/2/P0000, opp. 63a85ca. Pachter G.Verlinden.
Lot 4: LANDBOUWGROND, Egenhovenstraat, Sec. C nr. 587/E/10/
P0000, opp. 42a43ca. Pachter G.Verlinden.
Lot 5: LANDBOUWGROND, Slangen Poel, Sec. C nr. 667/D/P0000
en 667/E/P0000, opp. 50a60ca. Pachter G.Verlinden.

HERENt - 5E AFD. - VELtEm-BEISEm
Lot 6:WEILAND, Spekweld, Sec. D nr. 314/R/P0000, opp. 1ha1a.
Pachter J. De Greef.
Lot 7: LANDBOUWGROND,Vormenzeel, Sec. D nr. 331/E/P0000,
opp. 1ha60a5ca. Pachter J. De Greef.
Loten 1, 2, 3, 5 en 7: Lwag; Gdv; Gvkr art 2.4.1VCRO;
Gvv. Lot 4:Wug; Gdv; Gvkr art. 2.4.1VCRO; Gvv. Lot 6:
Ag; Gdv; Gvkr art. 2.4.1VCRO; Gvv.Voor vrij en onbelast
- Gewone voorwaarden - Beschikb. na betaling koopprijs
en kosten.
Enige zitdag: donderdag 26mei 2016om14:00.
In café Sportwereld, Kerkstraat 4 te Bertem
ZONDER INSTELPRIJS - ZONDER PREMIE.
Alle verdere inlichtingen te bekomen op het notariskantoor.
Zie ook www.immoweb.be en ROB-TV.

www.immonot.be > 239550

BERTEM

kantoor van Notaris
STEFAN VANGOETSENHOVEN
TERVUURSESTEENwEG 462 BERTEm - LEEFDAAL
Tel. 02/767.87.67 - Fax. 02/767.83.21
stefan@notarisvangoetsenhoven.be

OPENBARE VERkOOP met een instelpremie van 0,5%

WONING
Dorpstraat 166 Bertem (1e afd.)
RUSTIG GELEGENWONING, gekad. sec. C nr. 0468CP0000 met
een opp. van 2a. Best. uit: Glvl: leefr., kk. (dubb. spoelbak, kookpl. en
dampkap), berging,WC en gar.;Verd.: nachth., 2 slpks., bdk. (lav., ligb.,
WC en bidet) en zolder (boven gar.); Daarboven: zolderslpk; Afz.:
tuintje. KI: 877 €. Nutsv.: water, elektr., verw. op aardg.Wg; bwj. (+
1925); Gdv; GvkrVL. Codex; bouwvergunning voor houten vlechtwerk
dd 22.04.1994; Gvv; geen as-builtattest; effectief overstromingsgevoelig
geb.; niet opgen. in inv. onr. erfgoed; niet beschermd; niet verhuurd.
EPC-attest (476 kWh/m²jaar) en attest elektr. keuring voorhanden.Voor
vrij en onbelast - Gewone voorw. - besch. na bet. koopprijs en kosten.
Bezoek: Zaterdagvan 14u-16u
Inmijning: donderdag02 juni 2016om14:00.
Toewijzing: donderdag 16 juni 2016om14:00.
In café Pallekeshof, Dorpstraat 526 te Bertem
Alle verdere inlichtingen te bekomen op het notariskantoor.
Zie ook www.immoweb.be en ROB-TV.

www.immonot.be > 239600

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 vennootschap-
pen dienen: oprichtingsakte, eventueel statu-
tenwijzigingen, benoemingen en publicatie in
het Belgisch Staatsblad voor te leggen.



BOORTMEERBEEK

kantoor van Notaris
RIK ROOSENS
C. De Ceusterstraat 4 DiEGEm
Tel. 02/710.51.81 - Fax. 02/725.24.34
info@notarisrikroosens.be

OPENBARE VERkOPiNG

PERCEEL BOS
tp genaamd “Donderveld” Boortmeerbeek
vlgs kad. (a/d Eyselaarstraat vlgs titel), gr. 6a 37ca. gekad. 1e afd. sect. B
nr 207 M. KI 0€. Genot na betaling van prijs en kosten.
Eerste zitdag: vrijdag 27mei 2016om15:00.
In Eetstamenee “Onder denToren”, Bergstraat 61 te Berg
n° 1595 n.v.n.

www.immonot.be > 239903

BOORTMEERBEEK

kantoor van Geassocieerde Notarissen
VAN EDOM & ARNAERTS
Hoogstraat 56 HEVER-BOORTmEERBEEk
Tel. 015/52.08.14 - Fax. 015/51.10.38
chris.vanedom@belnot.be

OPENBARE VERkOOP tov de Vrederechter v/h kanton te Haacht

WONING
Boomblokweg 24 Hever (2e afd.)
ZEER LANDELIJK EN RUSTIG GELEGENWONING. Gekad. te
Boortmeerbeek, 2e afd. Hever, Sec. B nr. 0489FP0000, groot vlgs. kad.
26a40ca, KI 1.492 €. Best. uit: Glvl verd.: inkomhal met vestiaire en
gastentoilet, kk., leefr. (woonk.), berging, veranda, 3 slpks., bdk., gar.
geïntegreerd onder het dakvolume v/d woning en een gar. aangebouwd
in 1976; 1e verd.: zolderr. bereikbaar via een trapluik. Nutsv.: elektr.,
stromend water, enkele begl., kachel in zith. en CV op mazout. Stbwk.
toestand: GWplan Leuven, dd 7/04/1977:Wp; sted.Vg: aanbouw gar. dd
25/10/1976 en bouwen woning dd 8/07/1968; Gvkr; Gdv stedenb.; Gvv;
geen as-built attest, geen voorkeursbesluit of projectbesluit; EPC 967
kWh/m²jaar. Bodematt. nr. A:20160006096 - R:20160004484. Niet gel.
in overstromingsgevoelig geb., noch in een afgebakend overstromingsge-
bied of een afgebakende oeverzone. Gebr.toest.: vrij van gebr. en onm.
besch. mits bet. van koops. en kosten.Voor vrij, zuiver en onbelast.
NAHOGERBODGEBRACHTOP: 326.200EURO
Bezoek: na afspraakmethet kantoor
Definitieve toewijzing:woensdag01 juni 2016om15:00.
In café “Hever City”, Heverplein 3 teHever
Verdere inlichtingen op het kantoor v/d notaris.

www.immonot.be > 238543

BOORTMEERBEEK

kantoor van Geassocieerde Notarissen
VAN EDOM & ARNAERTS
Hoogstraat 56 HEVER-BOORTmEERBEEk
Tel. 015/52.08.14 - Fax. 015/51.10.38
chris.vanedom@belnot.be

RECHT VAN HOGER BOD

BOUWGROND
aan de Audenhovenlaan Boortmeerbeek
Gekad. te Boortmeerbeek, 1e afd. Boortmeerbeek, sec. E deel van nr.
256WP0000, groot vlgs. meting 3a27ca, zijnde lot 2 v/h metingsplan.
Stbwk. toestand: GWplan Leuven, dd 7/04/1977:Wg; geen sted.Vg;
Gvkr; Gdv stedenb.;Vv dd 2/06/2014, ref. 2014/00001. Bodematt. nr.
A: 20160007781 - R: 20160006702. Niet gel. in overstromingsgevoelig

geb., noch in een afgebakend overstromingsgebied of een afgebakende
oeverzone. Gebr.toest.: vrij van gebr. en onm. besch. mits bet. van koops.
en kosten.
TOEGEWEZENMITS: 90.000EURO
Art. 1592vhGer.Wetb.: zie verder indezekatern:

www.immonot.be > 238998

DIEST

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

OPENBARE VERkOOP TOV DE VREDERECHTER

WONING
Vossellaan 12 Schaffen
WONING metTUIN, bwj. 1976, gekad vlgs. kad. sec F nr. 61/H, groot
11a 16ca, EPC 917 kWh/m² (UC 20130715-0001409429-00000001-2).
Voor vrij, zuiver en onbezw. Beschikb.: in gebr. zonder recht noch titel.
Aan te gaan na bet., doch ten vroegste 6 maanden na de bet. v/e uittr. uit
de akte van toewijzing. R.O.:Wg; sted.Vg 9/2/1973 (S 73/8); Gdv, Gvkr,
Vv dd 20/09/1962 (265FL2), geen as-built, geen voorkeurs- of project-
besluit.Watertoets: Niet gel. in risicozone overstroming, niet gel. in een
effectief of overstromingsgevoelig geb., noch in een afgebakende oever-
zone of afgebakend overstromingsgebied; niet opgen. in de inventarissen
(landschapsatlas, de inv. archeologische zones, de inv. bouwkundig
erfgoed, de inv. van houtige beplantingen met erfgoedwaarde en de inv.
van historische tuinen en parken). Gn KL beschr mog. (KI 753).
Bezoek: zaterdagvan 14u-16u
Enige zitdag: dinsdag 14 juni 2016om14:00.
In caféHet Excuus, Sint Hubertusplein 38 te Schaffen
ZONDER INSTELPRIJS EN ZONDER PREMIE.
Mogelijkheid tot afschaffing recht van hoger bod op de zitdag.
Zie ook: www.notarislucbogaerts.be

www.immonot.be > 240008

DIEST

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

kantoor van Notarissen
JEAN-PIERRE & LAURANNE ROOMAN
Diestsestraat 77 LEUVEN
Tel. 016/22.16.87 - Fax. 016/22.06.26
notaris@rooman.info

kantoor van Geassocieerde Notarissen
JAN CLOET & NICO VANHOUT
Steenweg wijchmaal 49 PEER
Tel. 011 61.03.33 - Fax. 011 63.35.81
info@notariaatpeer.be

OPENBARE VERkOOP TOV DE VREDERECHTER

WONING
kerkstraat 6 Schaffen
GOED GELEGENWONING, bwj. 1958, gekad vlgs. kad. sec O nr.
0106/XP0000, grootte 03a08ca EPC 312 kWh/m² (UC 20141002-
0001672509-00000001-9).Voor vrij, zuiver en onbezw. Onmidd
beschikb. R.O.:Wg; Gvg, doch vlgs. de kadastrale bescheiden is het goed
opger. voor 22/04/1962; Gdv, Gvkr, Gvv, geen as-built, geen complexe
projecten.Watertoets: Niet gel. in risicozone overstroming, niet gel. in
effectief of mog. overstromingsgevoelig geb., niet gel. in een afgebakende
oeverzone of afgebakend overstromingsgebied. Niet opgen. in de inven-
tarissen (landschapsatlas, de inv. archeologische zones, de inv. bouwkun-
dig erfgoed, de inv. van houtige beplantingen met erfgoedwaarde en de

inv. van historische tuinen en parken). KL beschr mog (KI: 661).
Bezoek: zaterdagvan 10u-12u
Enige zitdag: vrijdag 10 juni 2016om14:00.
In café “Gildenzaal”, Pastorijstraat 1 te Schaffen
ZONDER INSTELPRIJS EN ZONDER PREMIE.
Mogelijkheid tot afschaffing recht van hoger bod op de zitdag.
Zie ook: www.notarislucbogaerts.be

www.immonot.be > 240198

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 tov de Vrederechter v/h kanton Diest

WOONHUIS
Zichemseweg 104 kaggevinne (3e afd.)
WOONHUIS METTUIN, op en met grond en aanhorigh., thans ten
kad. gek. wijk A nr. 156/M/P0000 voor een opp. van 12a02ca. KI: € 188.
EPC keuring met code 20151020-0001803660-1: 1743 kwh/m². Best.
stedenb. “Ng”; gel. in een beschermingszone rond een waterwingebied;
bwj. tussen 1875 en 1899 (vermoeden van vergunde woning); Gvv;
Gdv; Gvkr. Deze gegevens worden verstrekt enkel ten titel van inlich-
ting, zonder enige waarborg voor juistheid en/of volledigheid. Onm. vrij
mits bet. van prijs en kosten.
Bezoek: na afspraakmethetnotariskantoor
Zitdag: dinsdag 24mei 2016om14:00.
In café “’t Goegedagt”, Diestersteenweg 180 te Diest
GEEN INSTELPRIJS. GEEN PREMIE.
Mogelijkheid tot afschaffing v/h recht van hoger bod op de
zitdag.
Biedingen op de zitdag kunnen alleen op fysieke wijze.
Voor verdere inlichtingen kan U terecht in het kantoor. (zie ook
www.notarimmo.be en www.vangorp-arnauts.be en ROB TV).

www.immonot.be > 239351

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

WOONHUIS
Acaciastraat 45 Diest (1e afd.)
RUSTIG GELEGEN GOED ONDERHOUDENWOONHUIS MET
TUIN, op en met grond en aanhorigh., thans ten kad. gek. wijk B nr.
31/R met een opp. van 1a61ca. KI: 842 €.Welk goed omv.: Ondergr.:
kelder en gar.; Glvl: inkomhal, wc, zit- en eetpl., kk.; 1e verd.: 3 slpks.,
bdk. met ligb., wc, en lav.; 2e verd.: zolder bereikbaar via trapluik;
Tuin. Nutsv.: elektr., water, tel., verw. met gas. EPC keuring met code:
20160303-0001841189-1: 384 kwh/m². Best. stedenb. “Wg”; bwj. 1970;
bouwvergunning 28/03/1968; Gvv; Gdv; Gvkr. Deze gegevens worden
verstrekt enkel ten titel van inlichting, zonder enige waarborg voor juist-
heid en/of volledigheid. Onm. vrij mits bet. van prijs en kosten.
INSTELPRIJS (is geen aanbod tot verkoop):
155.000EURO
Bezoek:Elke zaterdagvanaf 21/05, telkensvan
14u-16u
Enige zitdag: donderdag 16 juni 2016om14:00.
In café “De Sigaret”, Graanmarkt 9 te Diest
PREMIE: 1% op het hoogste bod v/d eerste ronde der biedingen.
Biedingen op de zitdag kunnen alleen op fysieke wijze.
Voor verdere inlichtingen kan U terecht in het kantoor.
(zie ook www.notarimmo.be en www.vangorp-arnauts.be en
ROB TV).

www.immonot.be > 240223



GLABBEEK

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%

WONING
Tiensesteenweg 242 A Glabbeek (4e afd.)
WONING, in houtskeletbouw, METTUIN, met aanhorigh., op en
met grond, gekad. sec. A, nr. 74/K/4/P0001 voor een opp. van 7a14ca
en nr. 74/L/4/P0000 voor een opp. van 22a51ca. Begr.: Glvl: inkomhal,
zit- en eetpl., open kk. (hyper geïnstalleerd), slpk., bdk. met bad, douche
en lav., toilet, berging en grote tuin; 1e verd.: 2 slpks., bdk. en toilet;
zolder; kruipk. Nutsv.: elektr., water, verw. (airco/elektr. + houtkachel),
domotica, tel.- en televisiedistributie. EPC-nieuwbouw: E72 (24137-G-
56/2006/VG02039/D117/D01/SD001). Gel. deels inWg met land. kar.,
deels in Ag;Vg (bouwen eengezinswoning);Vv dd 2/06/2005, 91/V/277
(lot2); rooilijnplan dd 08/09/1969; Gdv; Gvkr. KI: 1522 €.Vrij en
onbelast.Vrij van gebr.
Bezoek: vanaf zaterdag 21/05/2016: zaterdagvan
10u-12u,maandagvan 18u-20u
Inmijning:woensdag08 juni 2016om16:30.
Toewijzing:woensdag 22 juni 2016om16:30.
In het Cultuurcentrum “DeKruisboog”, Sint-Jorisplein 20
te Tienen
De algemene voorwaarden zullen worden voorgelezen om 14
uur. Alle verdere inlichtingen vrij te bekomen op het notariskan-
toor, zie ook www.immoweb.be en ROB-TV.

www.immonot.be > 239912

GRIMBERGEN

kantoor van Geassocieerde Notarissen
ANDRÉE VERELST & BÉNÉDICTE BOES
Beiaardlaan 40 GRimBERGEN
Tel. 02/269.13.92 - Fax. 02/269.75.88
info@notarissenverelst-boes.be

OPENBARE VERkOPiNG

2 APPARtEmENtEN EN 2 GARAGES
Residentie “molenveld” molenveldlaan 17 Grimbergen

A) APPARtEmENt NR 1.5. OP 1E VERDIEPING
Liv. met open kk., terras, hall, bdk., wc, 2 slpk., berging. KI 1.088€.

B) GARAGE NR 10
KI 75€.

C) APPARtEmENt NR 3.10. OP 3E VERDIEPING
Liv. met open kk., terras, hall, wc, 1 slpk. met dche, berging; Dakverd.:
2e slpk., dressing, bdk. en terras. KI 1.194€.

D) GARAGE NR 11
KI 75€.
Vrij na bet. van prijs en kosten.Wg,Vg, Gdv, Gvkr, Gvv.
Bez.: dins. 17/5 van 18u-19u envrij. 20/5 v. 9u-10uen
zat. 21/5 van 14u-16u.
Mog. tot afschaffing v/h recht van hoger bod op de zitdag.
Zitdag:woensdag 25mei 2016om14:00.
In “Eugeenhoeve”, Prinsenstraat 14 te Grimbergen
n° 1622 n.v.n.

www.immonot.be > 240175

HAACHT

kantoor van Geassocieerde Notarissen
LACQUET & CROES
Half Daghmael 8/1 HERENT
Tel. 016/23.68.36 - Fax. 016/22.81.06
karel.lacquet@belnot.be

OPENBARE VERkOOP met inmijningspremie van 0,5%

WONING
kruineikestraat 91 Tildonk
WONING, in HALFOPEN BEB, met 3 SLPKS enTUIN, gekad sec B
nr 44/E, groot 4a 50ca. Glvl: inkomhall met trap, liv, kkn (hang- en on-
derk, spoelb en kookpl), berging, stookruimte en bdk (ligb, lav, douche
en wc); tuin met tuinberging;Verd: nachth. en 3 slpks; Hoger: ruime ge-
isol zolder (via vaste trap). Nutsv: water, elektr, CV (mazout), kabeldistr.
EPC 688 kWh/m² (UC 1856298).Voor vrij, zuiver en onbezw. Onmidd
beschikb. R.O.:Wglk; Gvg; Gdv; Gvkr; Gvv. Niet overstromingsgev.
Niet beschermd. Kl beschr mog (KI 418 €).
Bezoek: zaterdagvan 10u-12u (vanaf 07/05/2016)
Inmijning: vrijdag 27mei 2016om16:00.
Toewijzing: vrijdag 10 juni 2016om16:00.
In café ‘Concordia’,Woeringstraat 21 te Tildonk
Zie ook: www.lacquet-croes.be

www.immonot.be > 239687

HAACHT

kantoor van Notaris
BERNARD TUERLINCKX
wERCHTERSE STEENwEG 27 HAACHT
Tel. 016/60.14.54 - Fax. 016/60.03.08
bernard.tuerlinckx@notaris.be

OPENBARE VERkOOP

WONING EN HOEVE
LOt 1: WELGELEGENWONINGmEt RUImE tUIN
Sint-Adriaanveld 10 Haacht
Gekad sec F nrs 247/FP0000 en 247/EP0000, groot vlgs. kad. 24a 10ca
(opm.plan eerlang besch. bij notaris). Glvl: liv., eetpl., spinde, kk., bdk.,
tuin;Verd: 2 slpks. en bur. Gebr. nutsv. EPC 969 kWh/m² (UC 20160421-
0001855377-2).Vrij, zuiver en onbezw. Onmidd beschikb. R.O.:Wg; sted.
Vg 30/04/2003 (kappen van bomen); bwj.: 1946; Gdv; Gvkr; Gvv. Geen
risicozone voor overstroming; niet overstromingsgevoelig. KI 718 €.
Bezoek: zondagvan 10u-12u

LOt 2: WELGELEGEN HOEVE mEt RUImE tUIN
Scharent 132 Haacht
Gekad sec C nrs 415/YP0000 en 415/ZP0000, groot 30a 00ca (opm.
plan eerlang besch. bij notaris). Glvl: voorpl., achterpl., kk., bdk. met
wc, berging, gar., ruime tuin met bakhuis en bergingen;Verd: 2 slpks.;
daarboven: zolder. Gebr. nutsv. EPC 1418 kWh/m² (UC 20160420-
0001855372-1).Vrij, zuiver en onbezw. Onmidd beschikb. R.O.:Wg met
land. kar. en Ag; geen sted.Vg; bwj. voor 1962; Gdv; Gvkr; Gvv. Geen
risicozone voor overstroming; niet overstromingsgevoelig (behoudens
een kl. deel vooraan). KI 401 €.
Bezoek: zondagvan 10u-12u (vrije toegang - betreden
opeigen risico)
Enige zitdag: donderdag 19mei 2016om17:00.
In café “DeTon”,Markt 26 teHaacht
ZONDER INSTELPRIJS - Mogelijkheid tot afschaffing recht
van hoger bod op de zitdag.

www.immonot.be > 239602

HAM

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
PHILIP WOUTERS
meulenven 15 HAm
Tel. 013/61.07.20 - Fax. 013/61.07.21
philip.wouters@belnot.be

ENiGE ZiTDAG

PERCEEL BOS
ter plaatse genaamd “Gerheeser Heide” Oostham (1e afd.)
PERCEEL BOS, gel. op de Gerhees in het verlengde v/d Asdonkseweg,
gekad. wijk A, nr. 112/T/10 P0000, met een opp. van 39a 67ca. GW-
plan: Lwag (geen weekendverblijf mog.). Gdv. Blanco bodematt. Gvkr.
Vrij en onbelast. Gewone voorw.Watertoets: niet overstromingsgevoelig,
niet gel. in een risicozone voor overstromingen. Besch.: 6 weken na
toewijzing, mits bet. prijs en kosten.
Enige zitdag: dinsdag 24mei 2016om16:00.
In cafetaria “Kristoffelheem”, Schoolstraat 10 teHam
Alle verdere inlichtingen vrij te bekomen op het notariskantoor,
zie ook www.immoweb.be.

www.immonot.be > 239345

HERENT

kantoor van Notaris
HUGO KUIJPERS
Leo Schreursvest 5 HEVERLEE
Tel. 016/23.00.25 - Fax. 016/20.60.17
hugo.kuijpers@notaris.be

mOGELiJkHEiD VAN HOGER BOD
Bij pv van toewijzing opgesteld door notaris Hugo kUiJPERS in de
zittingzaal v/h Notarishuis te Leuven, werd op 11/05/2016 volgend
goed openbaar toegewezen onder de opschortende voorwaarde van
afwezigheid van hoger bod binnen de 15 dagen:

WONING
Bijlokstraat 189 Herent (3e Afd.)
WELGELEGENWONING METTUIN, gekad. wijk K nr. 139/C/
P0000 voor een tot. opp. van 5a40ca, omv.: Kelder en kruipk.; Glvl:
inkomhal, wc, liv., geïnst. kk. met eetpl., bijkk., gar.; 1e verd.: Overl.,
4 slpks., bdk. met bad, douche, wc en dubb. lav.; Zolder/bergr.;Tuin
met tuinh. en terras. Inl.: Alle nutsv. aanwezig, CV op stookolie. KI: €
1.613. Onm. besch. na bet. van prijs en kosten. Stedenb.:Wg,Vv dd
28/11/1963 en dd 07/12/1987, stbwk.Vg voor bouwen v/e woning en
tuinhuisje dd 21/12/1987 (dossiernr 24038_1987_0200176), Gdv,
Gvkr, geen as-built attest, niet overstromingsgevoelig, geen risicozone
voor overstroming, blanco bodematt. EPC dd 29/10/2015 (20151029-
0001806147-1) met berekend energieverbruik 322 kWh/m².

SLECHTSGEBRACHTOP: 336.000EURO
Bezoek:woensdag 14u-16u en zaterdag 10u-12u
(vanaf zaterdag 14/05 t.e.m.woensdag 25/05)
RECHTVANHOGERBODTEMDONDERDAG
26/05/2016.Art. 1592vhGer.Wetb.: zie verder indeze
katern:
Verdere inlichtingen ten kantore

www.immonot.be > 238860



HERENT

kantoor van Notaris
PATRICK COPPIETERS ‘T WALLANT
Sint-Jacobsplein 7 LEUVEN
Tel. 016/89.80.20 - Fax. 016/89.80.44
pcoppieters@notaris-coppieters.be

RECHT VAN HOGER BOD TEm wOENSDAG 25/05/2016
Notaris Patrick COPPiETERS ‘t wALLANT, te Leuven, heeft tov de
Vrederechter v/h 1e kanton Leuven op 10/05/2016, onder de
opschortende voorwaarde van afwezigheid van hoger bod, toegewe-
zen:

WONING EN GROND
1. WONINGmEt tUIN
Lodewijk van Veltemstraat 29 Veltem-Beisem
GUNSTIG GELEGENWONING metTUIN, gekad sec B nr. 122/G
P0000, groot 246m². Ondergr: kelder; Glvl: Leefk., kk., zitpl., veranda,
berging, waspl., douchek., gar.;Tssverd: bdk; 1e verd.: hall, 3 slpks. (ex-
tra kamer mog.); Zolder;Tuin: tuinh. Nutsv: water, elektr, aardg., enkele
+ dubb. begl. EPC 865 kWh/m².
MITS : 140.000EURO
Bezoek:woensdag 18/05/2016van 16u-17u en zater-
dag 21/05/2016van 10u-12u

2. PERCEEL GROND
Lodewijk van Veltemstraat (links van nr 29) Veltem-Beisem
Gekad sec B nr. 123/D/2 P0000, groot vlgs. titel 246m² en vlgs. opm.
plan van landmeter J. Artois, dd 02/01/2013, 845m².
MITS: 30.000EURO
Voor vrij, zuiver en onbezw. Onmidd beschikb. R.O.: ste-
denbouwkundigeVg: 1) nr. 203/1995, dd 19/02/1996, voor
het bouwen v/e berging; 2) nr. 2010/0118, dd 7/06/2010
voor het ontzoden v/e perceel, het aanleggen van geotextiel
en het aanleggen van gebroken mengpuin;Wg; Gdv; Gvkr;
Gvv; geen as-built attest.
Art. 1592vhGer.Wetb.: zie verder indezekatern:

www.immonot.be > 239225

HERENT

kantoor van Notaris
HUGO KUIJPERS
Leo Schreursvest 5 HEVERLEE
Tel. 016/23.00.25 - Fax. 016/20.60.17
hugo.kuijpers@notaris.be

OPENBARE VERkOOP

BOUWGROND
Van Couwenhovenlaan 38 (tussen huisnrs 36 en 40) winksele
WELGELEGEN PERCEEL BOUWGRONDVOOR OPEN BEBOU-
WING, gekad. wijk E, nr. 15R2P0000 met een opp. van 7a39ca. Inl.:
KI: 3 €. Stedenb.:Wg, goedgek.Vv dd 18/04/1963 (dossiernr gemeente
FL/5), gewijzigd dd 05/09/1963, dd 24/09/1964 en 24/11/1966, geen
stbwk.Vg, Gdv, Gvkr, geen as-built attest uitgereikt, niet overstromings-

gevoelig, geen risicozone voor overstromingen, blanco bodematt.
Premie van 0,5% a/d hoogste bieder tijdens de eerste koopdag.
Inmijning: donderdag 19mei 2016om14:00.
Toewijzing: donderdag02 juni 2016om14:00.
In de Verkoopzaal der Notarissen, Bondgenotenlaan 134 te
Leuven
Voorlezing algemeen lastenkohier om 14 uur.
Vermoedelijk uur van oproeping en verdere inlichtingen te
bevragen ten kantore, (zie ookwww.immoweb.be enROB-TV).

www.immonot.be > 239366

HERENT

kantoor van Geassocieerde Notarissen
LACQUET & CROES
Half Daghmael 8/1 HERENT
Tel. 016/23.68.36 - Fax. 016/22.81.06
karel.lacquet@belnot.be

OPENBARE VERkOOP met inmijningspremie van 0,5%

WONING
Langehof 6 Herent
RUSTIG GELEGENWONING, in OPEN BEB, met RUIMETUIN,
bwj. 1986, gekad sec G nr 0498K P0000 deel van nr 0500A2 P0000,
groot 13a 62ca. Glvl: inkomhall, liv, kkn hang- en onderk, dubb spoelb,
frigo en kookpl), berging en wc; grote tuin;Verd: 3 slpks en bdk (ligb,
douche, dubb lav en wc); Hoger: zolder. Nutsv: water, elektr, kabeldistr
en riol. EPC 1083 kWh/m² (UC 1852250).Voor vrij, zuiver en onbezw.
Onmidd beschikb. R.O.: dlsWg, dls Ag; RUP Open Ruimte dd
22/11/2012 (open Ag achteraan);Vg dd 19/12/1983 (bouw woning) en
dd 06/05/1985 (bouw woning); Gdv; Gvkr;Vv dd 05/01/1978 (kavel
20). Niet overstromingsgev. Niet beschermd.
Bezoek: zaterdagvan 10u-12u (vanaf 23/04/2016)
Inmijning: vrijdag 13mei 2016om14:00.
Toewijzing: vrijdag 27mei 2016om14:00.
In de Verkoopzaal van het Notarishuis, Bondgenotenlaan
134 te Leuven
INSTELPRIJSTEBEVRAGENTENKANTORE
Zie ook: www.lacquet-croes.be

www.immonot.be > 239299

HERENT

kantoor van Geassocieerde Notarissen
LACQUET & CROES
Half Daghmael 8/1 HERENT
Tel. 016/23.68.36 - Fax. 016/22.81.06
karel.lacquet@belnot.be

OPENBARE VERkOOP met inmijningspremie van 0,5%

tE RENOVEREN PAStORIEWONING
mechelsesteenweg 1094 winksele
TE RENOVEREN PASTORIEWONING, in OPEN BEB, met
RUIMETUIN, gekad sec A nrs 0159N2 P0000 en 0159P2 P0000/deel,
groot 18a 43ca. KI: 751 €. Ondergr: deels onderkeld; Glvl: inkomhall,
wc met lav, zitpl, eetpl, te renov kkn, achterpl met wc en bad, schuur;
ruime tuin;Verd: te renov bdk, 3 ruime slpks; Hoger: zolder via vaste
trap. Nutsv: water, elektr, CV, gas. EPC 783 kWh/m² (UC 1821789).
Voor vrij, zuiver en onbezw. Onmidd beschikb. R.O.: dlsWglk, dls Ag;
open Ag (RUP Open Ruimte); Gvg; Gdv; Gvkr; Gvv. Niet overstro-
mingsgev. Niet beschermd.
Bezoek: zaterdagvan 10u-12u (vanaf 21/05/2016)
Inmijning: vrijdag 10 juni 2016om14:30.
Toewijzing: vrijdag 24 juni 2016om14:30.
In taverne “De Wildeman”, Schoolstraat 15 te Herent
Zie ook: www.lacquet-croes.be

www.immonot.be > 240107

HERENT

kantoor van Geassocieerde Notarissen
LACQUET & CROES
Half Daghmael 8/1 HERENT
Tel. 016/23.68.36 - Fax. 016/22.81.06
karel.lacquet@belnot.be

RECHT VAN HOGER BOD
Bij pv van toewijzing, gesloten door Notaris karel LACQUET te
Herent, op 2/05/2016, is er, onder de opschortende voorwaarde
van gebrek aan hoger bod, zoals hierna vermeld, toegewezen:

2WIJKWONINGEN (GB)
LOt VIER:
‘s-Herenwegveld 133 Herent
WIJKWONING, in GESL BEB, met 3 SLPKS,TUINTJE en GA-
RAGE, bwj. 1980, gekad sec H nr 0404H P0000, groot 2a12ca. KI:
892 €. Ondergr: kelder; Glvl: inkomhall, wc, liv met trap, kkn (hang- en
onderkasten, dampk en spoelb), tuintje, gar. en berging;Verd: 3 slpks
en bdk (ligb en lav). Nutsv: water, elektr, CV (gas), kabeldistr, riol en
dakisol. EPC 234 kWh/m² (UC 1775099).
MITSDEPRIJSVAN: 205.000EURO

LOt VIJF:
Rozenlaan 25 Veltem-Beisem
WIJKWONING, in GESL BEB, met 3 SLPKS,TUIN en GARAGE,
bwj. 1970, gekad sec E nr 0066B2 P0000, groot 2a20ca. KI: 795 €.
Ondergr: kelder; Glvl: inkomhall met trap, liv, kkn (hang- en onderk,
dampk en spoelb), gar en wc, kl. tuin met berging;Verd: 3 slpks, bdk
(ligb en lav) en berging; Hoger: zolder via luik. Nutsv: water, elektr, CV
(mazout), kabeldistr en riol. EPC 595 kWh/m² (UC 1775110-1).
MITSDEPRIJSVAN: 175.000EURO
Beide loten:Voor vrij, zuiver en onbezw. Onmidd beschikb.
R.O.:Wg; lot 4:Vg dd 24/06/1975 (bouw van 165 wo-
ningen en 116 appartementen); lot 5:Vg dd 15/09/1965
(bouw van 36 sociale woningen); Gdv; Gvkr; Gvv. Niet
overstromingsgev. Niet beschermd.
Bez: zaterdagvan 10u tot 12u (vanaf 07/05/2016)
HOGERBODMOGELIJKTEM17/05/2016.Art. 1592vh
Ger.Wetb.: zie verder indezekatern:
Zie ook: www.lacquet-croes.be - loten 1,2 en 3werden definitief
verkocht

www.immonot.be > 238777

NOtACLICK: ONLINE VAStGOED
(VER)KOPEN VIA UWNOtARIS
Met Notaclick.be, een project van de Konink-
lijk Federatie van het Belgische Notariaat, kan u,
onder het waakzaam oog van de notaris, online
vastgoed aankopen of verkopen. Al decennialang
organiseren de notarissen openbare verkopen
van vastgoed in verkoopzalen en cafés. Het nota-
riaat heeft ook op dit vlak de stap naar het internet
gezet. Nu kunt u, onder begeleiding en controle
van de notaris, online huizen, appartementen en
bouwgronden elektronisch kopen en verkopen,
via de website www.notaclick.be. Notaclick biedt
u als koper demogelijkheid omvia het internet, op
uw eigen ritme, in alle rust, veiligheid en vertrou-
wen, een bod uit te brengen op een goed.



HERENT

kantoor van Geassocieerde Notarissen
LACQUET & CROES
Half Daghmael 8/1 HERENT
Tel. 016/23.68.36 - Fax. 016/22.81.06
karel.lacquet@belnot.be

OPENBARE VERkOOP met inmijningspremie van 0,5%

WONING EN BOSGROND
LOt EEN: WONING
wijgmaalsesteenweg 250 Herent
RIJWONING metTUIN, gekad sec D nr 171V2P0000, groot 1a70ca.
Ondergr: kelder; Glvl: inkomhal, woonk, kkn (niet-ing.), bijkkn (douche,
wc, boiler), berging, overdekte koer, tuin;Verd: 2 slpks; Hoger: zolder.
Nutsv: water, elektr, riol. Geen EPC (geen verw.).Voor vrij, zuiver en
onbezw. Losweg achteraan. Onmidd beschikb. R.O.:Wg; Gvg, geb.
dateert van vóór 1962; Gdv; Gvkr; Gvv. Niet overstromingsgev. Niet
beschermd. Kl beschr mog (KI 294 €).
Bezoek: zaterdag van 10u-12u (vanaf 21/05)
LOt tWEE: BOSGROND
‘Bogaerdveld’ Erps-kwerps
PERCEEL BOSGROND, gekad sec E nr 142B, groot 51a33ca (KI
18 €).Voor vrij, zuiver en onbezw. Uitw. naar openbare weg. Onmidd
beschikb. R.O.: deels Lwag, deels Ng; Gvg; Gdv;Vkr natuur (VEN);
Gvv. Deels eff en deels mog overstromingsgev. Niet beschermd / Land-
schapsatlas (info: www.onroerenderfgoed.be).
Inmijning: dinsdag 07 juni 2016 om 14:00.
Toewijzing: dinsdag 21 juni 2016 om 14:00.
In de Verkoopzaal van hetNotarishuis, Bondgenotenlaan
134 te Leuven

www.immonot.be > 240129

HERENT

kantoor van Geassocieerde Notarissen
LACQUET & CROES
Half Daghmael 8/1 HERENT
Tel. 016/23.68.36 - Fax. 016/22.81.06
catherine.croes@belnot.be

OPENBARE VERkOOP met inmijningspremie van 0,5%

WONING
Schaffelkantstraat 26 Herent
WONING, in HALFOPEN BEB, met KOER en GARAGE, bwj. 1953,
gekad sec H nr 0325F P0000, groot 2a 48ca. KI: 974 €. Ondergr: kelder
(cv en mazouttank); Glvl: inkomhall, plaats, wc, ruime liv, waspl en kkn
(hang- en onderk, koelk, oven, dampk en spoelb); koer met berging
en gar.;Verd: 2 slpks, strijkkmr en bdk (ligb-lav); Hoger: zolder (via
vaste trap). Nutsv: water, elektr, cv (mazout), kabeldistr, regenwaterput
(pomp). EPC 1026 kWh/m² (UC 1857229).Voor vrij, zuiver en onbezw.
Onmidd beschikb. R.O.:Wg;Vg dd. 16/08/1973 (verbouwing); Gdv;
Gvkr; Gvv. Niet overstromingsgev. Niet beschermd.
Bezoek: zaterdag van 10u-12u (vanaf 21/05/2016)
Inmijning: maandag 06 juni 2016 om 14:00.
Toewijzing: maandag 20 juni 2016 om 14:00.
In de Verkoopzaal van hetNotarishuis, Bondgenotenlaan
134 te Leuven

www.immonot.be > 240173

HERENT

kantoor van Geassocieerde Notarissen
VAN DEN BOSSCHE & DE VUYST
Naamsestraat 37 LEUVEN
Tel. 016/22.33.44 - Fax. 016/24.41.41
sd@1783.be

OPENBARE VERkOPiNG met winst van 0,5% premie op het beloop
v/d inmijningsprijs

WOONHUIS EN GROND
LOt 1: ZEER GOED GELEGENWOONHUIS
mEt GROtE tUIN
Onze-Lieve-Vrouwplein 56 Herent (3e afd.)
‘Huis Meulemans’, gekad sec. G nrs 260/B P0000 en 259/B P0000,
groot 19a40ca; KI: 1.519 €. Omv.: Ondergr.: grote gewelfde kelders
en wijnkelder; glvl: inkomhall, eetk., kk., achterkk., hall, salon eetk., wc,
grote tuin; Bijgebouw, paardenstal; 1e verd.: trap, grote leefkamer, 5
slpks. waarv. één met dressing en 2 bdks; 2e verd.: grote zolder met 3
mansardekamers, met daarboven zolderr.Voorz. van water, elektr., CV
op aardg.
Bezoek: vanaf de week van 2/05a.s.: woe van 14u-16u,
zat van 10u-12u

LOt 1 BIS: VOORmELD LOt 1 SAmENmEt EEN
PERCEEL GROND
aan de Gebr. massantstraat Herent (3e afd.)
Gekad. sec. G nr 532A P0000, groot vlgs. meting 15a31ca, hetzij voor
een tot. Opp. van 34a71ca.
VRIJVAN GEBRUIK.VoorVRIJ en ONBEZWAARD.
Beide loten zijn: gel. inWg; Gvg, Gdv, Gvv, Gvkr; gn
as-builtatt.; gn voorkeurs- of projectbesluit; gel. noch in
een risicozone voor overstroming, noch in een mogelijk of
effectief overstromingsgevoelig gebied, noch in een afgeba-
kend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone; EPC:
467 kWh/m².
Voorlopige toewijzing: donderdag 19 mei 2016 om 14:00.
Definitieve toewijzing: donderdag 02 juni 2016 om 14:00.
In de Verkoopzaal van hetNotarishuis, Bondgenotenlaan
134 te Leuven
Inlichtingen enmetingsplan kosteloos op het kantoor.

www.immonot.be > 239400

HOEGAARDEN

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

WOONHUIS
Henri Dotremontstraat 3 Hoegaarden (1e afd.)

GOED GELEGENWOONHUIS MET GARAGE ENTUIN, kad.
bek. sec. E nr 0568MP0000, groot 4a 65ca. KI: 443 € (kl. beschr. mog.).
Bev.: kelder; inkomhal, liv., achterpl., kk., veranda, gar., bdk., berging; 1e
verd.: 3 slpks.; zolder. Aardgaskachels. Niet verhuurd. EPC: 481. Elektr.:
niet conform Onm. in bezit te nemen, na bet. koopprijs en kosten. Sted.
Inl.:Wg,Woningbouwgeb.
Bezoek: woensdagen van 18u-19u,
zaterdagen van 13u-14u
Eerste zitdag: donderdag 02 juni 2016 om 16:00.
Tweede zitdag: donderdag 23 juni 2016 om 16:00.
In café brouwerij Nieuwhuys, Ernest Outrystraat 2 te
Hoegaarden
Inmijningspremie 1%, geen inmijningsprijs
INLICHTINGEN: ten kantore - www.notarishonorez.be

www.immonot.be > 240058

HOLSBEEK

kantoor van Notaris
MICHAëL ADRIAENS
mARiA THERESiASTRAAT 107 LEUVEN
Tel. 016/22.34.87 - Fax. 016/22.33.39
laurence.deltomme@notarisadriaens.be

OPENBARE VERkOOP mET iNmiJNiNGSPREmiE VAN 0,5%

WONING
Ganzepoel 2 kortrijk-Dutsel (2e afd.)
RUSTIEK GELEGENWONING met GARAGE enTUIN met prach-
tig vergezicht., gekad. sec. E nr. 444/S en 444/T, groot 9a 85ca (KI:
394 €). Omv.: Ondergr.: 2 kelders; Glvl (tuinniveau): woonk., eetpl., 2
slpks., kk., bdk. met ligb. en lav., koer, tuin en gar.; 1° verd.: zolder. Ag
(Gew.pl. Leu. 07-04-1977); Bj 1956;Vg (K044 dd 29-11-1956); Gdv;
Gvkr; Gvv. Nutsv.: water, elektr., kabelTV, verw. stookolie, tel., EPC nr.
20160323-0001847210-1 (805 kWh/m²/j.). Onverh. - onm. besch. mits
bet. prijs & kstn.Vrij en onbel. - Gew. voorwn.
Bezoek: op eigen risico vanaf 16/04/2016:
elke woe. (14u-16u) & za. (10u-12u)
Inmijning: donderdag 12 mei 2016 om 14:00.
Toewijzing: donderdag 26 mei 2016 om 14:00.
In de Verkoopzaal van hetNotarishuis, Bondgenotenlaan
134 te Leuven
INSTELPRIJSTEBEVRAGENTENKANTORE
Zie ook: www.notarisadriaens.be
Alle verdere inlichtingen vrij te bekomen op het notariskantoor,
zie ookwww.immoweb.be enROB-TV.

www.immonot.be > 239194

HOLSBEEK

kantoor van Notaris
PETER BOOGAERTS
Diestsesteenweg 261 RiLLAAR
Tel. 016/50.24.20 - Fax. 016/50.24.21
peter.boogaerts@skynet.be

VRiJwiLLiGE OPENBARE VERkOPiNG met winst van instelpremie
(0,50%) voor de inmijner

WONING
Delleput 1 kortrijk-Dutsel
PRACHTIG GELEGENWONING IN GROENE OMGEVING.
Rustig gel. woning met uniek uitzicht rondom op de heuvels met weide
en bos, gekad. wijk B nr. 194 M P0000, 18are 43ca, omv.: kelder; glvl:
ink., ruime liv. in L-vorm, ing. kk. met oven, microgolfoven, kookpl.,
dampkap en ijskast, achter ingang met ingem. kast, 2 slpks., bdk.,WC;-
zolder; gar.Vlgs. GWplan Lwag; Bwj. 1968;Vg dd 19/02/1965 en dd
07/07/1966 en 28/05/2003 (verbouwing); Gvv; Gdv stedenb.; Gvkr; CV
op gas. Onverhuurd - Onm. besch. na termijn bet.Vrij en onbelast - ge-
wone voorw. KI € 1.134. EPC-waarde 652 kWh/m² jaar. EPC certificaat
nr. 20160306-0001841897-1. Gel. in mog. overstromingsgevoelig geb.
Bezoek: zaterdag van 14u-16u (vanaf 23/04)
Instel: maandag 23 mei 2016 om 18:00.
Toewijs: maandag 06 juni 2016 om 18:00.
In taverne “BuurtHuis”, Dorp 7 teNieuwrode
Alle verdere inlichtingen vrij te bekomen op het notariskantoor
Zie ookwww.immoweb.be enROB-TV

www.immonot.be > 238975



HOLSBEEK

kantoor van Notaris
PETER BOOGAERTS
Diestsesteenweg 261 RiLLAAR
Tel. 016/50.24.20 - Fax. 016/50.24.21
peter.boogaerts@skynet.be

VRiJwiLLiGE OPENBARE VERkOPiNG met winst van instelpremie
(0,50%) voor de inmijner

WONING ENWEILAND
LOt 1: RUStIG GELEGENWONINGmEt
PANORAmISCH UItZICHt
Vierbunder 15 kortrijk-Dutsel
RUSTIG GELEGENWONING in groene omg. met mooi uitzicht, ge-
kad. wijk C nr. 347 N P0000, 9a 27ca, omv.: kelder; glvl: woonk., eetpl.,
kk., grote gar., stall.; verd.: 3 slpks. en bdk.; zolder (geïs.).Vlgs. GWplan
Ag; Bwj. 1949 (vergunde woning); Renovatie omstreeks 1965; Gvv; Gdv
stedenb.; Gvkr;Voorz. van verw. op stookolie (warme lucht) en groten-
deels dubb. glas; Recent vernieuwd dak. Onverhuurd - Onm. besch.Vrij
en onbelast - gewone voorw. Kl. beschr. mog. (KI € 666). EPC-waarde
524 kWh/m²/jaar. EPC certificaat nr. 20160309-0001842886-1.
Bezoek: zaterdagvan 14u-16u (vanaf 30/04)
LOt 2: WEILAND
achter de Vierbunder, nabij de woning kortrijk-Dutsel
WEILAND, gekad. wijk C nr. 341 H P0000, 10a 41ca.Verhuurd vlgs.
de pachtwet.
Instel: donderdag 26mei 2016om18:00.
Toewijs: donderdag09 juni 2016om18:00.
In café “DenUitweg”, Dutselstraat 122 te Kortrijk-Dutsel
Alle verdere inlichtingen vrij te bekomen op het notariskantoor
Zie ookwww.immoweb.be enROB-TV

www.immonot.be > 238971

HOLSBEEK

kantoor van Geassocieerde Notarissen
TRIAU & VERWIMP
Provinciebaan 97 ROTSELAAR
Tel. 016/44.60.30 - Fax. 016/44.59.98
kristiaan.triau@belnot.be

OPENBARE VERkOOP

VILLA
meesberg 13 Holsbeek
PRACHTIG GELEGENVILLA METTUIN EN PRIVATETOE-
GANGSWEG. Gekad. sec. B nr. 70 G P0000, groot 15a 20ca. Omv.:
Glvl: inkomhall, liv., ing. kk., bdk. (douche, lav.,WC),WC, slpk., 2 trap-
pen naar de verd., bdk. en slpk. aangepast voor mindervalide personen;
Op de verd.: overl., 3 slpks. waarv. 1 met ingem. kasten en terras, bdk.
(WC, dubb. lav., douche en ligb.) en zeer ruime polyvalente ruimte
toeg. via een ap. trap; Gar. en carport; Unieke ligg. op de Meesberg met
prachtig vergez.!Wg.Vg: nieuwbouw eengezinswoning 30.10.1963;
verb. & uitbreiden woning 11.04.1991 en 11.03.2004. Gdv, Gvkr, Gvv.
CV met stookolie, alle nutsv. aanwezig. EPC: 287 kWh / m² (20160229-
0001835024-1). KI: € 2.068.Vrij op 1/08/2016.
Inmijningspremie van 0,50 %
Bezoek: zaterdagvan 10u-12u (vanaf 30/04)
Voorlopige toewijzing:woensdag 25mei 2016om14:00.
Definitieve toewijzing:woensdag08 juni 2016om14:00.
In de Verkoopzaal van hetNotarishuis, Bondgenotenlaan
134 te Leuven

www.immonot.be > 239786

HOLSBEEK

kantoor van Geassocieerde Notarissen
MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS
BOUDEwiJNLAAN 19 AARSCHOT
Tel. 016/56.17.74 - Fax. 016/56.72.66
info@notarissen-msp.be

DEFiNiTiEVE TOEwiJZiNG NA HOGER BOD

WOONHUIS
kartuizersstraat 12 Holsbeek
GOED GELEGENWOONHUIS metTUIN, gekad. wijk E nr.131/F
P0000 voor 6a 27ca, KI1.179 €, EPC 302 kWh/m², omv.: glvl: inkomhal
metWC, wasr., leefr., open bur. (2e slpk.), slpk., bdk. (bad, met nog
te installeren lav. en doucher.), tuinberging, carport.Wug; Bwj. 1997
(vergunde woning);Vg 31/10/1996 (ref. 2908);Vv 20/05/1994 (ref.
7/94); Gdv; Gvkr. Nutsv.: Aardg., kabel-TV, tel., water, riolering, dubb.
glas, regenwaterput, septische put. Onverhuurd onmidd. ter besch.Vrij
en onbelast. Gewone voorw.
NAHOGERBODGEBRACHTOP: 197.200EURO
Bezoek: zaterdagvan 14u-16u
Definitieve zitdag: donderdag02 juni 2016om14:00.
In eetcafé “Het Kwadraat”, Kortrijksebaan 41 teHolsbeek
Alle verdere inlichtingen vrij te bekomen op het notariskantoor,
zie ookwww.immoweb.be enROB-TV.

www.immonot.be > 238655

HULSHOUT

kantoor van Geassocieerde Notarissen
MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS
BOUDEwiJNLAAN 19 AARSCHOT
Tel. 016/56.17.74 - Fax. 016/56.72.66
info@notarissen-msp.be

OPENBARE VRiJwiLLiGE VERkOOP met inmijningspremie van 0,5%

CHALEt
Eussel 14 Houtvenne
RUSTIG GELEGEN CHALET METTUIN, gekad. wijk B nrs.
128/N/2 P0000 en 128/P/2 P0000 voor 11a 29ca, omv.: veranda met
overdekt terras, kk., eetpl., liv., douchek., slpk., wc met lav., gar. Geb.
voorVerblijfsrecreatie/Ag; Bwj. 1974 (regularisatievg 06/08/1985);Vv
13016/1983/9 (ref. 330); Gdv; Gvkr. Nutsv.: waterl., elektr., kabel-TV,
tel., dubb. glas (behalve veranda), gasverwarming (propaan), grondwa-
terput.Vrij van gebr. - Geen domiciliëring mog. - EPC 1059 kWh/m².
Bezoek:woensdag en zaterdagvan 14u-16u
Inmijning: donderdag02 juni 2016om14:00.
Toewijzing: donderdag 16 juni 2016om14:00.
In brasserie “Café Diner”, Herseltsesteenweg 243 te Aar-
schot
Alle verdere inlichtingen vrij te bekomen op het notariskantoor,
zie ookwww.immoweb.be enROB-TV.

www.immonot.be > 239969

KEERBERGEN

kantoor van Geassocieerde Notarissen
VAN DEN BOSSCHE & DE VUYST
Naamsestraat 37 LEUVEN
Tel. 016/22.33.44 - Fax. 016/24.41.41
sd@1783.be

OPENBARE VERkOPiNG met winst van 0,5% premie op het beloop
van de inmijningsprijs

2 BOUWGRONDEN
LOt 1:
gelegen ‘kruisheide’ keerbergen (2e afd.)
Een perceel BOUWGROND, gekad. sectie F nr 220/B/P0000, opperv.
17a50ca.

LOt 2:
keerbergen
Een perceel BOUWGROND, gekad. sectie F nr 220/C/P0000, oppervl.
19a00ca.
Vv voor beide percelen afgel. door het college van
burgemeester en schepenen v/d gemeente Keerbergen
op 17/10/2014.VRIJVAN GEBRUIK.VoorVRIJ en
ONBEZWAARD. Gel. inWp; gel. in BPA ‘Kruisheide’
van 11/10/1988; stedenbwk.Vg uitger. op 23/12/2010 voor
uitvoeren van riolerings- en wegeniswerken; Gdv; Gvkr
Vlaamse Codex RO; niet-vervallenVv van toepassing,
uitger. op 17/10/2014; geen as-builtattest; geen voorkeurs-
besluit of projectbesluit; gel noch in een risicozone voor
overstroming, noch in een mogelijk of effectief overstro-
mingsgevoelig gebied, noch in een afgebakend overstro-
mingsgebied of afgebakende oeverzone.
VRIJTEBEZICHTIGEN.
Voorlopige toewijzing: donderdag09 juni 2016om14:00.
Definitieve toewijzing: donderdag 23 juni 2016om14:00.
In café ‘tMoleken, Haachtsebaan 1 te Keerbergen
Inl. enmetingsplan kosteloos op het kantoor.

www.immonot.be > 240203

KORTENBERG

kantoor van Geassocieerde Notarissen
BOES, BOSMANS & BRUSSELMANS
L.E. Van Arenbergplein 8 HEVERLEE
Tel. 016/30.83.70 - Fax. 016/30.83.79
info@bbbnot.be

OPENBARE VERkOPiNG

WONING
Leuvensesteenweg 29 kortenberg
CENTRAAL GELEGEN GOEDEWONING, 13a 50ca - gekad.
sec. A nr 3/B/6/P0000. Glvl straatniv.: inkomhall, wc, bur., ing. kk. met
toegang tot terras en tuintje, eetpl.-woonk.; GlvlTuinniv.: voll. onderk.
met gar., waskelder en berging; 1e verd: bdk. met bad, wc en dubb. lav.,
berging, 3 ruime slpks.; Zolder met mog. tot bijmaken kamer. CV (gas)
- gebr. nutsv. In huur bij echtg. Chit-Goga voor 999,12 €. KI: 1321 €.
EPC: 301 kWh/m². Nabij oprit E40 en Centr. Kortenberg. Bwj: 1975.
Stdbwk. info.: deelsWg m land. kar. deels ambt. bedrijven en kmo’s;Vg
dd 11.10.1973 vr bouwen woning; Gvkr; Gdv;Vv dd 24.05.1973.
Bezoek: vanaf 7/05: zat. v 10u-12u enwoe. v 18u-20u
Inmijning: dinsdag 24mei 2016om14:00.
Eindelijke toewijzing: dinsdag07 juni 2016om14:00.
In café l’Europe, Leuvensesteenweg 319 te Kortenberg

www.immonot.be > 239762

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.



LANDEN

kantoor van Geassocieerde Notarissen
BRANDHOF & PEXSTERS
Bondgenotenlaan 22 LANDEN
Tel. 011/88.50.38 - Fax. 011/88.73.87
georges.brandhof@notaris.be

RECHT VAN HOGER BOD
ingevolge pv van openbare verkoping opgesteld op 11/05/2016,
werd er toegewezen onder voorbehoud van RECHT VAN HOGER
OPBOD

AF tEWERKENWONING
Lindenhofstraat 48 Overwinden
AFTEWERKENWONING met GARAGE,TUIN enWEILAND
(26a 38ca), omv. glvl: ink., ap. wc, grote liv., kk., berging met douche,
bur.; 1e verd.: overl. met wc, 3 grote slpks. en kinderkamer, bdk. met 2
lav.’s en ligb., mansarde; 2e verd.: slpk. met vaste trap; Kelder; Gar. met
autom. poort en plaats voor 2 wagens;Tuin met toegang via achterl. weg.
Dubb. begl. EPC 869 kWh. (KI € 917 + index). R.O.:Vg;WgLk en Ag;
Gdv; Gvkr; Gvv. Gebr. nutsv. Geen voorkeursbesluit of complex project.
Onmidd. beschikb. Gel. in mog. overstromingsgevoelig geb.; niet in ef-
fectief overstromingsgevoelig geb., niet in risicozone voor overstromin-
gen en niet in afgebakend overstromingsgebied/oeverzone.VOORVRIJ,
ZUIVER EN ONBEZWAARD.
TOEGEWEZENMITSDEPRIJSVAN,BENEVENSDE
KOSTEN: 150.000EURO
Bezoek: opwoensdagen 18 en25/06/2016van 17u-
18u, op zaterdag 21/05/2016van 10u30-11u45
RECHTVANHOGERBOD(minstens6.200€)TEMDON-
DERDAG26/05/2016.Art. 1592vhGer.Wetb.: zie verder
indezekatern:
Zie ookwww.notarimmo.be

www.immonot.be > 239324

LANDEN

kantoor van Notaris
ERIK LERUT
Leuvensesteenweg 238 1 TiELT-wiNGE
Tel. 016 63 02 55 - Fax. 016 63 02 64
erik.lerut@notariaat-lerut.be

OPENBARE VERkOOP met inmijningspremie van 0,5%

WOON- EN HANDELSHUIS
Stationsstraat 119 Landen (1e afd.)
GOED GELEGENWOON- EN HANDELSHUIS in gesl. beb., gekad.
wijk B nr. 288/K/7, groot 1a35ca. Omv.: handelsr. (voorh. café), kk.,
toiletten, 3 slpks., bdk., kelder, zolder.Vg dd 18/07/1946 verb. voorgevel-
Wg-Gdv-Gvkr-Gvv. KI: € 1100 - Bj tss. 1900-1918 - EPC: 497 kWh/
m². Staat: te renov.Vkr Leegstand. Centr. en comm. zeer goed gel.,
nabij station, drukke handelsstraat. Genot: onmiddell. na bet. kooppr.
+ kosten.
Bezoek: iederewoensdag en zaterdagvan 14u-15u
Inmijning: vrijdag 27mei 2016om14:30.
Definitieve toewijs: vrijdag 10 juni 2016om16:30.
In café “’t Kliekske”, Stationsstraat 18 te Landen

www.immonot.be > 239774

LANDEN

kantoor van Geassocieerde Notarissen
BRANDHOF & PEXSTERS
Bondgenotenlaan 22 LANDEN
Tel. 011/88.50.38 - Fax. 011/88.73.87
georges.brandhof@notaris.be

OPENBARE VERkOOP

VILLA
Sint-Norbertusstraat 83 Landen
VILLA (04a 80ca), omv.: glvl: ink., vestiaire, ap. wc, zitkamer en grote
liv., kk.; 1e verd.: overl., 4 grote slpks., bdk. met 1 lav. en ligb. +WC;Voll.
onderk.; Gar. en tuin. CV op mazout. Dubb. begl. enkel op bovenver-
dieping. EPC 697 kWh. (KI € 1.214 + index). R.O.:Vg;WgLk en Ag;
Gdv; Gvkr; Gvv. Gebr. nutsv. Geen voorkeursbesluit of complex project.
Onmidd. beschikb. Niet gel. in mog. overstromingsgevoelig geb.; niet in
effectief overstromingsgevoelig geb., niet in risicozone voor overstromin-
gen en niet in afgebakend overstromingsgebied/oeverzone.VOORVRIJ,
ZUIVER EN ONBEZWAARD
Bezoek: opwoensdagen 15 en25/05 en 1/06 telkens
van 17u-18u, op zaterdagen21 en28/05 en4/06 tel-
kensvan 10u30-11u45
Enige zitdagmet recht vanhoger bod:woensdag08 juni
2016om15:00.
In café “’t Kliekske”, Stationsstraat 18 te Landen
Zie ookwww.notarimmo.be

www.immonot.be > 240267

LANDEN

kantoor van Notaris
ERIK LERUT
Leuvensesteenweg 238 1 TiELT-wiNGE
Tel. 016 63 02 55 - Fax. 016 63 02 64
erik.lerut@notariaat-lerut.be

OPENBARE VERkOOP met inmijningspremie van 0,5%

WONING
wijngaardstraat 37 Laar (11e afd.)
GOED GELEGENWONING MET GARAGE ENTUIN.Woning, in
halfopen beb. met achter en naastliggende tuin, gekad. sec. A nr. 441/N
P0000, groot 3a 28ca. Omv.: glvl.: hal, liv., kk., eetk. met sierschouw,
veranda, toilet, bdk., tuin met tuinhuisje en gar.; 1e verd.: 2 gr. en 1 kl.
slpk; Kelder met mazouttank en zolder. Ramen dbbl. Begl. Gvg;Wglk;
Gdv; Gvkr; Gvv. KI: 738 € kl. beschr. mog. - Bj 1964 - EPC: 653 kWh/
m². Zeer goede staat van onderhoud. Goed gel. Genot: onmiddel. na bet.
kooppr. + kosten.
Bezoek: iederewoensdagv 14u-15u en iedere
zaterdagv 11u-12u (vanaf 20/04) of na tel. afspr.
0498/65.35.33 of 0494/66.06.86
Inmijning: vrijdag 20mei 2016om16:30.
Definitieve toewijs: vrijdag03 juni 2016om16:30.
In café “De Oude Smis”, Neerwindenstraat 13 te Neerwin-
den

www.immonot.be > 239422

LEUVEN

kantoor van Notaris
MICHAëL ADRIAENS
mARiA THERESiASTRAAT 107 LEUVEN
Tel. 016/22.34.87 - Fax. 016/22.33.39
laruence.deltomme@notarisadriaens.be

OPENBARE VERkOOP mET iNmiJNiNGSPREmiE VAN 0,5%

24 GARAGES

Residentie “Binnenhof” m. Theresiasttr 63B / J. Lipsiusstr 18/20
& 30 Leuven (2e afd.)
24 ZEER CENTRAAL GELEGEN GARAGEBOXEN, gekad. sec. B
nr. 301/H:
Lot 1: nr. 158 - minimumprijs: € 35.176
Lot 2: nr. 161 - minimumprijs: € 29.146
Lot 3: nr. 169 - minimumprijs: € 35.176
Lot 4: nr. 175 - minimumprijs: € 35.176
Lot 5: nr. 176 - minimumprijs: € 35.176
Lot 6: nr. 177 - minimumprijs: € 27.136
Lot 7: nr. 179 - minimumprijs: € 35.176
Lot 8: nr. 180 - minimumprijs: € 35.176
Lot 9: nr. 181 - minimumprijs: € 29.146
Lot 10: nr. 182 - minimumprijs: € 35.176
Lot 11: nr. 183 - minimumprijs: € 35.176
Lot 12: nr. 184 - minimumprijs: € 35.176
Lot 13: nr. 185 - minimumprijs: € 35.176
Lot 14: nr. 186 - minimumprijs: € 35.176
Lot 15: nr. 187 - minimumprijs: € 35.176
Lot 16: nr. 188 - minimumprijs: € 35.176
Lot 17: nr. 189 - minimumprijs: € 45.226
Lot 18: nr. 191 - minimumprijs: € 35.176
Lot 19: nr. 192 - minimumprijs: € 35.176
Lot 20: nr. 193 - minimumprijs: € 45.226
Lot 21: nr. 194 - minimumprijs: € 35.176
Lot 22: nr. 196 - minimumprijs: € 35.176
Lot 23: nr. 197 - minimumprijs: € 49.246
Lot 24: nr. 203 - minimumprijs: € 25.125
Allen gel. op de 2e benedenverd., uitgerust met aluminium kantelpoort
(behoudens nrs. 161, 177 en 181).Wg (GWpl. Leuven); Bj. 1971;
Vg (LEU120/448, LEU120/448 BIS, LEU123/576, LEU124/149,
RO1998/0927, RO2000/0246, RO2007/0586 en RO2011/0450); Gvv;
Gdv; Gvkr.; geen as-builtattest; geen voorkeurs- of projectbesluit. Alle
gar. verhuurd: info te bekomen op het notariskantoor. Beschermd als
archeologische zone (info: www.onroerenderfgoed.be).Vrij en onbel. -
Gew. voorwn.
Inmijning: dinsdag 17mei 2016om14:00.
Toewijzing: dinsdag 31mei 2016om14:00.
In de Verkoopzaal van het Notarishuis, Bondgenotenlaan
134 te Leuven
Zie ook: www.notarisadriaens.be
Alle verdere inlichtingen vrij te bekomen op het notariskantoor,
zie ookwww.immoweb.be enROB-TV.

www.immonot.be > 239334

LEUVEN

Geassocieerde Notarissen
MICHAEL BOES & DIETER LEROY
L. Ruelensstraat 54 kESSEL-LO
Tel. 016/25.71.22 - Fax. 016/26.19.38
michael.boes@belnot.be

OPENBARE VERkOPiNG

BURGERWONING
Diestsesteenweg 509 kessel-Lo
DEGELIJKE BURGERWONING METTUIN op prima locatie langs
toegangsweg tot Leuven - 5 min tot centr.Winkels en scholen op wan-
delafstand. Bushalte voor de deur. Kwaliteitsvol gebouwd, authentieke el.
in goede staat bewaard, nood aan grondige renovatie. Kl. beschr. mog.
Inkomhal, 2 ruime leefruimtes, aanbouw met kk., waspl., bdk.; 2 slpks.
op 1e verd.; 1 ruime slpk. op 2e verd.; Zolder met mog. tot omvorming
naar extra slpk. met mezzanine; Ged. onderk. Gekad. Leuven, 7e afd.,
Kessel-Lo, 1e afd, Sec. C nr. 135/M/2P0000, opp. 2a50ca. KI: 704
€. BJ +/-1920. RUP GGR-K10lKerkhof en omg. deel 1:Tuinen, Opslag-
ruimte, Zone voor wonen en handel. Gvg, Gdv, Gvv.VKRVWC Leeg-
stand. EPC: 553 kWh/m³jaar (20150321-0001743035-1); aangesloten
op riolering.Voor vrij, zuiver en onbezw. Ingenottr.: onm, mits integrale
bet. prijs en lasten.
Bezoek: elke zaterdag 14u-16u, vanaf 07/05.Uitzon-
derlijk opafspraak
Enige zitdag (onder opschortendevoorwaardevanafwe-
zigheid vanhoger bod,metmogelijkheid tot afschaffing
recht vanhoger bodopde zitdag): dinsdag07 juni 2016
om14:00.
In de Verkoopzaal van het Vredegerecht 1e kanton, Vaart-
straat 24 te Leuven
Verdere inlichtingen: notarissen Boes&Leroy te Leuven - char-
lotte.sabbe@boesleroy.be.

www.immonot.be > 240135



LEUVEN

kantoor van Geassocieerde Notarissen
BOES, BOSMANS & BRUSSELMANS
L.E. Van Arenbergplein 8 HEVERLEE
Tel. 016/30.83.70 - Fax. 016/30.83.79
info@bbbnot.be

OPENBARE VERkOOP met inmijningspremie van 0,5%

WONING
Borstelsstraat 20 kessel-Lo
BREDEWONING MET RUIMEWERKPLAATS,WERKHUIS,
GARAGE ENTUIN, gekad. wijk F nr. 0172WP0000 voor een tot. opp.
van 3a90ca. Dit goed begrijpt: Ingang gar.; Glvl: gar., ruime werkpl. met
werkput en san. ruimte (wc en lav.), trap met toegang tot het werkhuis,
terras en tuintje; 1e verd.: werkhuis met toegang tot zolder; Zolder. In-
gang woning: Ondergronds: kelders; Glvl: gang, doorlopend salon-eetpl.,
achterpl. - kk. met wc; 1eVerd.: 4 kamers, bdk. met wc, bad en lav.;
Dakverdiep: ruime kamer & zolderkamer (mog. tot bijm. kamer).Vrij:
Onmidd. Op wandelafstand van openbaar vervoer en winkels. Rolluiken
- CV (gas) - waterput. EPC: 501 kWh/m². KI € 1241. Stbwk. inf.:Wg;
BPA Gemeentepark -Vijverpark dd 07-10-1969; Gvg; Gdv; Gvkr; Gvv.
Bezoek: zaterdagenvan 10u-12u enwoensdagenvan
18u30-20u30
Voorlopige toewijzing: vrijdag 27mei 2016om14:00.
Eindelijke toewijzing: vrijdag 10 juni 2016om14:00.
In de Verkoopzaal van hetNotarishuis, Bondgenotenlaan
134 te Leuven

www.immonot.be > 239759

LEUVEN

kantoor van Notaris
HUGO KUIJPERS
Leo Schreursvest 5 HEVERLEE
Tel. 016/23.00.25 - Fax. 016/20.60.17
hugo.kuijpers@notaris.be

OPENBARE VERkOOP

WONING
karel Schurmansstraat 34 kessel-Lo
WELGELEGENWONING METTUIN, gekad. wijk E, nr.
61E2P0000, voor een opp. van 1a80ca, omv.: Kelder en kolenkelder;
Glvl: Inkomruimte/zitruimte, liv., kk., bdk. (bad, wc, lav.), veranda; 1e
verd.: 2 slpks.; Ruime zolder;Tuin met terras en bergr. Inl.: Alle nutsv.
aanwezig, verw. op aardg. KI: € 386 Kl. beschr. mog. Onm. besch. na
bet. van prijs en kosten. Stedenb.:Wg, Gvv, geen stbwk.Vg, Gdv, Gvkr,
geen as-built attest, niet overstromingsgevoelig, geen risicozone voor
overstroming. Geen instelprijs-Geen instelpremie. Mog. tot afschaffing
v/h hoger bod op de zitdag. EPC dd 26/01/2016 met berekend energie-
verbruik 461 kWh/m².
Bezoek:woensdag 14u-16u en zaterdag 10u-12u
(vanafwoensdag 18/05)
Enigekoopdag: donderdag09 juni 2016om11:30.
In de Zittingszaal van het Vredegerecht 2e kanton, Vaart-
straat 24 te Leuven
Voorlezing algemeen lastenkohier om 11u30.
Vermoedelijk uur van oproeping en verdere inlichtingen te
bevragen ten kantore, (zie ookwww.immoweb.be enROB-TV).

www.immonot.be > 240131

LEUVEN

kantoor van Notaris
HUGO KUIJPERS
Leo Schreursvest 5 HEVERLEE
Tel. 016/23.00.25 - Fax. 016/20.60.17
hugo.kuijpers@notaris.be

OPENBARE VERkOOP

WONING
Tiensesteenweg 227 kessel-Lo
RUIME,WELGELEGENWONING METTUIN, gekad. 9e afd.,
Kessel-Lo, 3e afd., wijk E, nr. 208G10P0000, met een opp. van 2a05ca,
omv.: Kelder met 3 ruimten; Glvl: inkomhal, zitpl., eetpl., geïnst. kk. met
bureauruimte en ingeb. kasten, bergr., wc;Tss.verd.: wc, bdk. (met bad/
douche, dubb. lav.); 1e verd.: 2 ruime slpks.; 2e verd.: 1 ruime slpk. en 1
bureauruimte;Tuin met terras en tuinh. Inl.: Alle nutsv. aanwezig, CV op
elektr. KI: € 927. Onm. besch. na bet. van prijs en kosten. Stedenb.:Waar-
dev. architecturaal geheel, Zone voor wonen 1, Gvv, stbwk.Vg voor verb.
achtergevel (dossiernr gemeente U90/022), Gdv, Gvkr, geen as-built attest
uitgereikt, niet overstromingsgevoelig, geen risicozone voor overstromin-
gen, blanco bodematt. EPC dd 24/04/2016 met berekend energieverbruik
471 kWh/m². Premie van 0,5% a/d hoogste bieder tijdens de 1e koopdag.
Bezoek:woensdag tussen 14u-16u en zaterdag tus-
sen 10u-12u (vanaf zaterdag 21/05)
Inmijning:woensdag08 juni 2016om14:00.
Toewijzing:woensdag 22 juni 2016om14:00.
In de Verkoopzaal derNotarissen, Bondgenotenlaan 134 te
Leuven
Voorlezing algemeen lastenkohier om 14 uur.
Vermoedelijk uur van oproeping en verdere inlichtingen te
bevragen ten kantore, (zie ookwww.immoweb.be enROB-TV).

www.immonot.be > 240256

LEUVEN

kantoor van Geassocieerde Notarissen
LACQUET & CROES
Half Daghmael 8/1 HERENT
Tel. 016/23.68.36 - Fax. 016/22.81.06
catherine.croes@belnot.be

OPENBARE VERkOOP met inmijningspremie van 0,5%

WONING
maria-Theresiastraat 75 Leuven
CENTRAAL GELEGENWONING, in GESL BEB, met GARAGE,
gekad sec B nr 0302C3 P0000, groot 64ca. KI: 959 €. Glvl: inkomhall,
ruime gar. en berging;Tssverd: bdk (ligb, lav en wc), kl kamer en zolder;
Verd. 1: liv, eetpl en kk;Verd. 2: 2 slpks en kruipzolder. Nutsv: water,
elektr, CV, gas, kabeldistr en riol. EPC 762 kWh/m² (UC 1855665).
Voor vrij, zuiver en onbezw. Onmidd beschikb. R.O.:Wg;Vg dd
14/03/1980 (veranderen voorgevel); Gdv; Gvkr; Gvv. Niet overstro-
mingsgev. Beschermde archeologische zone ‘Historische stadskern van
Leuven’ (info: www.onroerenderfgoed.be).
Bezoek: zaterdagvan 10u-12u (vanaf 21/05/2016)
Inmijning:maandag06 juni 2016om14:00.
Toewijzing:maandag20 juni 2016om14:00.
In de Verkoopzaal van hetNotarishuis, Bondgenotenlaan
134 te Leuven
Zie ook: www.lacquet-croes.be

www.immonot.be > 240061

LEUVEN

kantoor van Geassocieerde Notarissen
MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS
BOUDEwiJNLAAN 19 AARSCHOT
Tel. 016/56.17.74 - Fax. 016/56.72.66
info@notarissen-msp.be

OPENBARE VERkOOP tov de Vrederechter v/h kanton Leuven 2

WOONHUIS
Zavelberg 17 Leuven
GOED GELEGENWOONHUIS MET GARAGE ENTUIN, gekad.
wijk A nr. 146/L/5 voor 8a 65ca, KI 1.083 € - EPC 422 kWh/m², omv.:
kelder; glvl: inkomhall met trap, liv. met zitkamer, eetk., kk., overdekte
koer, toilet, berging, gar., terras en grote tuin; verd.: 3 slpks., toilet,
bdk.Wg; Bwj. 1939 +Vg aanbouw 29/09/1971; Gvv; Gdv; Gvkr; Niet
overstromingsgevoelig. Nutsv.: CV (stookolie), waterl. elektr., riolering,
kabel-TV, tel., roll. (ged.), dubb. glas.Vrij van gebr. - Gewone voorw.
Bezoek: zaterdagvan 14u-16u
Enige zitdag: donderdag09 juni 2016om11:00.
In de Zittingszaal van het Vredegerecht (Leuven 2), Vaart-
straat 24 te Leuven
Alle verdere inlichtingen vrij te bekomen op het notariskantoor,
zie ookwww.immoweb.be enROB-TV.

www.immonot.be > 240025

LEUVEN

kantoor van Geassocieerde Notarissen
MOSTAERT & MAERE & VAN ELSLANDE
Brusselsestraat 190 LEUVEN
Tel. 016/22.51.14 - Fax. 016/20.74.93
info@mmve-notarissen.be

RECHT VAN HOGER BOD
Er blijkt uit een pv van toewijzing gesloten door geassocieerd nota-
ris Carl maere te Leuven, op 9/05/2016 dat het hierna beschreven
onroerend goed, onder voorbehoud van gebrek aan hoger bod, werd
toegewezen

mODERN APPARtEmENtSGEBOUW
Diestsevest 89-JB Van monsstraat 70 Leuven (1e Afd.)
APPARTEMENTSGEBOUW best. uit een comm. glvl, 2 app. en een
dubb. autostaanpl., thans in gebr. als kantoorgebouw, gekad. wijk A nr.
1013/H/14/P0001 voor 1a 20ca, omv.: Kelder (voll. onderk.): 4 archiefr.
(3 grote en 1 kl.), kitch. met afwasmachine en spoelbak, 2 wc’s met lav.,
doucher., bergr., kelder met warmwaterboiler en electriciteitskast; glvl:
ontvangstkantoor met wachtplaats, vergaderz., trappenhall met lift, ap.
zijingang; verd.: dubb. landschapskantoor en dakterras; 2e verd.: land-
schapskantoor en dubb. kant., san. en dakterras; Dubb. autostaanplaats.
Wche;Vg 01/06/2007 (dossiernr gemeente RO2007/0220) voor het
verb. v/e app.geb. met comm. glvl en 14/12/2007 (dossiernr gemeente
RO2007/0988) voor het verb. v/e app.geb. met comm. ruimte; Gvv;
Gdv;VkrVl.Wooncode leegstand; Niet gel. in overstromingsgevoelig
geb.; Opgen. in de inv. archeologische zones ‘Historische Stadskern Leu-
ven’. Nutsv.: water, elektr., gas, tel. en televisiekabel, netwerkbekabeling
in de kantoren.Vrij uiterlijk 1 maand na de toewijzing.Verw.: plafondcli-
matisatie.Vrij en onbelast. Gewone voorw.Totaal KI: 3.362 €.

MITSDEPRIJSVAN, buiten de kosten: 610.000EURO
Bezoek: zaterdagvan 14u-16u
LAATSTEDAGHOGERBOD:DINSDAG24/05/2016.Art.
1592vhGer.Wetb.: zie verder indezekatern:

www.immonot.be > 238893



LEUVEN

kantoor van Geassocieerde Notarissen
TRIAU & VERWIMP
Provinciebaan 97 ROTSELAAR
Tel. 016/44.60.30 - Fax. 016/44.59.98
kristiaan.triau@belnot.be

OPENBARE VERkOOP

CENtRAAL GELEGEN APPARtEmENt EN
GARAGE
KOOP 1: APPARtEmENt
Residentie “De Biest” Tervuursestraat 99 Leuven
Gel. op het glvl, omv.: inkomhall, ruime liv., kk., 3 ruime slpks., bdk.
(bad, lav.,WC) en terras, kelder. Onm. vrij mits bet. van prijs en kosten.

KOOP 2: GARAGEBOX,
Leuven
Gel. op het glvl achter het geb.Verhuurd voor € 25 p/m.
Bezoek: zaterdagvan 10u-12u (vanaf 30/04)
Centrale ligging, vlakbij invalswegen en openbaar vervoer.
Vg;Wg; Gdv; Gvkr; Gvv. EPC: 496 kWh / m². KI: € 1.239.
Inmijningspremie van 0,50 %
Voorlopige toewijzing:woensdag 25mei 2016om14:00.
Definitieve toewijzing:woensdag08 juni 2016om14:00.
In de Verkoopzaal van het Notarishuis, Bondgenotenlaan
134 te Leuven

www.immonot.be > 239795

LEUVEN

kantoor van Geassocieerde Notarissen
VAN DEN BOSSCHE & DE VUYST
Naamsestraat 37 LEUVEN
Tel. 016/22.33.44 - Fax. 016/24.41.41
sd@1783.be

OPENBARE VERkOPiNG met winst van 0,5 % premie op het beloop
v/d inmijningsprijs

WOONHUIS
Adjudant Harboortstraat 19 Heverlee
WOONHUIS metTUINTJE, gekad. sec. E nr 83P P0000, groot 85ca;
KI: 656 € (kl. beschr. mog.). Omv.: Ondergr.: kelder met chauffageketel,
kl. kelder, waskelder met toegang tot tuin; glvl: ink., hall met vestiare, liv.-
eetk., kk., bdk.; 1e verd.: 2 grote kamers; daarboven: grote in te richten
zolder.Voorz. van water, elektr., CV op aardg.VRIJVAN GEBRUIK.
VoorVRIJ en ONBEZWAARD. Gel. in RUP gen. ‘GGKR-K4Tiense-
steenweg, stad en voorstad’, goedgekd bij besl. van Best. Dep. dd 7/08/
2014 met als best. ‘Waardev. architecturaal geheel, Zone voor wonen
1; stedenbwk.Vg uitgereikt op 5/10/1972 voor verb. en uitbreiden van
achterbouw; Gdv; Gvkr; Gvv; geen as-builtattest; geen voorkeursbesluit
of projectbesluit; gel. noch in een risicozone voor overstroming, noch
in een mog. of effectief overstromingsgevoelig geb., noch in een afgeba-
kend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone; EPC: 426kWh/m².
Bezoek:woevan 14u-16u, zat van 10u-12u
Voorlopige toewijzing:maandag09mei 2016om14:00.
Definitieve toewijzing:maandag23mei 2016om14:00.
In de Verkoopzaal van het Notarishuis, Bondgenotenlaan
134 te Leuven
Inl. kosteloos op het kantoor.

www.immonot.be > 239202

LEUVEN / HOLSBEEK

kantoor van Geassocieerde Notarissen
VAN DEN BOSSCHE & DE VUYST
Naamsestraat 37 LEUVEN
Tel. 016/22.33.44 - Fax. 016/24.41.41
sd@1783.be

OPENBARE VERkOPiNG tov de Vrederechter v/h 1 kanton Leuven

WOONHUIS
kriekenbergweg 28 Leuven (kessel-Lo 1e afd. en Holsbeek 1e
afd.)
Stad LEUVEN - 7e afd. - KESSEL-LO - 1e afd. en gem. HOLSBEEK
- 1e afd.
RUSTIG GELEGENWOONHUIS met PERCEELTJE BOS, gekad.
deels onder Leuven (Kessel-Lo) sec. B nr 12/C/2/P0000, opp. 12a74ca,
en deels onder Holsbeek sec. F nr 64/Z/2/P0000, opp. van 80ca, hetzij
voor een tot. Opp. van 13a54ca. KI 718 € (kl. beschr. mog.). Omv:
ondergr: kelder met verwarmingsketel en provisiekelder; glv: inkomhall,
liv.-eetk., kk., wc, bdk., bergr. en gar.; 1e verd.: 3 kamers en een bur.;
daarboven: zolder.Voorz. van water, elektr., CV op stookolie (alles afge-
sloten).VRIJVAN GEBRUIK.VoorVRIJ en ONBEZWAARD. Deels
gel. in het gem. RUP ‘WF1 NederzettingsstructuurWoonfragmenten -
fase 1’ goedgek op 20/01/2011 met als best. ‘zone voor woonfragment 6’,
deels gel. in het GWplan met als best ‘Pg’ en deels gel. in het provinciaal
RUP ‘weekendverblijven, campings en res. woonwagenterreinen, deel
1’ goedgek op 8/10/2013 met als best. ‘Ng’; gn stedenbwk.Vg afgel.
(constructies werden opger. vóór 22/4/ 1962 en worden geacht vergund
te zijn); Gdv, Gvkr, Gvv; geen as-builtattest; geen voorkeursbesluit of
projectbesluit; gel. noch in een risicozone voor overstroming, noch in
een mog. of effectief overstromingsgevoelig geb., noch in een afgeba-
kend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone; EPC: 796 kWh/
m². Zonder instelprijs. Zonder premie. Mog. tot afsch. v/h recht van
hoger bod op de zitdag.
Bezoek:Woevan 14u-16u; Zat van 13u-15u
Toewijzing: dinsdag 24mei 2016om14:00.
In de Verkoopzaal van het Vredegerecht 1e kanton, ‘Villers-
college’, Vaartstraat 24 te Leuven
Inl. kosteloos op het kantoor.

www.immonot.be > 239548

LINTER

kantoor van Geassocieerde Notarissen
LUC VAN EECKHOUDT & KATRIEN CHAMPAGNE
SiNT TRUiDENSESTEENwEG 166 LiNTER (ORSmAAL)
Tel. 011/78.44.75 - Fax. 011/78.44.76
champagne@notaris-linter.be

OPENBARE VERkOPiNG

WONING O.B.
Oplinterstraat 33A wommersom (7e afd.)
Een mooie villa uit 2001 met tuin, kelder en ondergr. gar., gekad. sec.
A nr. 0047WP0000, voor een opp. van 8a 84ca. KI: € 1.281. Stbwk.
inf.: GWplanTienen - Landen deelsWg met land. kar. en deels Lwag;
Vg 24/11/1997 en 22/12/1997 voor het bouwen van woning;Vv dd
22/09/1997 met ref. 1997/8; Gdv noch beslissingen (art. 6.1.1 of 6.1.41
t.e.m. 6.1.43VCRO); Gvkr (art.2.4.1VCRO).VRIJ na volledige bet. van
koopprijs en kosten ter vrije besch. v/d kopersVANAFTWEE MAAN-
DEN NA DEFINTIEFWORDENVAN DEVERKOOP.VOORVRIJ,
ZUIVER en ONBELAST.
Bezoek: elke zaterdagnamiddagvan 14u-16u
Zitdag:woensdag 25mei 2016om14:00.
In de Verkoopzaal der Notarissen, Cultuurcentrum “De
Kruisboog”, Sint-Jorisplein 20 te Tienen
GEEN INSTELPRIJS. GEENPREMIE.
Inlichtingen kosteloos te bekomen op kantoor.
Zie ookwww.immoweb.be enROB-TV.

www.immonot.be > 239528

LUBBEEK

kantoor van Geassocieerde Notarissen
BOES, BOSMANS & BRUSSELMANS
L.E. Van Arenbergplein 8 HEVERLEE
Tel. 016/30.83.70 - Fax. 016/30.83.79
info@bbbnot.be

OPENBARE VERkOOP

GEREStAUREERDE HOEVE
Hertbosweg 11 Lubbeek
LANDELIJK, MOOI GELEGEN GERESTAUREERDE HOEVE met
schuur, uitgerust bijgebouw in U-vorm, binnenkoer, tuin, boomgaard,
gekad. wijk E nr. 365/P/P0000, voor een opp. van 22a 83ca. Dit goed
begrijpt: Ondergr.: 2 kelders; Glvl: binnenkoer-parking, eetpl. met oude
tegelvloer, salon met eiken plankenvl. en o.h., bur. met plankenvl., ruime
gewelfde kk. met traditionele hout-bakoven, berging, voute-kamer,WC
met lav., serre en mooie beplante tuin-boomgaard;Verd.:WC, 4 slpks.
(waarv. 1 met opengewerkt dakgebinte en af te werken bdk. en 1 mez-
zanine), bdk.; Daarboven: kl. bergzolder; Grote schuur aan woning met
mog. tot uitbr.; Bijgebouw: polyvalente zaal, uitgerust met water/ elektr.
Vrij: Onmidd. Uitgerust met CV (stookolie) en gebr. nutsv. - waterput.
EPC: 365 kWh/m². KI € 860. Stbwk. inf.: Ag;Vg dd 29-07-2003 verb./
uitbr. eengezinswoning; Gdv; Gvkr; Gvv. Mog. overstromingsgev. geb.
Bezoek: zaterdagvan 10u-12u enwoensdagvan 14u-
16u (GPS:Hertbosstraat)
Enigekoopdag:maandag 13 juni 2016om17:00.
In de Verkoopzaal van het Notarishuis, Bondgenotenlaan
134 te Leuven
Inlichtingen kosteloos te bekomen ten kantoor v/d instrumente-
rende notaris na afspraak of viamail info@bbbnot.be

www.immonot.be > 240010

LUBBEEK

kantoor van Notaris
JOZ WERCKX
B. Aug. De Becker Remyplein 61 kESSEL-LO
Tel. 016/25.16.32 - Fax. 016/25.62.23
jozef.werckx@notaris.be

OPENBARE VERkOPiNG mET 0,5% inmijningspremie:

WONING
Gemeentestraat 27 Linden (4e Afd.)
WONING met GARAGE enTUIN. Sec. B perc. 35 N P0000, 2a
41ca met een basis-KI van 751 €. Inkomhal met trap, ruime liv., kk., 3
slpks., naaikamertje, bdk. met wc, kelder, veranda, gar. en tuin. Elektr.,
waterl., tel., distr.Vrij uiterlijk 2 maanden na def. toewijzing ovv bet.
prijs en kosten.Voor vrij en onbezwaard. R.O.: stbwk.Vg 9/05/1966,
22/10/1968 en 4/11/1970;Wg; Gdv; Gvkr;Vv 15/02/1966 (Li26); geen
voorkeur- of projectbesluit. EPC van 15/02/2016: 648 kWh/m²jaar.
PV onderzoek elektr. laagspanningsinst. van 15/02/2016: niet conform
AREI. Bodematt.: 20160198693 - R: 20160197687: geen relevante
gegevens besch.

VOORLOPIGETOEWIJZING: 160.000EURO
Bezoek: zaterdagvan 14u-16u
Definitieve toewijzing: vrijdag 20mei 2016om14:00.
in verkoopzaal vh Notarishuis, Bondgenotenlaan 134 te
Leuven

www.immonot.be > 238882



OUD-HEVERLEE

kantoor van Geassocieerde Notarissen
BOES, BOSMANS & BRUSSELMANS
L.E. Van Arenbergplein 8 HEVERLEE
Tel. 016/30.83.70 - Fax. 016/30.83.79
info@bbbnot.be

OPENBARE VERkOOP met inmijningspremie van 0,50% op bedrag
voorlopige toewijzing

LANDELIJK GELEGEN BOUWGROND
Hazenfonteinstraat (rechts naast huisnr. 53) Oud-Heverlee (1e afd.)
LANDELIJK GELEGEN BOUWGROND (OPEN BEB.), gekad. wijk
A nr. 16 D 2 P0000 voor een opp. van 7a27ca. Onmidd. vrij. Goede ver-
binding E40 & E314. Mooi uitzicht op Dijlevallei. Gel. in doodlopende
str., nabij spoorlijn Leuven-Ottignies doch rustig gel. (mog. tot uitbr.
tuin) Plans en stdbwk. voorschriften: kosteloos ten kantore mits afspr. of
via mail naar info@bbbnot.be Stbwk. info:Wg met land. kar; Gvg; Gdv;
Gvkr;Vv (lot 1A) dd 24/11/2015.
Voorlopige toewijzing: vrijdag 27mei 2016om14:00.
Eindelijke toewijzing: vrijdag 10 juni 2016om14:00.
In de Verkoopzaal van hetNotarishuis, Bondgenotenlaan
134 te Leuven

www.immonot.be > 239770

OUD-HEVERLEE

kantoor van Geassocieerde Notarissen
BOES, BOSMANS & BRUSSELMANS
L.E. Van Arenbergplein 8 HEVERLEE
Tel. 016/30.83.70 - Fax. 016/30.83.79
info@bbbnot.be

RECHT VAN HOGER BOD TOT EN mET 24/05/2016

VILLA
Burgemeester L. Janssensstraat 3 Blanden
RUSTIG GELEGEN VILLA MET GARAGE EN AANGELEGDE
TUIN, gekad. wijk B nr. 215P5P0000 voor een opp. van 7a18ca. Dit
goed begrijpt: Glvl-straatniv.: ruime gar., waspl., kruipk.; Glvl-tuinniv.:
hall met vestiaire, ruime liv. met parket, eetpl., kk., wc, bdk. met dubb.
lav. en bad, 2 slpks. waarv. 1 met balkon en aangel. tuin met terras;
Zolderverd.: zolder (mog. tot bijmaken kamers). Het goed is uitgerust
met de gebr. nutsv. en CV (stookolie).Vrij: Onmidd. KI: 1685 €. Bwj:
1978. EPC: 505 kWh/m². Stbwk. inf.:Wg (deels) & hoofdzakelijk Wug;
Vg dd 8.03. 1977 vr bouwen patriculier woonhuis;Vv dd 24.11.1975 vr
40 kavels bestemd voor open beb.; Gdv; Gvkr.
TOEGEWEZENMITS: 295.000EURO
Bezoek: zaterdagvan 10u-12u enwoensdag 14u-16u
Art. 1592vhGer.Wetb.: zie verder indezekatern:

www.immonot.be > 239005

OUD-HEVERLEE

kantoor van Geassocieerde Notarissen
BOES, BOSMANS & BRUSSELMANS
L.E. Van Arenbergplein 8 HEVERLEE
Tel. 016/30.83.70 - Fax. 016/30.83.79
info@bbbnot.be

OPENBARE VERkOOP met inmijningspremie van 0,5%

RESIDENtIEEL GELEGEN VILLA
Banhagestraat 47 Blanden
RESIDENTIEEL GELEGEN VILLA met aanhorigh. en tuin, gekad.

wijk A nr. 0136YP0000 voor een tot. opp. van 12a 40ca. Dit goed
begrijpt: Glvl tuinniv.: voll. onderk., gar. en werkpl.; Glvl straatniv.:
inkomhal, ruime woonk., eetpl. met toegangsdeur naar kelder, wc, bur.,
kk. met toegang tot tuin en terras; 1e verd.: 3 slpks., bdk. met bad & lav.;
Zolder: bergzolder.Vrij: Onmidd. Bwj.: 1964. Directe omg. v. openbaar
vervoer, school & winkels/ nabij E40 Uitgerust met CV (stookolie) en
gebr. nutsv. EPC: 1069 kWh/m². KI € 827. Stbwk. inf.:Wg; Gvg; Gdv;
Gvkr; Gvv. Mog. overstromingsgevoelig. ¿
Bezoek: zaterdagenvan 10u-12u enwoensdagenvan
16u-18u
Voorlopige toewijzing: vrijdag 10 juni 2016om14:00.
Eindelijke toewijzing: vrijdag 24 juni 2016om14:00.
In de Verkoopzaal van hetNotarishuis, Bondgenotenlaan
134 te Leuven
Inlichtingen kosteloos te bekomen ten kantoor v/d instrumente-
rende notaris na afspraak of viamail info@bbbnot.be

www.immonot.be > 240132

OUD-HEVERLEE

kantoor van Notaris
GWEN DANIELS
waversebaan 240 OUD-HEVERLEE
Tel. 016/47.41.58 - Fax. 016/47.41.60
gwen@notarisdaniels.be

OPENBARE VERkOOP

WOONHUIS
Dennenlaan 8 Oud-Heverlee
GOED Gel.WOONHUIS, 10a 20ca. K.I. 2.549,00 €. Omv.: - op het
glvls.: ink., vestiaire,WC, woonk., veranda, 2 kamers en douchek.; - op
de eerste verd.: nachth., 4 slpks., badk.,WC, zolderberging; - zolderr.;
- in de kelder: gar., berging, waspl. en cv-lokaal. Alle nutsvoorz. (verw.
via aardg., bwj. 1979). Art. 5.2.1.Vl. Codex Ruimt. Ord.Wg - Vg -
VV - Gdv - Gvkr.Watertoets: niet overstromingsgevoelig, niet gel.
in een risicozone voor overstromingen. Blanco bodematt.Ter besch.
vanaf de bet. der prijs en kosten. EPC waarde: 554 kWh/m2, Cert. Nr:
20160214-0001835292-1.
Bezoek:Vanaf 7mei alle ZATERDAGEN14u-16u en
alleWOENSDAGEN16u-18u
Enige zitdag: vrijdag03 juni 2016om14:00.
in de verkoopzaal van het notarishuis, Bondgenotenlaan 134
te Leuven
Mogelijkheid tot afschaffing van het recht van hoger bod op de
zitdagwegens bijzondere omstandigheden.

www.immonot.be > 239896

OVERIJSE

kantoor van Geassocieerde Notarissen
VERHAEGEN, BUSSCHAERT & PIERRE
J.B. DEkEYSERSTRAAT 40 OVERiJSE
Tel. 02/687.60.06 - Fax. 02/687.39.16
notaris.verhaegen@telenet.be

DEFiNiTiEVE kOOPDAG (NA HOGER BOD)

WONING
Nekkedelle 2 Overijse (4e afd.)
ZEER GOED GELEGEN WONING, op een opp. van 35a50ca (sec.
C, nr. 0711F2P0000). Ind. woning: Ondergr.: gar. vr 2 wagens, voll.
onderk.; Glvl: inkomhall, 2 kamers, vestiaire met WC, bdk. met ligb. en
2 lav.’s, voll. ing. kk., liv.; Onder dak: mog. extra kamers; Grote tuin met
terras en tuinh. KI: 2.605 €. EPC: 932 kWh/m². CV op gas. Dubb. glas.
Rolluiken. Alarminst. Genot: onm. na bet. koopprijs en kosten. Sted.
best.:Wg met land. kar. en deels Serregebied.Watertoets: kl. deel van
tuin gel. in effectief overstromingsgevoelig geb.; het perc. ligt ged. in
mog. overstromingsgevoelig geb.
NAHOGERBODGEBRACHTOP: 276.200EURO
Bezoek: zaterdag07/05, 14/05 en21/05van 10u-12u
Definitieve toewijzing: donderdag 26mei 2016om14:00.
In Staminee bij Jokke, Duisburgsesteenweg 176 te Overijse

www.immonot.be > 238326

ROTSELAAR

kantoor van Notaris
JAN DENYS
Hoge weg 24 wERCHTER
Tel. 016/60.11.21 - Fax. 016/60.58.52
jan.denys@notaris.be

OPENBARE VERkOPiNG

WOONHUIS
Nieuwebaan 17 werchter
WOONHUIS OP EN MET GROND, gekad. wijk E, nr. 192C2P0000
voor een opp. van 10a 65ca. Bwj. 1965. De woning begrijpt: Hall,
woonpl., bur., bdk., 2 slpks., kelders, zolders, gar.Verw. met stookolie. KI
1323 €. Onm. besch. na bet. van prijs en onkosten.Vrij en onbelast. Gel.
in Wg en deels in Ng. Gdv stedenb., Gvkr, niet gel. in overstromingsge-
bied. EPC 1216 kWh/m² - keuring elektr.: niet conform - keuring stook-
olietank: conform. Bouwvergunning afgel. op 3/3/1964 voor het bouwen
v/e woning. Deels (straatkant): mog. overstromingsgevoelig.

OPDE1eZITDAGVAN03/05/2016WERDDEPRIJS
BEKOMENVAN: 172.000EURO
Bezoek: zaterdag tussen 10u-11u30
Tweede zitdag: dinsdag 31mei 2016om15:00.
In café DeWissel, Sint-Jansstraat 101 teWerchter
Alle verdere inlichtingen vrij te bekomen op het notariskantoor
e-mail: jan.denys@notaris.be

www.immonot.be > 239034

SCHERPENHEUVEL-ZICHEM

kantoor van Geassocieerde Notarissen
TIMMERMANS, MEURIS & CLAES
molenstraat 46 SCHERPENHEUVEL ZiCHEm
Tel. 013/77.23.00 - Fax. 013/77.84.50
notaris@3270notaris.be

OPENBARE VERkOPiNG

BOUWGROND & GROND
KAVEL 1: PERCEEL BOUWGROND VOOR OPEN
BEBOUWING
aan de Pannestraat messelbroek (3e afd.)
met een straatbreedte van 18m, gekad. kad. wijk C nrs. 292/02/A en
292/F/deel en vlgs. prekadastratie wijk C nr. 446/A/P0000, met een opp.
vlgs. meting van 7a53ca. Zoals dit goed is aangeduid met lot A op voor-
melde metingsplan van 10/09/2015. 18 M STRAATBREEDTE.

KAVEL 2: PERCEEL GROND
ter plaatse genaamd “Savelpael” messelbroek (3e afd.)
gekad. vlgs. kad. wijk C nr. 292/F/deel en vlgs. prekadastratie wijk C nr.
292/K/P0000, met een opp. vlgs. meting van 10a98ca. Zoals dit goed is
aangeduid met lot 1 op voormeld metingsplan van 28/04/2015.
VRIJ NA BETALING PRIJS EN KOSTEN. Informatie-
verplichting artikel 5.2.1.Vl. Codex Ruimtelijke Ordening:
1) Gvg; 2) Wg.land.kar. & Ag; 3) Gdv; 4) Gvkr; 5) Vv. Niet
overstromingsgevoelig; geen risicozone voor overstroming;
geen recent overstroomd gebied; geen afgebakende oever-
zone of overstromingsgebied.
Zitdag: vrijdag 27mei 2016om14:00.
In café “HetMolenhuis”, Noordervest 2 te Scherpenheuvel-
Zichem
Onder opschortende voorwaarde van niet-uitoefening v/h recht
van voorkoop vanWaterwegen&Zeekanalen.
ZONDER INSTELPRIJS - BIEDINGENOPFYSIEKEWIJZE.
Meer inlichtingen vrij te bekomen op het notariskantoor.

www.immonot.be > 239454



SCHERPENHEUVEL-ZICHEM

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 met een inmijningspremie van 0,5%

WONING
Pannestraat 39 messelbroek (3e afd.)
WONING METTUIN, gekad. sec. C, nrs. 298/V P0000 en 298/W
P0000, opp. 05a 57ca. Ind.: Glvl: inkomhal, liv., kkn, waspl.-berging,
wc, berging;Verd.: 3 slpks, bdk.; Zolder via luik - voorraadkeld.Wglk;
Vg (08/10/1962: nieuwbouw eengezinsw. + 26/01/1987: bijgeb.); Gvv;
Gdv; Gvk; niet overstr.gev. Nutsv.: CV aardg., elektr.,TV-distr. en tel.
EPC: 1053 kWh/m² (20160124-0001828930-1). Onmidd. beschikb.
na bet. kosten + prijs -Vrij en onbelast - Gewone voorw. KI: 442 € kl.
beschr. mog.
Bezoek: zaterdagvan 14u-16u (vanaf 30/04/2016)
Inmijning: donderdag 26mei 2016om17:00.
Toewijzing: donderdag09 juni 2016om17:00.
In café Oep de Met, Markt 18 te Zichem

www.immonot.be > 239353

SCHERPENHEUVEL-ZICHEM

kantoor van Geassocieerde Notarissen
TIMMERMANS, MEURIS & CLAES
molenstraat 46 SCHERPENHEUVEL ZiCHEm
Tel. 013/77.23.00 - Fax. 013/77.84.50
notaris@3270notaris.be

OPENBARE VERkOPiNG

5 BOUWGRONDEN & GROND
KAVEL 1: PERCEEL BOUWGROND
VOOR OPEN BEBOUWING
aan de Testeltsebaan messelbroek (3e afd.)
gekad. vlgs. kad. wijk C nrs. 356/B/2/deel, 356/A/2/deel en 356/V/deel en
vlgs. prekadastratie wijk C nr. 356/C/2/P0000, met een opp. vlgs. meting
van 9a68ca. Zoals dit goed is aangeduid met lot 1A, op het metingsplan.
15,31M STRAATBREEDTE.

KAVEL 2: PERCEEL BOUWGROND
VOOR HALFOPEN BEBOUWING
aan de Testeltsebaan messelbroek (3e afd.)
gekad. vlgs. kad. wijk C nrs. 356/V/deel, 356/B/2/deel, 356/A/2/deel en
356/W/deel en vlgs. prekadastratie wijk C nr. 356/E/2/P0000, met een
opp. vlgs. meting van 5a00ca. Zoals dit goed is aangeduid met lot 2A, op
voormeld metingsplan. 10M STRAATBREEDTE.

KAVEL 3: PERCEEL BOUWGROND
VOOR HALFOPEN BEBOUWING
aan de Testeltsebaan messelbroek (3e afd.)
gekad. vlgs. kad. wijk C nrs. 356/W/deel en 356/B/2/deel en vlgs.
prekadastratie wijk C nr. 356/G/2/P0000, met een opp. vlgs. meting van
4a93ca. Zoals dit goed is aangeduid met lot 3A, op voormeld metings-
plan. 10 M STRAATBREEDTE.

KAVEL 4: PERCEEL BOUWGROND
VOOR HALFOPEN BEBOUWING
aan de Testeltsebaan messelbroek
gekad. vlgs. kad. wijk C nrs. 356/W/deel en 356/B/2/deel en vlgs.
prekadastratie wijk C nr. 356/K/2/P0000, met een opp. vlgs. meting van
3a66ca. Zoals dit goed is aangeduid met lot 4, op voormeld metingsplan.
10 M STRAATBREEDTE.

KAVEL 5: PERCEEL BOUWGROND
VOOR HALFOPEN BEBOUWING
aan de Testeltsebaan messelbroek (3e afd.)
gekad. vlgs. kad. wijk C nr. 356/W/deel en vlgs. prekadastratie wijk C nr.
356/L/2/P0000, met een opp. vlgs. meting van 3a90ca. Zoals dit goed is
aangeduid met lot 5, op voormeld metingsplan. 12,86 M STRAAT-
BREEDTE.

KAVEL 6: PERCEEL GROND
messelbroek (3e afd.)
gekad. vlgs. kad. wijk C nrs. 356/B/2/deel en 356/A/2/deel, en vlgs.
prekadastratie wijk C nrs. 356/D/2/P0000, 356/F/2/P0000 en 356/H/2/
P0000, met een opp. vlgs. meting van 5a92ca. Zoals dit goed is aange-
duid met loten 1B, 2B en 3B, op voormeld metingsplan.
VRIJ NA BETALING PRIJS EN KOSTEN. Informa-
tieverplichting artikel 5.2.1.Vl. Codex R.O.: 1)Vg; 2)
Wg.land.kar. & Ag ecologisch belang; 3) Gdv; 4) Gvkr; 5)
Vv. Deels mogelijk, deels effectief en deels niet overstro-
mingsgevoelig; geen risicozone voor overstroming; geen
recent overstroomd gebied; geen afgebakende oeverzone
of overstromingsgebied. Onroerend erfgoed: aangeduide
ankerplaats.
Zitdag: vrijdag 27mei 2016om14:00.
In café “Het Molenhuis”, Noordervest 2 te Scherpenheuvel-
Zichem
Onder opschortende voorwaarde van niet-uitoefening v/h recht
van voorkoop vanWaterwegen&Zeekanalen.
ZONDER INSTELPRIJS - BIEDINGENOPFYSIEKEWIJZE.
Meer inlichtingen vrij te bekomen op het notariskantoor.

www.immonot.be > 239444

SCHERPENHEUVEL-ZICHEM

kantoor van Geassocieerde Notarissen
TIMMERMANS, MEURIS & CLAES
molenstraat 46 SCHERPENHEUVEL ZiCHEm
Tel. 013/77.23.00 - Fax. 013/77.84.50
notaris@3270notaris.be

OPENBARE VERkOPiNG

RIJWONING
Basilieklaan 164 Scherpenheuvel (1e afd.)
RIJWONING metTUIN, gekad. wijk A, nr. 338/P/P0000, voor een opp.
van 2a 30ca. Begr.: kelder; glvl: open inkomh., leefr., grote ing. kkn. met
toegang tot Z-ger. terras, nw. ing. bdk., grote gar. met elektr. sectionaal-
poort; 1e verd.: 2 grote slpks., dressing, 2 doorlopende slpks., dakterras;
zolder; tuin Bwj. 1949. Kl. beschr. mog. (KI: 624 €). Nutsv.: verw. op
stookolie (pelletkachels zijn niet inbegr.); dubb. begl. EPC 20131201-
0001491972-00000002-7 - 386 kWh/m².VRIJ NA BETALING PRIJS
EN KOSTEN. Informatieverplichting art. 5.2.1.Vl. Codex Ruimt. Ord.:
1) Gvg (opger. vóór 22/04/1962 - vermoeden vanVg); 2)Wg; 3) Gdv;
4) Gvkr; 5) Gvv; 6) Geen as-builtattest; 7) Geen voorkeursbesluit of
projectbesluit. Niet overstromingsgevoelig; geen risicozone voor over-
stroming; geen recent overstroomd geb.; geen afgebakende oeverzone of
overstromingsgebied.
Bezoek: iederewoe. 18u-20uen zat. 11u-13u (vanaf
4/5/2016)
Zitdag: dinsdag 31mei 2016om16:00.
In café ‘t Molenhuis, Noordervest 2 te Scherpenheuvel
ZONDER INSTELPRIJS. BIEDINGENOPFYSIEKEWIJZE.
Meer inlichtingen vrij te bekomen op het notariskantoor.

www.immonot.be > 239458

SCHERPENHEUVEL-ZICHEM

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

OPENBARE VERkOOP

UNIEK PERCEEL GROND
Stationsstraat 40, 42 en +42 Testelt

UNIEK PERCEEL GRONDVAN 94a 57ca INWOONGEBIED en
WATERWINNNINGSGEBIED thans nog met geb., burelen en werkpl.
Grond met geb., gekad vlgs. kad. sec C nr. 431/Z/6 P0000, 431/S/2
P0000, 434/B/3 P0000 en 431/Y/6P0000, tot. grootte 94a57ca.Voor
vrij, zuiver en onbezw. In gebr. zonder recht noch titel, beschikb. na
bet. van kosten en prijs, doch ten vroegste 15 dagen na bet. uittreksels
toewijs. R.O.:Wg en waterwinningsgebieden (434/B/3 en 431/Y/6) en
woningbouwgeb. voor 431Z6, 431Y6 en 431S2; Gvg, doch geb. opger.
voor 22/04/1962; Gdv, Gvkr ing.VCR noch ing. complexe projecten,
Gvv, geen voorkeursbesluit en geen projectbesluit; watertoets: niet gel.
in risicozone overstroming, met uitz. van perc. 434/B/3, noch in een
afgebakende oeverzone of afgebakend overstromingsgebied, wel gel.
in effectief overstromingsgevoelig geb.; niet opgen. in de inventarissen
(landschapsatlas, de inv. archeologische zones, de inv. bouwkundig
erfgoed, de inv. van houtige beplantingen met erfgoedwaarde. Gn KL
beschr mog.
Bezoek:NAAFSPRAAKMETHETKANTOOR
Enige zitdag:maandag 30mei 2016om14:00.
In café “Den Arend”, Mouthorensteenweg 31 te Langdorp
ZONDER INSTELPRIJSENZONDERPREMIE.
Mogelijkheid tot afschaffing recht van hoger bod op de zitdag.
De bieder dient een bankwaarborg te verstrekken van tenmin-
stens 200 000EUR. Dezewaarborg zal bij definitieve toewijs
aan deze bieder als waarborg op de prijs dienen.
Zie ook: www.notarislucbogaerts.be

www.immonot.be > 239754

SCHERPENHEUVEL-ZICHEM

kantoor van Geassocieerde Notarissen
TIMMERMANS, MEURIS & CLAES
molenstraat 46 SCHERPENHEUVEL ZiCHEm
Tel. 013/77.23.00 - Fax. 013/77.84.50
notaris@3270notaris.be

OPENBARE VERkOPiNG

WOONHUIS
Lobbensestraat 84 Zichem (2e afd.)
WOONHUIS metTUIN, op en met grond en aanhorigh., gekad. vlgs.
kad. wijk C nr. 45/R/2/P0000, met een opp. vlgs. kad. van 9a90ca. Begr.:
Kelder; Glvl: hall, liv., eetpl., kk.; 1e verd.: 2 slpks., bdk.; 2e verd.: zolder/
zolderkamer;Tuin & gar. Kl. beschr. mog. (KI: 676 €). Nutsv.: mazout.
EPC 20151012-0001801575-1 - 599 kWh/m². Informatieverplichting
art. 5.2.1.Vl. Codex Ruimt. Ord.: 1) Gvg; 2)Wg.land.kar. & Ag; 3) Gdv;
4) Gvkr; 5) Gvv. Niet overstromingsgevoelig; geen risicozone voor over-
stroming; geen recent overstroomd geb.; geen afgebakende oeverzone of
overstromingsgebied.
Bezoek:Elkewoensdagvan 12u30-14u30enelke
zaterdagvan 10u-12u
Zitdag: vrijdag 27mei 2016om14:00.
In café “Het Molenhuis”, Noordervest 2 te Scherpenheuvel
ZONDER INSTELPRIJS. BIEDINGENOPFYSIEKEWIJZE.
Meer inlichtingen vrij te bekomen op het notariskantoor.

www.immonot.be > 239461

SCHERPENHEUVEL-ZICHEM

kantoor van Geassocieerde Notarissen
TIMMERMANS, MEURIS & CLAES
molenstraat 46 SCHERPENHEUVEL ZiCHEm
Tel. 013/77.23.00 - Fax. 013/77.84.50
notaris@3270notaris.be

OPENBARE VERkOPiNG

GERENOVEERDWOONHUIS
Rode 108 Testelt (4e afd.)
GERENOVEERDWOONHUIS metTUIN op en met grond en aan-
horigh., gekad. vlgs. kad. wijk C nr. 44/C/2/P0000, opp 17a 72ca. Begr.:
Glvl: inkomhall, grote liv., open kk., veranda, bdk. en washok; 1e verd.:
bdk., 3 slpks.; Kelder;Tuin. Regenwaterput. Bwj. 1959. Kl. beschr. mog.
(KI: 594 €). Nutsv.: aardg. EPC 20160219-0001836844-1 - 342 kWh/
m².VRIJ NA BETALING PRIJS EN KOSTEN. Informatieverplichting
art. 5.2.1.Vl. Codex Ruimt. Ord.: 1)Vg 26.05.1962 (bouwen bergpl.)
en 10.04.2012 (verb. en uitbreiden v/e ééngezinswoning en bouwen v/e
vrijstaand bijgebouw); 2)Wg. land. kar. & Ag; 3) Gdv; 4) Gvkr; 5) Gvv;
6) geen as-builtattest; 7) geen voorkeursbesluit of projectbesluit. Niet



overstromingsgevoelig; geen risicozone voor overstroming; geen recent
overstroomd geb.; geen afgebakende oeverzone of overstromingsgebied.
IN 1eZITDAGSLECHTSGEBRACHTOP:
186.000EURO
Bezoek:Elke zaterdagvan 12u30-14u30enelke
woensdagvan 10u-12u
Definitieve zitdag:maandag23mei 2016om14:00.
In café “Het Molenhuis”, Noordervest 2 te Scherpenheuvel
BIEDINGEN OP FYSIEKE WIJZE.
Meer inlichtingen vrij te bekomen op het notariskantoor.

www.immonot.be > 238804

SCHERPENHEUVEL-ZICHEM

kantoor van Geassocieerde Notarissen
TIMMERMANS, MEURIS & CLAES
molenstraat 46 SCHERPENHEUVEL ZiCHEm
Tel. 013/77.23.00 - Fax. 013/77.84.50
notaris@3270notaris.be

OPENBARE VERkOPiNG tov de Vrederechter v/h kanton Diest

WOONHUIS
Poelbergstraat 7 Scherpenheuvel (1e afd.)
WOONHUIS metTUIN, op en met grond en aanhorigh., gekad. vlgs.
kad. wijk B nrs. 447/P4/P0000 en 447/A5/P0000, met een opp. vlgs.
kad. van 2a23ca. Begr.: Kelder; Glvl: Liv., kk., bdk., hal met trap; 1e
verd.: 3 slpks. met overl.; Zolder. Bwj. 1949. Kl. beschr. mog. (KI: €
528). Nutsv.: mazout EPC 20160424-0001856495-1 - 1139 kWh/m².
VRIJ NA BETALING PRIJS EN KOSTEN. Informatieverplichting art.
5.2.1.Vl. Codex Ruimt. Ord.: 1) Gvg; 2)Wg; 3) Gdv; 4) Gvkr; 5) Gvv;
6) geen as-builtattest; 7) geen voorkeursbesluit of projectbesluit. Niet
overstromingsgevoelig; geen risicozone voor overstroming; geen recent
overstroomd geb.; geen afgebakende oeverzone of overstromingsgebied.
Bezoek: vanaf (11/05/2016) :woevan 14u-16u en zat
van 10u-12u
Enige zitting: dinsdag07 juni 2016om14:00.
In café “Het Molenhuis”, Noordervest 2 te Scherpenheuvel
ZONDER INSTELPRIJS. BIEDINGEN OP FYSIEKE WIJZE.
MOGELIJKHEID TOT AFSCHAFFING VAN HET RECHT
VAN HOGER BOD OP DE ZITTING.
Meer inlichtingen vrij te bekomen op het notariskantoor.

www.immonot.be > 239985

SCHERPENHEUVEL-ZICHEM

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

WOONHUIS
Houwaartstraat 138 Scherpenheuvel (1e afd.)
WOONHUIS METTUIN, op en met grond en aanhorigh., thans ten
kad. gek. wijk B nr. 505/S/2/P0000 voor een opp. van 3a06ca. KI: € 304
(kl. beschr. mog.).Welk goed omv.: Ondergr.: proviandkelder; Glvl: ink.
in zitpl., eetk., niet geïnst. kk., veranda; 1e verd.: 2 kamers; 2e verd.:
niet geïs. zolder;Tuin: bergr. enWC. Best. stedenb. “Wg”; gel. in een
beschermingszone rond een waterwingebied; bwj. tussen 1919 en 1930
(vermoeden van vergunde woning); Gvv; Gdv; Gvkr. 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.
INSTELPRIJS, (is geen aanbod tot verkoop):
50.000EURO
Bezoek: Zaterdagen07/05, 14/05, 21/05 en28/05,
telkensvan 14u-16u
Enige zitdag:woensdag01 juni 2016om14:00.
In café “Oud Schunnebroeck”, Houwaartstraat 363 te

Scherpenheuvel
PREMIE: zonder premie.
Biedingen op de zitdag kunnen alleen op fysieke wijze.
Voor verdere inlichtingen kan U terecht in het kantoor. (zie ook
www.notarimmo.be en www.vangorp-arnauts.be en ROB TV).

www.immonot.be > 239409

TERVUREN

kantoor van Geassocieerde Notarissen
ALEXANDRA JADOUL & MARIE KESTELYN
Duisburgsesteenweg 18 TERVUREN
Tel. 02/767.31.67 - Fax. 02/767.75.60
info@notarissen-tervuren.be

OPENBARE VERkOPiNG

3 GOEDGELEGEN COmmERCIËLE RUImtEN
KOOP 1:
Brusselsesteenweg 34 Tervuren
In het geb., gekad. sec. D, deel van nr 226/B, groot vlgs. plan 02a 39ca
52tma: De comm. ruimte casco afg. (ruwb.-winddicht, met plaatsing
buitenschrijnwerk en bepleisterde wanden, doch zonder vloer- en
plafondafwerking) links op het glvl bekeken vanaf de str., met als adres
Brusselsesteenweg 34 bus 02, omv. de comm. ruimte met een opp. van
85,52m², evenals berging 1 zich bevindende achterin de inkom.
MINIMUMPRIJS: 200.000EURO
KOOP 2:
Brusselsesteenweg 34 Tervuren
In het geb., gekad. sec. D, deel van nr 226/B, groot vlgs. plan 02a 39ca
52tma: De comm. ruimte casco afg. (ruwb.-winddicht, met plaatsing
buitenschrijnwerk en bepleisterde wanden, doch zonder vloer- en
plafondafwerking) rechts op het glvl bekeken vanaf de str., met als adres
Brusselsesteenweg 34 bus 01, omv. de comm. ruimte met een opp. van
76,33m², evenals berging 2 zich bevindend achterin de inkom.
MINIMUMPRIJS: 150.000EURO

KOOP 3:
Brusselsesteenweg 34A Tervuren
In het geb., gekad. sec. D, deel van nr 226/B, groot vlgs. plan 03a 06ca
14tma): De comm. ruimte casco afg. (ruwb.-winddicht, met plaatsing
buitenschrijnwerk en bepleisterde wanden, doch zonder vloer- en pla-
fondafwerking), met als adres Brusselsesteenweg 34A, omv. een comm.
ruimte met een opp. van 291,72m².
MINIMUMPRIJS: 330.000EURO
Fiche inzake technische specificaties beschikbaar op
kantoor. KI: nog niet vastgesteld. INLICHTINGEN: De
goederen worden verkocht voor vrij en onbelast. INGE-
NOTTREDING: Onm. mits betaling van prijs en kosten.
De verkochte goederen zijn vrij van gebruik.
BEZOEK: opafspraakmetELKZIJNHUISopnr
02/766.01.70
VERKOOP ONDER BTW-STELSEL (BTW OP
TOTALE PRIJS). Ligging volgens gewestplan:Woonge-
bied enWoonaansnijdingsgebied.Verplichte vermeldingen
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening: - stedenbouw-
kundige vergunning van 06 juli 2010, dossiernummer
24104_2010_0200039; - geen dagvaarding uitgebracht
overeenkomstig artikel 6.1.1 of 6.1.41 tot en met 6.1.43;
- geen voorkooprecht in de zin van artikel 2.4.1.; - geen
verkavelingsvergunning.
ZONDER PREMIE. Mogelijkheid tot afschaffing v/h recht
van hoger bod op de zitdag.
Enige zitdag: donderdag02 juni 2016om14:00.
In vrijetijdscentrum “FOYER DE WARANDEPOORT”,
Markt 7B te Tervuren
Meer inlichtingen op het kantoor.

www.immonot.be > 240035

TIELT-WINGE

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

OPENBARE VERkOOP mET iNmiJNiNGSPREmiE VAN 0,5%

BOUWLAND
ter plaatse genaamd “Hauwaerts Veld” Houwaart (2e afd.)
PERCEEL BOUWLAND, te bereiken via de Molenstraat (via GPS:
huisnr. 13), gekad. wijk B, nr. 281 P0000, met een opp. van 8a 90ca.
GWplan: Lwag. Gdv. Blanco bodematt.Vkr pachter.Vrij en onbelast.
Gewone voorw.Watertoets: niet overstromingsgevoelig, niet gel. in een
risicozone voor overstromingen. Besch.: verpacht.
Inmijning: donderdag 26mei 2016om14:00.
Toewijzing: donderdag09 juni 2016om14:00.
In café “Het Jazzke”, Blerebergstraat 37 te Tielt-Winge
Alle verdere inlichtingen vrij te bekomen op het notariskantoor,
zie ook www.immoweb.be.

www.immonot.be > 239349

TIELT-WINGE

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

OPENBARE VERkOPiNG mET iNmiJNiNGSPREmiE VAN 0,5%

WONING
Heuvelstraat 147 Tielt (1e Afd.)
Woning in rustige omg., gekad. wijk F nr. 643/D P0000, met een opp.
van 15a 64ca. KI: €448 (kl. beschr. mog.). Ind.: glvls.: veranda, wc, eetk.,
berging, liv. met schouw en kachel, slpk., badk., gang, kk. (afwasmachine
blijft aanwezig), bergr. met boiler, gar. en autostaanplaats. 1ste verd.:
nachth., 3 slpks., dressing, grote kamer (mog. extra slpk.). Zolder. Grote
tuin vooraan en achteraan. Nutsvoorz.: water uit put via pomp, elektr.,
verw. met gas via kachels. EPCWaarde: 856 kWh/m² - certificaatnr.:
20160420-0001855172-1.Watertoets: niet overstromingsgevoelig, niet
in een risicozone voor overstromingen. GWplan: landsch. waardev.
ag. Bwj. 1964: vermoeden van vergund-zijn (voor inwerkingtreding
GWplan). Gdv. Geen voorkooprecht. Blanco bodematt. Besch.: 6 weken
na toewijzing, mits bet. prijs en kosten.
Bezoek: zaterdag 14u-16u (vanaf 14/5).
Inmijning: dinsdag07 juni 2016om17:00.
Toewijzing: dinsdag 21 juni 2016om17:00.
in café “Het Jazzke”, Blerebergstraat 37 te Tielt-Winge
zie ook www.immoweb.be.

www.immonot.be > 239598

CONFLICtEN OF BEtWIStINGEN

De notaris is een vertrouwenspersoon diemensen
helpt met het formaliseren van akkoorden. Voort-
aan kan u echter ook bij de notaris terecht, indien
partijen er niet in slagen om zelf tot oplossingen
te komen in conflicten of betwistingen.



TIELT-WINGE

kantoor van Geassocieerde Notarissen
MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS
BOUDEwiJNLAAN 19 AARSCHOT
Tel. 016/56.17.74 - Fax. 016/56.72.66
info@notarissen-msp.be

OPENBARE VRiJwiLLiGE VERkOOP met inmijningspremie van 0,5%

HOEVE
Heuvelstraat 77 Tielt
LANDELIJK GELEGEN HOEVE, gekad. wijk F nr. 595/R/2/P0000
voor 36a 6ca, omv.: glvl: eetk., slpk., salon, achterpl., stall.; verd.: slpk.,
zolder; bijgeb.: duivenkot, bakhuis, varkenskoten, schuren en stall. Lwag
en Ng; Bwj. 1964 (vergund); Gvv; Gdv; Gvkr. Nutsv.: waterl., elektr.,
kabel-TV, tel., regenwaterput, geen verw. De hoeve bevindt zich in mog.
overstromingsgevoelig geb. doch niet in een afgebakende oeverzone of
afgebakend overstromingsgebied en niet in een risicozone voor overstro-
mingen.Vrij 6 weken na toewijz. Kl. beschr. mog. (KI: 671 €). ¿
Bezoek: zaterdagvan 14u-16u
Inmijning:woensdag01 juni 2016om14:00.
Toewijzing:woensdag 15 juni 2016om14:00.
In café “Berg &Dal”, Blerebergstraat 50 te Tielt-Winge
Alle verdere inlichtingen vrij te bekomen op het notariskantoor,
zie ookwww.immoweb.be enROB-TV.

www.immonot.be > 239782

TIELT-WINGE

kantoor van Geassocieerde Notarissen
MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS
BOUDEwiJNLAAN 19 AARSCHOT
Tel. 016/56.17.74 - Fax. 016/56.72.66
info@notarissen-msp.be

OPENBARE VRiJwiLLiGE VERkOOP met inmijningspremie van 0,5%

WONING
Sint-Annastraat 36 Tielt
GOED GELEGENWONING metTUIN, gekad. wijk B nr. 541/F/
P0000 voor 19a 84ca, KI 1.234 €, omv.: kruipk.; glvl: ink., eeth., salon,
kk., bijkk., 3 slpks., toilet, bdk., gar. met toilet en werkpl., overdekt terras,
tuinh. en serre; zolder. Lwag; Bwj. 1994 (Vg dd 29/11/1991);Vv dd
21/02/1991 (ref. 302/V/272); Gdv; Gvkr. Nutsv.: CV (stookolie), waterl.,
elektr., riolering, kabel-TV, tel., dubb. glas, roll.Vrij van gebr. - EPC 343
kWh/m².
Bezoek: zaterdagvan 14u-16u
Inmijning:woensdag 15 juni 2016om15:30.
Toewijzing:woensdag 29 juni 2016om15:30.
In de cafetaria van sporthal “’t Solveld”, Ralisweg 17 te
Tielt-Winge
Alle verdere inlichtingen vrij te bekomen op het notariskantoor,
zie ookwww.immoweb.be enROB-TV.

www.immonot.be > 240240

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

BOUWGROND ENWOONHUIS
LOt 1: PERCEEL BOUWGROND
Gallicstraat (rechts naar huisnr 97) Bost (6e afd.)
Een perc. bouwgrond, gekad. sec M nr 157/T/P0000, opp. 5a 38ca,
breedte perc. straatkant: 11m - KI: € 5. R.O.: deelsWg met land. kar.,
deels Ag; stedenbouwkundig attest*; Gdv; Gvkr; Gvv; gel. in mog.
overstromingsgevoelig geb.; opgen. in register van onbebouwde bouw-
gronden. *Stedenbouwkundig attest dd 23/02/2016 (2 j. geldig): Best.:
voor het oprichten v/e halfopen beb. op het bouwlot met een familiaal
kar.; Inplanting: de voorgevellijn ligt zoals aangegeven op plan of gelijk
aan woning nr 97, bouwdiepte, max 15m op het glvl en 12m op de
verd.; Gabariten: de kroonlijsthoogte sluit aan op de aanp. woning links.
Het dak heeft een helling van min 0° en max 50°. Alle vrije gevelvlak-
ken worden afg.;Tuinen en achteruitbouwstroken: een afz bijgebouw
dienstig als berging of gar. is toegelaten op min 2m van de perceelsgrens
en op min 5m achter de achtergevel v/h hoofdgeb. De max opp bedraagt
30m², de hoogte blijft beperkt tot 3.50m.Vrij van gebr.

LOt 2: GUNStIG GELEGENWOONHUIS mEt tUIN EN
GARAGE
Gallicstraat 97 Bost (6e afd.)
Een woonhuis met achtergelegen perc. weide, halfopen beb., sec M nrs
150/R/P0000 en 157/S/P0000, resp opp. 3a 62ca en 09a 03ca. Glvl: hall,
leefr., kk-ruimte met berging, proviandruimte, bdk. (douche, lav., wc.);
1eVerd.: 3 slpks.; 2eVerd: slpk.; Gar.;Tuin. Nutsv: water, elektr, verw. op
stookolie. R.O.: deelsWg met land. kar., deels Ag; Gvg; Gdv; Gvkr; Gvv;
gel. in mog. overstromingsgevoelig geb. KI: 775 €. EPC dd 06/03/2016,
nr 20160306-0001841791-1 (601 KWH/m²).Voor vrij, zuiver en
onbezw.Vrij van huur en gebr.
Bezoek: zat 7/5 en 14/5 van 10u-12u enwoensd 11/5
van 14u-15u
Enige zitdag:woensdag 18mei 2016om14:30.
In cultuurcentrum “DeKruisboog”, Sint-Jorisplein 20 te
Tienen
De voorlezing v/d algemene verkoopsvoorwaarden vindt plaats
om 14.00 uur.
RECHTVANHOGERBOD
Alle inlichtingen en plan vrijblijvend ten kantore.
Ook te bekijken opwww.notarimmo.be, www.immoweb.be,
www.notarissenjd.be.

www.immonot.be > 239554

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

RIJWONING
Zegestraat 11 Tienen (3e afd.)
WOONHUIS, op en met grond en aanhorigh., sec. H, nr.
0014B10P0000, 1a16ca. KI: € 800. Bev.: grote kelder; glvl: inkomhal,
dubb. voorpl. met sierschouw, ing. kk., bijkk.,WC, koer met sierplanten,
1e verd.: 2 slpks.,WC, bdk.; zolder en zolderkamer. CV op aardg. Dubb.
begl., PVC ramen.Vrij van huur. EPC 502 kWh/m² - UC: 20160203-
0001832222-1. Ruimt. Ord.: Gvg;Wche; Gdv; Gvkr; Gvv. Deels gel.
in effectief overstromingsgevoelig geb. Niet gel. in een risicozone voor
overstroming.
ZONDER INSTELPRIJS en met INMIJNINGSPREMIEVAN 1%
Bezoek:woensdagen tussen 14u-16u
zaterdagen tussen 10u-12u
Inmijning:woensdag 18mei 2016om15:30.
Definitieve toewijzing:woensdag08 juni 2016om15:30.

In het Cultureel CentrumDeKruisboog, Sint-Jorisplein 20
te Tienen
CCDeKruisboog is gel. in het stadscentrum langs de parking
“Kazerne” t.o.v. zaalManége. (St. Jorisplein). Hoofdingang
verkoopzaal 1e verdieping (lift of trap). Gedetailleerde routeom-
schrijving: http://www.dekruisboog.be/content/id/3/route GPS:
Meendijk Tienen
INLICHTINGENenPLANNEN ten kantore - www.notarisho-
norez.be en viawww.immoweb.be.

www.immonot.be > 239586

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

kantoor van Notaris
ERIK LERUT
Leuvensesteenweg 238 1 TiELT-wiNGE
Tel. 016 63 02 55 - Fax. 016 63 02 64
erik.lerut@notariaat-lerut.be

OPENBARE VERkOOP

WOONHUIS
Van Audenhovestraat 57 Hakendover (11e afd.)
RUSTIG GELEGENWOONHUIS (HALF-OPEN BEBOUWING)
MET MOOIETUIN ENVER UITZICHT, op en met grond en
aanhorigh., kad. sec. C nr. 169/M/2/P0000 met naastliggend perc.
grond, kad. bek. als boomgaard laag sec. C nr. 169/N/2/P0000 met een
tot. opp. van 9a 17 ca. KI: € 663 (kl. beschr. mog.). Bev.: glvl: inkomhall,
dubb. voorpl., eetpl., kk-ruimte, achterpl. (waspl.) met lav., toilet, bergr.
en gar.; 1e verd.: voorpl. met toegang naar zolder; bdk. en grote slpk.
vooraan met sierschouw, kl. slpk. achteraan en een grote slpk. achteraan;
ged. kelder; zolder - makkelijk om te vormen naar kamers.Vrij van huur.
Onm. in bezit te nemen, na bet. koopprijs en kosten. Ruimt. Ord.: Gvg;
Gdv; Gvkr; Gvv. Gel. inWg met land. kar. en wat betr. het naastliggend
perc. boomgaard deels gel. in Lwag. Provinciaal ruimtelijk uitvoe-
ringsplan “Afbakening kl. stedelijk geb.Tienen” dd 05/11/2012 van
toepassing en wijziging RUP opgestart door provincie dd 05/03/2015.
Gel. in mog. overstromingsgevoelig geb., maar niet in een risicozone
voor overstroming. EPC: 673 kWh/m²jaar, met certificaatnr 20160122-
0001828437-1.
Bezoek: elkewoensdag tussen 16u-17u (vanaf 04/05
as.), elke zaterdag tussen 15u-6u (vanaf 07/05 as.)
Inmijning:woensdag 25mei 2016om16:00.
Definitieve toewijzing:woensdag 22 juni 2016om17:30.
In het cultuurcentrumDeKruisboog, Sint-Jorisplein 20 te
Tienen
ZONDER INSTELPRIJS -MET INMIJNINGSPREMIEVAN
1% INLICHTINGEN: kantoor notarissenMarc&CedricHono-
rez - www.notarishonorez.be & kantoor notaris Lerut

www.immonot.be > 240038

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

WONING
Oplintersesteenweg 460 Oplinter (10e afd.)
WONING (HALFOPEN BEBOUWING) metTUIN, op en met grond
en aanhorigh., sec. A, nr.(s) 207/S/2 en 207/H/2, 6a 59ca. KI: € 652



kl. beschr. mog. Bev.: kelder; glvl: liv., eetpl., open kk., bdk.; 1e verd.:
3 slpks.,WC; zolder; Grote tuin met berging en serre en mooi vergez.
CV op aardg.Vrij van huur. EPC 363 kWh/m² - UC: 20110307-
0000781523-00000001-2. Ruimt. Ord.: deelsWg met land. kar. en
deels Ag;Vg: 16/10/1962 voor bouwen woning en 21/05/2007 voor
dichtmaken garageopening en gar.-inrit; Gdv; Gvkr; Gvv. Niet gel. in
mog./effectief overstromingsgevoelig geb. Niet gel. in een risicozone
voor overstroming. ZONDER INSTELPRIJS en ZONDER INMIJ-
NINGSPREMIE.
Bezoek:woensdagen tussen 15u-16u, zaterdagen
tussen 11u-12u
Enige zitdag:woensdag08 juni 2016om15:00.
In het Cultureel Centrum De Kruisboog, Sint-Jorisplein 20
te Tienen
CCDeKruisboog is gel. in het stadscentrum langs de parking
“Kazerne” t.o.v. zaalManége. (St. Jorisplein). Hoofdingang:
verkoopzaal 1e verd. (lift of trap). Gedetailleerde routeomschrij-
ving: http://www.dekruisboog.be/content/id/3/route GPS:
Meendijk Tienen
INLICHTINGEN: ten kantore - www.notarishonorez.be en via
www.immoweb.be

www.immonot.be > 240255

TIENEN

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

DEFiNiTiEVE TOEwiJS NA HOGER BOD

WOONHUIS
Oude kleerkopersstraat 21 Tienen
CENTRAAL GELEGENWOONHUIS, GESLOTEN BEBOU-
WING, 3e kad. afd., sec G nr 651/A, opp. 60ca. Glvl: hall, leefr.,
kk-ruimte, bdk. (bad, lav., wc.); 1eVerd.: 2 slpks.; 2eVerd: slpk., zolderr.;
Koertje. Nutsv: water, elektr, verw. op aardg.Voor vrij, zuiver en onbezw.
Vrij van huur en gebr. R.O.:Wche; stbwk.Vg dd 15/12/1988 voor verb.
van veranda (B4466) en dd 07/04/2005 voor renov. van voorgevel
(B11044); Gdv; Gvkr; Gvv. KI: 339 €. Kl. beschr. mog. EPC dd
11/02/2016, nr 20160211-0001834542-1 (523 KWH/m²).
NAHOGERBODGEBRACHTOP: 55.000EURO
Bezoek: zaterdag 21/05van 10u30-12u, of na af-
spraak
Definitieve toewijs: vrijdag 27mei 2016om9:30.
(vermoedelijk uur van oproeping) In de Zittingszaal van het
Vredegerecht, Goossensvest 15 te Tienen
Deze gegevensworden verstrekt enkel ten titel van inlichting
zonder enigewaarborg voor juistheid en/of volledigheid.
Alle inlichtingen en kadastraal plan vrijblijvend ten kantore.
Ook te bekijken opwww.notarimmo.be, www.immoweb.be

www.immonot.be > 238578

TIENEN

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

OPENBARE VERkOPiNG mits inmijningspremie van 1 %:

Perceel BOUWGROND
Neerlintersesteenweg Tienen (10e Afd.)
Een perc. bouwgrond, gekad. sec. A, nr. 237/E/deel voor een opp. van
2a 33ca en nr. 240/C/deel voor een opp. van 2a 74ca (tot. opp. 5a 7ca).
Gel. in wg -vv dd. 11/08/2014, (lot2) - gdv - geen voorkooprecht.Vrij en

onbelast.Vrij van gebr.
Inmijning:woensdag08 juni 2016om16:00.
Toewijzing:woensdag 22 juni 2016om16:00.
In het Cultuurcentrum “De Kruisboog”, Sint-Jorisplein 20
te Tienen
De algemene voorwaarden zullenworden voorgelezen om 14 uur.
zie ookwww.immoweb.be enROB-TV.

www.immonot.be > 239898

TIENEN

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

DEFiNiTiEVE TOEwiJS NA HOGER BOD

WONING
Grote Bergstraat 27 Tienen
WONING, in GESLOTEN BEB, met koer, gekad, 3de afd. sec G nr
631/A, groot 75ca. Glvl: Liv., kk., wc; 1eVerd.: 2 slpks., bdk. met wc; 2e
Verd: 2 slpks. Nutsv: water, elektr, tel., CV op gas, riolering. EPC 323
kWh/m² (UC 20160201-0001831241-6).Voor vrij, zuiver en onbezw.
Onmidd. beschikb. R.O.:Wche; Gvg; Gdv; Gvkr; Gvv; deels gel. in
effectief overstromingsgevoelig geb.; opgen. in de inv. archeologische
zones (Historische Stadskern vanTienen). KL beschr mog (KI 468 €).
NAHOGERBODGEHOOGDOP: 38.500EURO
Bezoek: zaterdag 21/05van 14u-16uofnaafspraak
Definitieve toewijs:woensdag 25mei 2016om15:30.
In Verkoopzaal der Notarissen, Cultureel Centrum De
Kruisboog (1e verd.), Sint-Jorisplein 20 (bereikbaar via
parking Kazerne) te Tienen
(Vermoedelijk uur van oproeping)
Deze gegevensworden verstrekt enkel ten titel van inlichting
zonder enigewaarborg voor juistheid en/of volledigheid.
Alle inlichtingen en kadastraal plan vrijblijvend ten kantore van
Janssen&Driesen, geassocieerde notarissen.
Ook te bekijken opwww.notarimmo.be, www.immoweb.be.

www.immonot.be > 238666

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
Reizigersstraat 75 Tienen
BEL-ÉTAGEWONING, in GESLOTEN BEB, met koer, gekad, 3e
afd. sec H nr 543/V, groot 1a 09ca. Glvl: berging, wc, koer, gar.; 1e
Verd.: kk., liv. met terras, wc, berging; 2eVerd: 3 slpks., bdk. Nutsv: wa-
ter, elektr, tel., CV op gas, riolering. EPC 398 kWh/m² (UC 20090624-
0000220988-00000004-0).Voor vrij, zuiver en onbezw. Onmidd.

beschikb. R.O.:Wche; stbwk.Vg: 1/ voor afbreken geb. dd 11/03/1965,
2/ voor bouwen van woning met doorrit dd 8/07/1965; Gdv; Gvkr;
Gvv; opgen. in de inv. archeologische zones (Historische Stadskern van
Tienen). (KI 887 €).
Bezoek: zaterdagen21/05, 28/05, 04/06 en 18/06
telkensvan 14u-16u
Enige zitdag: dinsdag07 juni 2016om14:30.
In Taverne Grenadier, Grote Markt 4 te Tienen
(vermoedelijk uur van oproeping)
ZONDER INSTELPRIJS - RECHTVANHOGERBOD
Alle inlichtingen en kadastraal plan vrijblijvend ten kantore.
Ook te bekijken opwww.notarimmo.be, www.immoweb.be,
www.notarissenjd.be.

www.immonot.be > 240179

TREMELO

kantoor van Notaris
JAN DENYS
Hoge weg 24 wERCHTER
Tel. 016/60.11.21 - Fax. 016/60.58.52
jan.denys@notaris.be

OPENBARE VERkOPiNG mET iNmiJNiNGSPREmiE VAN 0,5%

WOONHUIS
Domstraat 11 Baal
WOONHUIS OP EN MET GROND EN AANHORIGHEDEN,
gekad. sec. C nrs. 218/N/P0000 en 218XP0000 met een opp. van 7a
30ca. Het huis omv.: woonpl., ing. kk., 2 slpks., waspl., bdk. zolder via
valluik; gar. voor 2 wagens, bergingen. Alles glvl. KI. 475 € - kl. beschr.
en abattement mog. CV met mazout. Elektriciteitsattest aanwezig - inst.
niet conform. EPC 992 kWh/m²jaar.Vrij van huur en gebr. Gel. inWg.
Niet gel. in risicozone voor overstromingsgebied. Gvkr.Vrij en onbelast.
Bezoek: zaterdag tussen 10u-12u
Inmijning: donderdag 12mei 2016om15:00.
Toewijzing: donderdag 26mei 2016om15:00.
In café Hand in Hand, Pastoriestraat 26 te Baal
INSTELPRIJSTEBEVRAGENTENKANTORE
Alle verdere inlichtingen vrij te bekomen op het notariskantoor
e-mail: jan.denys@notaris.be
Zie ook immoweb.be, notarimmo.be, immonot.be enROBTV

www.immonot.be > 239257

TREMELO

kantoor van Geassocieerde Notarissen
MOSTAERT & MAERE & VAN ELSLANDE
Brusselsestraat 190 LEUVEN
Tel. 016/22.51.14 - Fax. 016/20.74.93
info@mmve-notarissen.be

RECHT VAN HOGER BOD
Er blijkt uit een pv van toewijzing gesloten door geassocieerd nota-
ris Carl maere te Leuven, op 10/05/2016 dat het hierna beschreven
onroerend goed, onder voorbehoud van gebrek aan hoger bod, werd
toegewezen

BUNGALOW
Sperwerslaan 2 Tremelo (1e Afd.)
BUNGALOW METTUIN, gekad. wijk A nr. 524/S/2/P0000 met een
opp. van 7a 93ca, omv.: glvl: inkomhall, wc met lav., eetpl., liv., kk. met 1
spoelbak, buro, bdk. met bad en lav., stookruimte met verwarmingsketel
en warmwaterboiler, gar. voor 2 auto’s met toegang tot terras, gang, tuin
met terras; zolder: bereikbaar via valluik.Wg; Bwj. 1984; Gvg; Gvv; Gdv;
Gvkr; Niet gel. in overstromingsgevoelig geb.; Niet opgen. in enige inv.
Nutsv.: water, elektr. CV stookolie. EPC-waarde: 540 kWh/m². Onver-
huurd onmidd. ter besch.Vrij en onbelast. Gewone voorw. KI: 1.437€.
MITSDEPRIJSVAN, buiten de kosten: 219.000EURO
Bezoek: zaterdagvan 14u-16u
LAATSTEDAGHOGERBOD:WOENSDAG25/05/2016.
Art. 1592vhGer.Wetb.: zie verder indezekatern:

www.immonot.be > 238885



AARSCHOT

UNIEK GEL. BOUWGROND
SPEELHOVENSTRAAT (RECHTS V HUiSNR
24) AARSCHOT (1E AFD.)

voor OV, in woonparkgebied, opp.
19a42ca (lot 3 op meetplan).
Perceelbrdte: 24m - bouwbrdte: 16m
- bouwdiepte: 17m. Oriëntatie tuin:
zuidoosten. dls woonparkgebied+dls
Ag. Vv. Bouwvoorschriften op verzoek te
bekomen. Gdv. Gvkr. Blanco bodemat-
testen. Nt overstr.gev. Beschikbaarheid:
bij akte. VG: 165.000 EURO
Geass.Not. GEERINCKX,GRAULS
&CALLEWAERT -
Tel. 016/56.63.61,
info@notarisgeerinckx.be

www.immonot.be > 238681

AARSCHOT

APPARtEmENt OP 1E VERD.
HERSELTSESTEENwEG 269A AARSCHOT

Opp. app.+terras 199m²-ki 2677-Bj
1962. ind.: inkomhal (trap nr boven),
woonk + eethk, terras, kk, bdk., wc, 2
slpk, berging, zolder, mog. extra slpk,
bur/zithk, waspl, dakterras. water, el, CV
(maz), dubb glas. EPC 749. Onverhuurd.
wg-wp-Bl bodematt-Niet overstr.
gev-niet gel in risicozone-Gdv-Gvkr. PR
€170.000
Bezoek: op afspraak met kantoor
Geass.Not. GEERINCKX,GRAULS
&CALLEWAERT -
Tel. 016/56.63.61,
info@notarisgeerinckx.be
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AARSCHOT

VERZORGDEWONING HOB
OUDE mECHELSE BAAN 116 AARSCHOT
(1E AFD.)

12a65ca-ki 668 kl beschr mog. GV:
ink-kk-liv-ver+wc-berg+chauff.ktl; VD:
nachth-2 slpk-berg-bdk-vaste trap n zldr;
Zldr; Buiten: gar., tuin+tuinh. Nutsv.:
water-elektr-CV maz-dls dubb gl, dls
3-dubb gl (behalve ver&slpk achteraan).
EPC 642. Nt overstrgev-nt in risicoz v
overstr. wg-Bj 55-Gdv-Gvkr-Bl bodematt.
Besch bij akte
Bezoek: op afspraak met kantoor
(niet op dinsdag en woensdag)
Geass.Not. GEERINCKX,
GRAULS&CALLEWAERT -
Tel. 016/56.63.61,
info@notarisgeerinckx.be
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AARSCHOT

CENtRAAL GEL.
APPARtEmENt
AmERSTRAAT 145 B4 AARSCHOT (2E
AFD.)

mooi zicht op O.L.Vrouwkerk & ‘s
Hertogenmolens. ind.: privéhall, gang
m ing. kasten nr bdk & slpk, wc, leefr m
op. kk, bdk, 2 slpk, bergpl, CV-ruimte. De
kldr nr. 2 in kelderverd. ki 845. EPC 106
certificaat nr. 20160201-0001830625-
1. Goed onderh. Verw. aardg. Afz.
verbruiksmeters.
Not. KurtGEYSELS -
Tel. 016/56.60.68,
kurt.geysels@notaris.be
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AARSCHOT

GOED GELEGENWONING
LEUVENSESTEENwEG 552 GELRODE
(6E AFD.)

Opp. 8a. kldr; GV: ink-vest, woonk, kk,
bijkk, waspl, wC; VRD: 3 slpk, zldr (gesch
vr kms); Tuin mt gar/berg. Gebr nutsv.
CV stookolie. waterput mt pomp. Aansl
aardg mog. Gvg-wgLk-Gdv-Gvkr-Gvv.
Nt overstrgev. EPC 1151 certificaatnr
20160113-0001825763-1. Onm
besch. Vrij & onbelast. ki 479€ kl beschr
mog. inl ten kant.
Not. KurtGEYSELS -
Tel. 016/56.60.68,
kurt.geysels@notaris.be

www.immonot.be > 239827

AARSCHOT

2 BOUWGRONDEN VR O.B.
GiJmELSTRAAT AARSCHOT

1: BOUwGROND, Gijmelstr. (rechts v
huisnr 47), 7a50ca, lot 2 vd verkav.,
straatbr. 15m. 2: BOUwGROND, Gij-
melstr. (rechts v LOT 1), 7a50ca, lot 3
vd verkav., straatbr. 15m. Dls wg & dls
wug; Vv dd 17/04/2008 (Ref. stedenb.
1.105); Vrij van gebr. Plan & stedenb.
voorschr. verkrijgb. op kant. Richtprijs:
135.000€/lot
Geass.Not.MICHIELS,
STROEYKENS&PELGRIMS -
Tel. 016/56.17.74,
info@notarissen-msp.be
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AARSCHOT

HANDELSHUIS mEt
WOONSt
mARTELARENSTRAAT 25 AARSCHOT

kad. wijk H nr. 699/B P0000, 30ca.
Omv.: kldr; handelsglvl: winkelr, wc; VD:
kk, bur/slpk, bdk; 2e VD: liv.; 3e VD: 2
slpks, waarv 1 mt dressing. wche-Bj
vóór 1962 (vergund)-Gvv-Gdv-Gvkr. Alle
nutsv. (Elekt verw-waterl-elektr-riolering-
kabel-TV-tel-dubb gl). Vrij v gebr. ki
1167-EPC 764. Richtprijs 185.000 €.
inl. ten kant.
Bezoek: op afspraak
Geass.Not.MICHIELS,
STROEYKENS&PELGRIMS -
Tel. 016/56.17.74,
info@notarissen-msp.be
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AARSCHOT

BOUWGROND VR OPEN
BEB.
A/D VENNESTRAAT OP DE HOEk mET DE
BOSHUiSSTRAAT LANGDORP

Groot 5a26ca, straatbr. 21,29m. wg
met land. kar.; Lot 2 v/d verkav. dd
17/01/2008 (Ref. stedenb. 1096). Vrij
van gebr. Plan & stedenb. Voorschr.
verkrijgb. op kant. Richtprijs: 165.000
€. Alle inl. te verkrijgen op het nota-
riskantoor.
Geass.Not.MICHIELS,
STROEYKENS&PELGRIMS -
Tel. 016/56.17.74,
info@notarissen-msp.be
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BEGIJNENDIJK

PROJECtGROND
OP DE HOEk VD LiERSESTEENwEG mET
DE PUTTESTRAAT BEGiJNENDiJk

gek. sct B, nr 373/T/2 P0000, opp.
vlg meting 11a93ca. Lot 1a op plan.
Dichtbij centr. Gwpl: wg. Stdnbk attest.
Bouwvoorschriften op verzoek te
bekomen. Vv. RUP centr. Begijnendijk.
Gdv. Gvkr. Blanco bodematt. Vrij en
onbelast - Gewone voorw. Nt overstr.
gev, nt in risicozone vr overstr. Besch.: bij
akte. PRiJS: 420.000€
Geass.Not. GEERINCKX,
GRAULS&CALLEWAERT -
Tel. 016/56.63.61,
info@notarisgeerinckx.be
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BEGIJNENDIJK

WONINGmEt GARAGE &
tUIN
STROOiSELHOEVE 19 BEGiJNENDiJk

RUSTiG GELEGEN, 15a, vloeropp. 142m²
(woning) + 30m² (gar.), omv.: GV: inkom,
woonk., kk. m eeth., liv. m zit-& eeth. m
sierhaard, 3 slpk; bdk., wc, waspl., gar.,
terras, tuinberg; zldr. wgLk (1e 50m.) &
Ag (achtergr.); Vg; Vv; Gdv; Gvkr. Vrij van
gebr.; ki 842€; EPC 583kwh/m²; Plan op
aanvr. VP 295.000€. inl ten kant.
Bezoek: op afspr.
Geass.Not.MICHIELS,
STROEYKENS&PELGRIMS -
Tel. 016/56.17.74,
info@notarissen-msp.be
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BEGIJNENDIJK

mOOIE BOUWGROND
O.L.VROUwESTRAAT (LiNkS V HUiSNR
13) BETEkOm

voor HOB; *LOT 3 v/h plan: groot 4a
86 ca, straatbr. 11,50m. wg - Verkav.
dd 4/08/2014 (Ref. stedenb. 7/2014)
- Vrij van gebruik. Plan & stedenb.
voorschr. verkrijgb. op kantoor. Richtprijs:
109.000€ (LOT 3 v/h plan)
Geass.Not.MICHIELS,
STROEYKENS&PELGRIMS -
Tel. 016/56.17.74,
info@notarissen-msp.be
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BEGIJNENDIJK

WONINGmEt GARAGE &
tUIN
HANNEkENSSTRAAT 22 BETEkOm

RUSTiG GELEGEN. Groot 8a. Omv.: zitpl.,
eetk., kk., bergpl., wc, 2 slpks., tuin met
gar. en bergingen. wg (1e 50 m.) & Ag
(achtergr.); Vg (gebouwd voor 1962);
Gvv; Gdv; Gvkr. Vrij van gebr. ki 393 € (kl.
beschr. mog.) Vraagprijs: 175.000 €. Alle
inl. te verkrijgen op het notariskantoor.
Bezoek: op afspr.
Geass.Not.MICHIELS,
STROEYKENS&PELGRIMS -
Tel. 016/56.17.74,
info@notarissen-msp.be
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BEKKEVOORT

WONING (OPEN BEB.)
TiENSEBAAN 29 mOLENBEEk-wERSBEEk

Bj: 1955, Opp: 20a05ca, ki: €478, EPC:
574kwh/m². ind.: hall, liv., eetk., kk.,
veranda, toilet; 1e verd: 3 slpks, bdk.;
kelder, zolder, gar., terras, tuin met grote
pergola en tuinh. Ramen PVC dubb.
glas, CV mazout. RO: wg-Ag, Gvg, Gvv,
Gdv, Gvkr.
Not. Erik LERUT -Tel. 016 6302 55,
erik.lerut@notariaat-lerut.be
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TREMELO

kantoor van Geassocieerde Notarissen
MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS
BOUDEwiJNLAAN 19 AARSCHOT
Tel. 016/56.17.74 - Fax. 016/56.72.66
info@notarissen-msp.be

DEFiNiTiEVE TOEwiJZiNG NA HOGER BOD

VILLA
Rechtestraat 43 Tremelo
RUSTIG GELEGENVILLA metTUIN, gekad. wijk A nr. 280/R
P0000 voor 23a 44ca, KI 2.221 €, EPC 422 kWh/m², omv.: kelder;
glvl: ink., toilet, eetpl., liv., kk., bijkk., hall met vestiaire, toilet, bur.,
bibliotheek, mezzanine/familiekamer, hobbyk., dressing, gang, 3 slpks.,
bdk., waspl., orangerie; tuin met vijver en tuinh.Wp; Bwj. 1980; Stdbwk.
Vg dd 4/11/1977 en 2/06/1981;Vv dd 26/10/1965; Gdv; Gvkr. Nutsv.:
Elektr., CV stookolie, kabel,TV, tel., water, riolering, dubb. glas. Onver-
huurd - onmidd. ter besch.Vrij en onbelast - Gewone voorw.
NAHOGERBODGEBRACHTOP: 256.200EURO
Bezoek: zaterdagvan 14u-16u
Definitieve zitdag:maandag23mei 2016om16:30.
In café “Het Raadshuis”,Werchtersebaan 2 te Tremelo
Alle verdere inlichtingen vrij te bekomen op het notariskantoor,
zie ook www.immoweb.be en ROB-TV.
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ZAVENTEM

kantoor van Geassocieerde Notarissen
ROBBERECHTS & VAN CAUWELAERT
Hector Henneaulaan 105 ZAVENTEm
Tel. 02/720.01.77 - Fax. 02/721.47.34
robberechts@notaris-robberechts.be

OPENBARE VERkOPiNG

KANtOORGEBOUW
Leuvensesteenweg 607 Zaventem
Gekad. sect. B nr 0001T3P0000, opp. 8a 17ca. K.i. 5.935€. Bev.: glvl:
gr. open ruimte, kantoorruimte, apart wc - 1e verd.: open ruimte met
ingeb. keuk., 5 apart ruimtes, badk.Verw. met aardgas.Vrij na bet. van
prijs en kosten. Ambachtelijk bedrijven en KMO’s.
Bezoek: na afspraakmetNotariskantoor
Zitdag: donderdag 19mei 2016om18:00.
In café “’t Hoekske”, Vilvoordelaan 60 te Zaventem
n° 1597 n.v.n.

www.immonot.be > 239905

UIT De HaND verkOOp

tROUWEN OF SAmENWONEN

Ophet ogenblik dat tweemensenbeslissenmet el-
kaar te trouwen of samen te wonen kan de notaris
daarbij adviseren.
Al te dikwijls wordt immers vastgesteld dat men
veel leed en ongenoegen had kunnen vermijden
door een notaris tijdig te raadplegen. Zorg dat het
u niet overkomt. Informeer u tijdig.

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



BOORTMEERBEEK

RUImEWONING (6 SLPKS)
SPORTVELDwEG 29 BOORTmEERBEEk
RUSTiG GEL. Sec E nr 0314AP0000. ind.:
GV:inkom, trap nr verd, liv o.h., kk, waspl,
berg, wc, bdk, bur, slpk, gang, gar; VD:
5 slpks, berg; zldr. 6a86ca-bj 1980-ki
1301-EPC 368. Verw maz. Vv, wvg, Vg,
Gdv, Gvkr. id. verb. Leuven, mechelen,
Brussel, Antwerpen. in nabijh. scholen,
winkels & O.V.
bernard.tuerlinckx@notaris.be
Not. BernardTUERLINCKX -
Tel. 016/60.14.54,
bernard.tuerlinckx@notaris.be
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BOORTMEERBEEK

RUStIG GEL BOUWGROND
HOLLESTRAAT (NAAST NR 9)
BOORTmEERBEEk

mooi gel., O.B. in rustige str. Zonder
bouwverpl. & met goedgek. verkav. (lot3).
Vrij te betreden. 1km v centr., station,
school & kinderopvang. warenhuis,
wandel-Fiets & Ng op 200m. 10a4ca. Vrij
v. gebr. Plan & stbwk. voorschr. ten kant.
Vv-wg-gn risicoz v overstr, nt overstr gev,
gn afgeb overstrgeb-Gvkr. VP 227.000€
Not. BernardTUERLINCKX -
Tel. 016/60.14.54,
bernard.tuerlinckx@notaris.be
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DIEST

2 BOUWGRONDEN VOOR
HOB
wEBBEkOmSTRAAT 85-87 wEBBEkOm

Lot 1: 6a 47ca, straatbreedte 9,73m. Lot
2A+2B: samen 10a 93ca, straatbreedte
9,75m. Land. en rustig gel. Zuidwaarts
gerichte tuin. in nabijh. van winkels,
bushalte en E314. mog. overstr. gev. RO:
wg, Vg, Gdv, Gvkr, Vv.
Not. Erik LERUT -Tel. 016 6302 55,
erik.lerut@notariaat-lerut.be
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DIEST

ZR GD GELWOONHUIS
+ tUIN
kONiNGiN ASTRiDLAAN 48 DiEST
(AFD. 1)

Bij station, scholen&centr-1a92ca-GV:
hall+wC-liv-kk-berg; 1VD: bdk-wC-3
slpk; 2VD: 2 zolderkm-km; Gar; kldr.
Bj 53-Aardg-wat-el-EPC 445-VRiJ
1/07/’16-Gvg-wg-Gdv-Gvkr-Gvv. Prov
ruimt uitvoeringspl: Afbak.lijn kleinst Geb
Diest. Eff overstrgev-gn risicoz v overstr-
gn rec overstr geb-gn afgeb oeverz/
overstrgeb. VP €225000¿
Geass.Not. TIMMERMANS,MEURIS
&CLAES -Tel. 013/77.23.00,
notaris@3270notaris.be
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DIEST

AUtHENtIEK
JACHtPAVILJOEN
JAGERSBERG mOLENSTEDE (4E AFD.)
iN UNiEkE ENGELSE PARkTUiN; Eeuwen-
oude bomen; zichten op prachtig onderh
park, ca 2ha50a. Uitz parketvl, OH,
hoogw kk, 3 slpks, bdks, buitenzwembad,
smaakv & tijdloze inr, bergr & stall. EPC
598-Gvg-dls wg/dls Pg-Gdv-Gvkr-Gvv-Nt
overstrgev-gn risicoz v overstr-gn rec
overstr geb-gn afgeb oeverz/overstrgeb.
VP €2.200.000
Geass.Not. TIMMERMANS,MEURIS
&CLAES -Tel. 013/77.23.00,
notaris@3270notaris.be
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GLABBEEK

PERCEEL BOUWGROND
NAAST DORPSSTRAAT 100 kAPELLEN

Voor open beb., groot 5a49ca, straat-
breedte 14,52m. RO: wg, Gvg, Gvkr, Gdv,
Vv. Zuidger. tuin. Land. gel.
Not. Erik LERUT -Tel. 016 6302 55,
erik.lerut@notariaat-lerut.be
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HALEN

APPARtEmENt (1E VRD)
RESiDENTiE “DE RiViEREN”
BEGiJNHOFPLEiN 1/5 HALEN (1E AFD.)

BERGiNG&PARkEERPL, gen. 15, in
kelderverd. ink-woonk-kk-eetpl-3
slpk-bdk-sas-wC-terr. Bj 2012-ki 947.
Alle nutsv-verw aardg. EPB 95,93. Vg-
wg-Gdv-Gvkr-Gvv-G as-builtatt-G voork/
projectbesl. Opg in inv. Archeol Zones:
Hist stadskern Halen. Eff overstrgev-gn
risicoz overstr-rec overstr geb-gn afg
oeverz/overstrgeb. VP 250000€¿
Geass.Not. TIMMERMANS,MEURIS
&CLAES -Tel. 013/77.23.00,
notaris@3270notaris.be
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HERENT

RUImEWONING
TERmERESTRAAT 14 wiNkSELE

GOED Gel. TE Renov. 2 gewelfde kelders.
2 ap. ingangen en gar. 1e ingang: liv.,
aanp. bur, bdk(dche, lav), bergrmte, ap.
wc, Z gerichte tuin, wasplts, fietsenstal-
ling. 2e ingang: geïnst. kkn, eetplts. 1e
vd: 3 slpks, bruikb. opp 20m². 2e vd: 2
slpks i/d zoldervd. OPP: 4a65ca. ki: 597.
wG; GDV; GVkR; EPC: 1303kwh/m²
NOTARISHUISLeuven
Verkoopbureau - Tel. 016/22.19.45,
vbeuckels@telenet.be
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HERENT

ZR RUStIG GEL
3-GEVELWONING
TULPENLAAN 30 VELTEm-BEiSEm

3 SLPkS, GARAGE & Z-GER. TUiN. Omv.:
kldr; Glvl: inkomhal + wc, liv, veranda,
ruime kk, berging, voortuin, tuin naast
gar & Z-ger. achtertuin + tuinh.; 1e
verd.: 3 slpks, kl berging, bdk (ligb-lav)
; 2 zolderruimten. woning in goede
staat (op te frissen). Goed & rustig, op
15min v Leuven. 2a95ca-ki 830-EPC
464-wg-Gvkr
NOTARISHUISLeuven
Verkoopbureau - Tel. 016/22.19.45,
vbeuckels@telenet.be
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HERENT

OPBRENGStEIGENDOm
OUDE HOEVESTRAAT 17 wiNkSELE

wOONHUiS m GARAGE en TUiN, groot
9a25ca, glkvl: inkomhall, living, keuken,
berging, bureau, slpk, badk, toilet,
gar, Zuid-ger tuin; vd: 2 gr slpks, berg.
wg - Vg 24/02/1986 - Vv 21/12/1984
- Gdv - Gvkr. ki 1.546€ - EPC 513kwh/
m². Prijs: 395.000€ - Levenslange huur
- Gunstig rendement - Ev. mog. aankoop
op lijfrente.
Bezoek: Bezoek op afspr.
Geass.Not.MICHIELS,
STROEYKENS&PELGRIMS -
Tel. 016/56.17.74,
info@notarissen-msp.be
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HERSELT

VERZORGDEWONING
wOLFSDONkSESTEENwEG 115 HERSELT
(2E AFD.)

UiTST. STAAT. 7a06ca-ki 1152. ink-wc-
zithk-eeth-kk-ver-3 slpk-kmr-bdk-onderk
mt bur-leslokaal-3 lokalen. CV maz-EPC
302. Nt overstr.gev, nt in risicozone.
wglk-Bj 1980-Vg-Gvkr. Besch. te bespr.
Bezoek: op afspraak
Geass.Not. GEERINCKX,
GRAULS&CALLEWAERT -
Tel. 016/56.63.61,
info@notarisgeerinckx.be

www.immonot.be > 238679

HOEILAART

mOOIE WONINGmEt tUIN
wATERTORENSTRAAT 30 HOEiLAART

RUSTiG GEL. 10a42ca-bj 1972. GV:
inkom, bur, woonk m open kk, bdk, slpk,
wc, berg, ver; 1e VD: 3 slpk, wc, doucher,
berg; zldr; 2 kldrs, gar. Goed onderh-dub
gl-ki 2458-nutsv: water-riol-elek-
kabeltv-CV aardg. EPC 20090626-
0000222651-00000006-8 334kwh;
Vv-Vg-Ag-Gdv-Vkr; nt overstr.gev; nabij
zoniënwoud. Vrij. VP 470000€
Bezoek: elke zaterdag van 10u-12u
en/of op afspraak
Not. KarenHAUWAERTS -
Tel. 016/47.41.10,
karen.hauwaerts@belnot.be

www.immonot.be > 238029

HULDENBERG

mOOIE BOUWGROND
LEUVENSEBAAN, LiNkS V HUiSNR 302
SiNT-AGATHA-RODE (4E AFD.)

voor open beb., lot 3 van het plan, sec. A
nr 457/E, groot 8a 18ca, straatbreedte
17m, diepte 48m, deels in wg met land.
kar., deels in ng - Vv dd. 4/3/1974
ref. Sted: SAR 58. - Gdv - Gvkr - niet
overstromingsgevoelig. Plan en stbwk.
voorschriften verkrijgbaar op kant.
Vraagprijs: 215.000,00 €.
Not. KarenHAUWAERTS -
Tel. 016/47.41.10,
karen.hauwaerts@belnot.be

www.immonot.be > 238861

KORTENBERG

BOUWGROND 5A 4CA
STEENBERGSTRAAT 47 mEERBEEk

ZEER RUSTiG GEL., mET CHALET (te renov.
of afbraak) mog. tot bouwen woning met
opp 80m² en max. vol. 240m³. Chalet (te
renov. of af te breken), omv. liv, 2 slpks,
kk, bdk, en L-vormige veranda. Ligg. in
wijk “Den Tomme”. Recreatiegebied, zeer
rustige en landelijke omg. EPC 665-ki
775-RC-Gdv-Vv. Belangrijke prijsdaling.
NOTARISHUISLeuven
Verkoopbureau - Tel. 016/22.19.45,
vbeuckels@telenet.be

www.immonot.be > 230805

KORTENBERG

RUImE VILLAWONING
DORPELSTRAAT 27 EVERBERG

ZEER GOED GELEGEN Omv.: inkom m
vest., wc, liv m o.h., kk, doucher., gar. v
2 wagens, voortuin, brede diepe achter-
tuin; 1e verd.: overl., 4 slpks.; rme bdk
(op te frissen) met 2 lav.’s douche en ligb.
Villa in goede staat, heeft opknapbeurt
nodig. 10 min v Zaventem, 20min v
Leuven. OPP 14,01a-ki 3272-wg-Gdv-
Vkr-EPC 362
NOTARISHUISLeuven
Verkoopbureau - Tel. 016/22.19.45,
vbeuckels@telenet.be

www.immonot.be > 239319

KORTENBERG

VILLA mEt 3 SLPKS
BERkENSTRAAT 16 ERPS-kwERPS

ZEER GOED EN RUSTiG GELEGEN. Omv.:
inkom m vestiaire & wc, liv m open kk,
slpk m bdk (dche-dubb lav), dubb gar;
1 VD: mezzanine, 2 slpks, zolderr event
uitbr 3e kamer, bdk (ligb-dubb lav-wc), kl
berging; voortuin, oprit en zeer mooie Z-
ger tuin m terras, tuinh, zicht op Ng. Opp
10a25ca-ki 1812-EPC 31-wg-Gdv-Vkr
NOTARISHUISLeuven
Verkoopbureau - Tel. 016/22.19.45,
vbeuckels@telenet.be

www.immonot.be > 239777

LANDEN

APPARtEmENt (4E VERD.)
ERNEST PiTTONLAAN 4/402 LANDEN

Bj: 1974, ki: €773, EPC: 156 kwh/m².
ind.: hall, liv., kk, 2 slpks, bdk., toilet,
terras, kelder, ondergr. staanplaats. Lift.
Nabij station en centr. RO: Vg, wg, Gdv,
Gvkr, Vv, Gem. RUP St.-Norbertus. Goede
staat v. onderhoud. Onmidd. vrij.
Not. Erik LERUT -Tel. 016 6302 55,
erik.lerut@notariaat-lerut.be

www.immonot.be > 238310

LANDEN

WONING GESLOtEN
BEBOUWING
NEERwiNDENSTRAAT 50 NEERwiNDEN

Bj: 1955, ki: 676 €, opp: 8a10ca, EPC:
536 kwh/m². ind.: hall, zitk., eetk., kk.,
berging, toilet; kelder; Zolder; Verd.: 3
slpks, bdk.; Gar., tuin, tuinh. CV mazout.
RO: Vg, wg, Gvkr, Gdv, Gvv. Goede staat v.
onderhoud. Centr. gel.
Not. Erik LERUT -Tel. 016 6302 55,
erik.lerut@notariaat-lerut.be

www.immonot.be > 236675

LANDEN

WONING(HOB)
+ BOUWGROND
kAN. SCHOOLSTRAAT 51 LANDEN

Bj 1966-ki 956€-Opp 2a81ca-EPC 335.
ind.: hall, liv, eetk, kk, wc; VD: 3 slpk, bdk,
bergpl; Rme kldr; Zldr; Gar; Tuin, terras.
Vg, wg, Gvkr, Gdv, Gvv. Zr goed gel. nabij
station. instapkl.! Bouwgrond vr gesl beb
2a09ca. Straatbr 6,80m. Gvg, wg, Gvkr,
Gdv, Vv. woning en bouwgrond kunnen
apart of samen aangekocht worden!!
Not. Erik LERUT -Tel. 016 6302 55,
erik.lerut@notariaat-lerut.be

www.immonot.be > 236788

LANDEN

DUPLEX APPARtEmENt
HANNUiTSESTEENwEG 36 LANDEN

ZEER GOED GELEGEN, op 1e en 2e verd.
(+/- 120m²), voll. vernieuwd, lux. afg.
ind.: hall, liv., zitkamer, kk., 3 slpks.,
bdk.; Terras; gar. Dubb. glas. CV gas. EPC
175kwh/m². Vg, wg, Gdv, Gvkr, Gvv, RUP
St.-Norbertus.
Not. Erik LERUT -Tel. 016 6302 55,
erik.lerut@notariaat-lerut.be

www.immonot.be > 238669

LANDEN

WONING (OPEN BEB.)
kEiBERGSTRAAT 17 NEERwiNDEN

mET ACHTERLiGGEND wEiLAND. Bj
1974, ki 1094€, Opp 22a25ca, EPC
580kwh/m². ind.: hall, liv., eetk., kk.,
bijkk., 3 slpks., bdk., veranda, toilet; Gar.,
terras, tuin met tuinhuisje, weiland +
paardenstal; 2 gr. voorraadkelders, zldr.
CV maz. Dubb. gl. wglk, Vg, Gvkr, Gdv,
Vv. mog. overstr.gev. Nabij station. Perf.
& lux. afw.
Not. Erik LERUT -Tel. 016 6302 55,
erik.lerut@notariaat-lerut.be

www.immonot.be > 237112

LANDEN

WONING (GESL. BEB.)
kABiNESTRAAT 7 wAASmONT

ki: €472, Opp: 4a50ca, EPC: 554 kwh/
m². RO: wg, Gvg, Gdv, Gvkr, Gvv, tuin
deels mog. overstr. gev. geb. ind.: hall, liv.
met schouw, zitkamer, kk., bdk., berging,
veranda, 5 slpks. Toilet, gar., tuin, kelder,
zolder. CV mazout. Ramen in hout enkel
glas. kl. beschr. mog.!!
Not. Erik LERUT -Tel. 016 6302 55,
erik.lerut@notariaat-lerut.be

www.immonot.be > 239304

LEUVEN

OPEN BEBOUWING
CENTRUmSTRAAT 15 wiLSELE

Bj 1979, ki €1787, Opp 7a96ca, EPC
237kwh/m². wg, Vg, Vv, Gvkr, Gdv, dls
gel. in mog. en dls gel. in eff. overstr.
gev. geb. en v. nature overstr. vanuit
waterloop. ind.: hall, liv, kk, bdk, 4 gr
slpks (2 met airco), wc, gar, terras, tuin,
kldr, wasr, zldr. Dubb. glas. CV gas. Rustig
en centr. gel. Perf. staat v onderhoud.
Not. Erik LERUT -Tel. 016 6302 55,
erik.lerut@notariaat-lerut.be

www.immonot.be > 239665

LEUVEN

WONING (HOB) mEt tUIN
DéSiRé mELLAERTSSTRAAT 60 kESSEL-LO

Bj: 1937, Opp: 4a50ca, ki: €1204, EPC:
431kwh/m². ind.: liv., zitk., kk, toilet, 4
slpks, mezzanine, bdk., tuin, gar., koer,
kelder. mog. tot verkav. tuin tot bouw-
grond HOB. Vg 28/05/1979 saneren
woning, Gem. RUP GGR-k3 Lolanden:
zone vr wonen 1, zone vr openbare
wegenis, Gdv, Gvkr, Gvv
Not. Erik LERUT -Tel. 016 6302 55,
erik.lerut@notariaat-lerut.be

www.immonot.be > 240033

HET RECHT VAN
HOGER BOD
KAN OP
DE ZITDAG
WORDEN
AFGESCHAFT



LEUVEN

GARAGES
RESiDENTiE “DE JACHT”
NAAmSESTEENwEG 439-441 HEVERLEE

Autostaanpl. bereikb. langs GROEN-
STRAAT. 2 AUTOSTAANPLAATSEN:
PARkiNG Nr. 4 EN PARkiNG Nr. 5. Gel.
in afgesloten gelijkvloerse gar. Afm. 2
x 5m op 2m20 gel. naast elkaar. Evt.
apart te koop. VRAAGPRiJS: VOOR BEiDE
AUTOSTAANPLAATSEN 30000 €. Opp:
2x11m²; ki 2 x 89; wg; Gdv; Gvkr.
NOTARISHUISLeuven
Verkoopbureau - Tel. 016/22.19.45,
vbeuckels@telenet.be

www.immonot.be > 236390

LEUVEN

GOED GEL AANGENAmE
WONING
wEGGEVOERDENSTRAAT 118 wiLSELE

mOOi TERRAS, TUiN & ATELiER. Omv.:
kldr; inkomgang, liv, 2 eetpl, kk, Bur/
speelruimte, bdk (ligb-wc-lav), ruim
terras in 2 niveau’s dls overdekt;
Tuin+groententuin; 1e VD: 2 slpks; 2e
VD: slpk. Goed gel op 9km v centr. &
1km E40&E314. Nabij bushalte winkels
en scholen. Opp 5a20ca-ki 741€-EPC
909kwh/m². PRiJSVERLAGiNG
NOTARISHUISLeuven
Verkoopbureau - Tel. 016/22.19.45,
vbeuckels@telenet.be

www.immonot.be > 234208

LEUVEN

AANGENAAm
APPARtEmENt
GEmEENTESTRAAT 246 kESSEL-LO

3e VD. Ruime ink+wc, liv, rme lichtrijke
kk, bdk(lav, ligb), 2 slpk. Zr goed gel. mog
aank. toegang en 1 of 2 garageboxen op
500m i/d Gemeentestr 132. Opp: 80m².
ki 778€. EPC: 681kwh/m². GDV; wG;
gvkr; Garageboxen k.i. 80 €.
NOTARISHUISLeuven
Verkoopbureau - Tel. 016/22.19.45,
vbeuckels@telenet.be

www.immonot.be > 238839

LEUVEN

GERENOVEERD
APPARtEmENt
SiNT HUBERTUSSTRAAT 2A B102
LEUVEN

CENTRAAL GEL. (1e VRD). Omv.:
liv.-eetpl., kk. nog te install. nr keuze,
Berging met pl. vr wasmach./droger, Bdk
(lav., wc), slpk., 2e berging met indiv.
verw.inst. Nwe lift, nwe elektr., nwe
verwarmingsinst. Topligging: nabij centr.
Leuven, op 5min op-/afrit E40-E314,
op 5min UZ. ki 413-wg-Gvkr-Gdv-EPC
243-opp 55m²
NOTARISHUISLeuven
Verkoopbureau - Tel. 016/22.19.45,
vbeuckels@telenet.be

www.immonot.be > 230974

LEUVEN

WONING OB DLS
GERENOVEERD
GROENiNGESTRAAT 19 wiJGmAAL

Omv.: keld; ink, liv./eetpl., vern. geïnst.
kk., bdk m lav, ligb, wC; Binnenkoer/tuin,
berging, werkpl., carport; 1e VD.: 2 slpks.,
ruimte met vaste trap naar 2e verd.;
2e VD: ruime slpk.; Daarboven zolder.
Overal dubb. glas, vern. elektr., kk en dak
atelier. 1a50ca-ki 503-wg Gdv-EPC 597.
NiEUwE PRiJS
NOTARISHUISLeuven
Verkoopbureau - Tel. 016/22.19.45,
vbeuckels@telenet.be

www.immonot.be > 231494

LEUVEN

GUNStIG GEL.
BOUWGROND
DE ViER VAANTJES (TUSSEN NRS 43 EN
47) LEUVEN (kORBEEk-LO)

Vlgs. kad. ‘Het Galgeveld’. Gekad sec A nr
0084E4P0000, 6a76ca. R.O.: wg; Gvkr;
Vv kOR 038 5.00_5_38 dd 14-10-1999
mog. overstromingsgevoelig. ki 5 €.
Vraagprijs: 230.000€. Zie ook: www.
vandenmoortel.be¿
Bezoek: Vrij te bezichtigen
Geass.Not. VANDENMOORTEL,
DECOCK&GORET -
Tel. 02/687.83.20,
conny@vandenmoortel.be

www.immonot.be > 239668

LINTER

UNIEKE tE RENOVEREN
WONING
GROTE STEENwEG 273 DRiESLiNTER

in O.B. (voorm. pastorij), 14a47ca-ki
950. wg (tuin dls wug)-Gvg- Gvv-Gdv
noch beslissingen-beschermingszone
rond waterwingebied-Gvkr. VRiJ VAN
HUUR EN GEBRUik. VOOR VRiJ, ZUiVER
en ONBELAST. inl. kosteloos te bekomen
op kant. immoweb: https://www.e-
notariaat.be/start/nl/immo/apps/
notarimmo/app.
Geass.Not. LucVANEECKHOUDT
&KatrienCHAMPAGNE -
Tel. 011/78.44.75,
champagne@notaris-linter.be

www.immonot.be > 239427

MACHELEN

HANDELSPAND
HAACHTSESTEENwEG 48 DiEGEm

COmmERCiEEL ZEER GOED GELEGEN. Glvl:
bureelruimte, winkelr., opslagpl., werkpl.,
ontvangstruimte, vergaderz., san., kkn,
terras, gar.; 1e verd.: verschill. kantoor-
ruimtes; kelder met goederenlift. Opp.:
4a 23ca, ki: 6926 €. RO: Gvg, wg, Gvkr,
Gvv, Gdv. Vkr Vl. wooncode. Eveneens
mog. tot HUREN van dit handelspand.
Not. Erik LERUT -Tel. 016 6302 55,
erik.lerut@notariaat-lerut.be

www.immonot.be > 233209

ROTSELAAR

WOONHUIS
BEUkENLAAN 80 HEikANT

Zr mooi en rustig gel. in bosrijke omg.
Prachtige tuin; Z-ger.; bj 1982; opp.
1433m²; ki 1452€. GV: inkom mwC, liv ,
zith, kk, 3 slpk, bdk m dche-ligb-wC, bur,
terr; Ben.verd.: dubb gar, waspl, werkpl,
berg; Gr zldr (zelfde grootte GV) mog
inrichten bijk. kms. Verw warmtepomp;
EPC 361. Vrij 1/12/2016. VP: 425000€
Not. JanDENYS -Tel. 016/60.11.21,
jan.denys@notaris.be

www.immonot.be > 240041

SCHERPENHEUVEL-
ZICHEM

PERCEEL BOUWGROND HOB
AAN DE kLOTTEBERGSTRAAT ZiCHEm
(2E AFD.)

Gekad. sec. D, nr. 485/L/4 P0001,
4a81ca. Rustig gel., dicht bij station,
winkels en autosnelweg. Ag. Vv dd
25/10/1969. Bouwvoorschriften op
verzoek te bekomen. Gdv. Vkr w&Z.
Blanco bodematt. Vrij en onbelast -
Gewone voorw. Niet overstromingsgev,
niet in risicozone voor overstr. Besch.: bij
akte. VP: 100.000€
Geass.Not. GEERINCKX,
GRAULS&CALLEWAERT -
Tel. 016/56.63.61,
info@notarisgeerinckx.be

www.immonot.be > 237746

SCHERPENHEUVEL-
ZICHEM

2 mOOIE BOUWGRONDEN
TiENSESTRAAT (TUSSEN DE HUiSNRS 159
EN 165) ZiCHEm

*LOT 2 (HOB), 5a20ca, straatbr. 10,40m;
*LOT 5 (HOB), 5a64ca, straatbr. 11,44m.
wg land. kar.; Vv 17/11/2014 (ref.
Z/29/2014); Vrij v gebr. Plan & stedenb.
voorschr. verkr. op kant. Richtpr.: LOTEN
2 & 5: 99.000€/lot. inl. ten kant.
Geass.Not.MICHIELS,
STROEYKENS&PELGRIMS -
Tel. 016/56.17.74,
info@notarissen-msp.be

www.immonot.be > 230161

SCHERPENHEUVEL-
ZICHEM

INStAPKLARE
StADSWONING
DiESTSESTRAAT 7 SCHERPENHEUVEL

Tuinterras. 2a80ca. GV: hall-trap-kldr-
liv-ver-kk; 1VD: wC-bdk-3 slpk; 2VD:
wC-slpk; polyval rmte-gar; tuin. Bj 84-ki
1070. Dub gl-alarm-CV. EPC 20131002-
0001454451-00000006-8 249kwh/
m². VRiJ. Vg-wche-Gdv-Gvkr-Gvv. VP
€395.000. Nt overstrsgev-gn risicoz
overstr-gn rec overstr geb-gn afgeb
oeverz/overstrgeb. Onr. erfgoed.

Geass.Not. TIMMERMANS,MEURIS
&CLAES -Tel. 013/77.23.00,
notaris@3270notaris.be

www.immonot.be > 238453

SCHERPENHEUVEL-
ZICHEM

WOONHUIS ENWEILAND
wEG mESSELBROEk 111(+) ZiCHEm

1) wOONHUiS, LANDGEBOUw &
wEiLAND, 66a21ca. 2) wEiLAND +
STALLiNGEN, 79a32ca. Bj woonh 1963/
stall 1971. ki 1) 807/2) 197. EPC 732.
Gvg-Vg-Ag-Ng-kmO zone-Gdv-Gvkr-Gvv.
mog overstrgev (perc 491/C/P0000)-
over. niet overstr.gev; gn risicozone v
overstr; gn rec overstr geb; gn afgeb
oeverz/overstrgeb. VP: 1) 299000€/2)
BiEDiNGEN

Geass.Not. TIMMERMANS,MEURIS
&CLAES -Tel. 013/77.23.00,
notaris@3270notaris.be

www.immonot.be > 239205

SCHERPENHEUVEL-
ZICHEM

BOUWGROND OPEN
BEBOUWING
VALVOORTSTRAAT (TUSSEN HUiSNRS 15
& 21) SCHERPENHEUVEL (1E AFD.)

Thans gekad. wijk B nr. 456/P/2/P0000,
11a78ca, met perceelsbreedte a/d
straatkant van 12m 96cm. Gvg-wg/
Ag-Gdv-Gvkr-Gvv. Niet overstro-
mingsgevoelig; geen risicozone voor
overstroming; geen recent overstroomd
geb.; geen afgebakende oeverzone of
overstromingsgebied. VP € 120.000

Geass.Not. TIMMERMANS,MEURIS
&CLAES -Tel. 013/77.23.00,
notaris@3270notaris.be

www.immonot.be > 240084

TIELT-WINGE

WOONHUIS (HOB)
TiELTSESTRAAT 37 mEENSEL-kiEZEGEm

RUSTiG EN mOOi GELEGEN, met aanho-
righ. en naastliggende grond. Opp: 10a
87ca, ki: 513 €, EPC: 944 kwh/m². ind.:
liv., zitk., kkn, bdk, berging, wc; 1e verd.:
4 slpks; kelder, zolder, gar. RO: wg, Gvg,
Gvkr, Gdv, Gvv.
Not. Erik LERUT -Tel. 016 6302 55,
erik.lerut@notariaat-lerut.be

www.immonot.be > 237730

TIENEN

WONING (HOB)
DE BROUwERSTRAAT 15 TiENEN

Opp: 2a 65ca, ki: €614, EPC: 858
kwh/m². ind.: hall, grote liv., kk., eetk.,
berging, bdk., toilet, 3 slpks, gar., kelder,
zolder. CV op gas. RO: wg, Vg, Gvv, Gvkr,
Gdv, prov. RUP afbakening kleinstedelijk
geb.
Not. Erik LERUT -Tel. 016 6302 55,
erik.lerut@notariaat-lerut.be

www.immonot.be > 240134

ZAVENTEM

GOED GELEGENWONING
JULES LAGAELAAN 12 STERREBEEk

4a19ca-bj 62-63. GV: inkom, vest,
kk+eeth, woonk, gar; 1e VD: overl, 3
slpk, kmr+berg; zldr; kldr. CV aardg;
dubb gl; goede staat. Vrij bij akte. ki
1474€. Nutsv.: water, aardg., elektric.,
kabel tv, tel., riolering en wegenis. EPC
20150630-0001773938-1 534kwh.
Vg-wg-Gdv-Vkr-Gvv-niet overstrom.gev.
Bezoek: op afspraak.
Not. KarenHAUWAERTS -
Tel. 016/47.41.10,
notaris@notaris3040.be

www.immonot.be > 234216

TE HUUR

LANDEN

ZEER GOED GEL.
APPARtEmENt
HANNUiTSESTEENwEG 36 LANDEN

op het glv. (+/- 110m²), voll. vernieuwd,
lux. afg. ind.: grote liv., voll. geïnst. open
kk., berging, 2 slpks., bdk. met douche
en ligbad; koer, gar., grote kelder. Dubb.
glas. CV gas. EPC 165kwh/m². RO: Vg,
wg, Gdv, Gvkr, Gvv, RUP St.-Norbertus.
Not. Erik LERUT -Tel. 016 6302 55,
erik.lerut@notariaat-lerut.be

www.immonot.be > 238671

ALLE VERDERE
INLICHTINGEN
AAN TE VRAGEN

BIJ DE
VERKOPENDE
NOTARIS

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.

HET RECHT VAN
HOGER BOD
KAN OP
DE ZITDAG
WORDEN
AFGESCHAFT

MEER INFO EN FOTO’S
ZIE WWW.IMMONOT.BE
VIA➚WEB-REFERENTIE
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ReCHT Om HOGeR BOD Te DOeN
Blijkens PV op 10/05/2016 werd er toegewezen onder de
opschortende voorwaarde van de afwezigheid van hoger bod:

Rustig gelegen GROND
Huiperstraat 15 Vorst (4e Afd.)
Grond, voorh. vakantieverblijf, op het kad. bek. sec. B nr. 508/E,
groot vlgs. kad. 48a 16 ca. K.I.: 374 € (geen permanente bewo-
ning toegest.). 2 bovengrondse stookolietanks aanwezig.Voor
vrij en onbelast. Niet verhuurd, spoedig besch. zoals bepaald
in de verkoopsvoorwaarden. Stedenbouwkundig: *GWplan
‘Antwerpen’: ag; *Dv stedenb. (thans geen constructies meer);
*Gvg; *Gvv; Gvkr; *Geen as-built-attest; *Geen voorwerp
van voorkeurs- of projectbesluit complexe projecten;Voorkoop
Waterw. en Zeekanaal. Niet gel. in overstromingsgevoelig geb.,
risicozone voor overstromingen en afgebakende oeverzone of
overstromingsgebied.
MITSDEPRIJSVAN, te verhogenmet de kosten
bepaald in de verkoopsvoorwaarden: 5.000EURO
HOGERBODMOGELIJKTOTENMET25/05/2016.
Art. 1592vhGer.W.: zie verder indezekatern
Plan en inl. op het kantoor van de verkopende notaris.
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OpeNBare VerkOOp UIT De HaND VerkOOp
HAM

HOEVE
GeRHOeVeNSTRAAT 53
kwAADmeCHeLeN
57a 98ca. Vlg Gwplan gel. in Ag. Bwj:
1958. ePC: 969kwh/m².
Not.HansDERACHE -Tel. 013/66.21.66,
notaris@notarisderache.be

www.immonot.be > 238741

HErSELT

VAKANTIEWONING + TUIN
VORSTHeIDe 22/H HeRSeLT

12a62ca. GV: woonk-eetpl-kk-3 slpk-
nachth-bdk+waspl. GVR+Bg; Gvg; Gvv;
Gdv; Gvkr. Alle nutsv. waterput-elek-ka-
bel-TV-int-tel-pellet-&houtkachel. Vrij
v gebr. kI 374-ePC 621. VP 98.000€.
Inl ten kant.
Bezoek: op afspraak
Geass.Not.MICHIELS, STROEYKENS
&PELGRIMS -Tel. 016/56.17.74,
info@notarissen-msp.be
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LAAKDAL

RUImE INsTApKl. WONING
NOORD De VLIeT 67 LAAkDAL

12a27ca kI 1.115€. kruipk, hall, wc, 4
slpks, woonk, kk, brg, waspl(dche), bdk,
brg, hobbyr, gar, tuin. CV aardg, alarm.
ePC 348kwh/m². wg-Vg-Gvkr-Gdv-
Goverstr-Vv
Bezoek: Na telefonische afspraak
Not.HervéDEGRAEF -
Tel. 014/34.75.75,
herve.degraef@notaris-degraef.be

www.immonot.be > 238602

TESSENDErLO

WONING
TeRmADeN 3 TeSSeNDeRLO

07a42ca. Vlg Gwplan: wg. ePC:
530kwh/m².
Not.HansDERACHE -Tel. 013/66.21.66,
notaris@notarisderache.be

www.immonot.be > 240088

TESSENDErLO

WONING
PAALSeweG 50 TeSSeNDeRLO

09a. Vlg Gwplan: wg en Ag. ePC:
163kwh/m².
Not.HansDERACHE -Tel. 013/66.21.66,
notaris@notarisderache.be
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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.

Jullie brachten vorig jaar
een tweede plaat uit. Hoe an
ders was die dan jullie de
buutcd?
Het grote verschil was dat de
songwriters van plaat één nu
gewoon de band vormen. Dat
hoor je ook op het album terug.
Er is wel wat verwantschap,
maar je hoort meer diversiteit
in stemmen waaronder ook veel
samenzang. Het klinkt net iets
ruiger en iets ‘rootsier’.
Vanwaar komt jullie sterke
reputatie live?
Door gewoon veel live te spelen
en door de goeie verstandhou

ding binnenin de band. Ieder
een zit op dezelfde golflengte en
er is veel dynamiek. Niet elke
show is dezelfde en dat houdt
alles heel fris en tegelijk span
nend.
De band behaalde al heel wat
prijzen. Wat doet zoiets met
jullie?
We gaan daar wel wat van glim
men (schatert). Trots mogen we
zeker zijn. Het gevaar schuilt er
alleen in dat zulke dingen ook
wat druk met zich meebrengen,
maar daar proberen we los van
te komen. We houden het vizier
op mooie songs.

Hoe zit het met Common
Linnets in België?
We moeten hier nog vol aan
de bak geraken, het gaat in
België nog lang niet vanzelf.
Maar we komen graag jullie
kant uit. We vinden het fijn,
want we hebben er een stevige
connectie met het publiek. Ik

hoop alleen dat er heel veel
mensen naar Antwerpen zul
len komen, het wordt de moei
te, dat beloof ik!

Vrijdag 20 mei
Stadsschouwburg Antwerpen
Tickets: www.sherpa.be of
070 25 20 20

Common Linnets met vizier opmooie songs

MUZIEKMURONDOM

Op vrijdag 20mei staat de Nederlandse super
ster/frontvrouw Ilse DeLangemet haar band
The Common Linnets op het podium van de
Stadsschouwburg in Antwerpen. Een absolute
must voor de liefhebbers van de betere folk,
Americana, country en bluegrass! Steven Verhamme



Immo Diest bouwt verder aan het Nieuwe DIEST!
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Het Immodiest team staat tot uw die(n)st!

OPENDEUR SERVICEFLATS
Op zaterdag 21/05 van 14u tot 17u
Laatste 2 serviceflats op Ezeldijk-site te koop: penthouses met 1 of 2 slaapkamers, terras én
parking! Kijken uit over groene daken, binnentuin, Demer, park, Begijnhof...Ter plaatste lichten
wij u graag de voordelen van een serviceflat toe.

De serviceflats in het Woonzorgcentrum ‘Ezeldijk’ te Diest staan voor comfortabel én zelfstan-
dig wonen in een residentie met aangepaste voorzieningen. Dat alles op wandelafstand van de
winkels, groene parken, de nieuwe aangelegde Demer, het station…

en kom de laatste appartementen
van Residenties Leesthof en Binnen-
hof en de woningen van Woonerf
Nassau bekijken!
(*) vuile schoenen

Rondleiding start elk half uur vanaf
13u30, samenkomst op de pleinbrug
boven de Demer.

80% Reeds verkocht!
De nog beschikbare panden krijgen
nu een eigen afwerking op maat.
Lastenboek en verschillende stalen
liggen ter inkijk.
Alle stadsfuncties binnen handbereik.
Woonklaar voorjaar 2017!

OPENWERF-DAG EZELDIJK-SITE 80% Reeds verkocht!
Trek uw stoute (*) schoenen aan
op 21/05 tussen 13u30 en 16u

Serviceflats Ezeldijk

Serviceflats Ezeldijk

Woonerf Nassau

Residentie Binnenhof

U kan uw wagen parkeren in de Bogaardenstraat. Hier rijdt u de straat in en 150m aan uw linkerzijde
bevindt de parking. Hierna gaat u door naar de pleinbrug over de Demer waar u wordt opgevangen.

Residentie Leesthof
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Bogaardenstraat Afspraak op de
pleinbrug Demer

Hier mogelijkheid
tot parkeren

Omwille van veiligheidsredenen
zijn enkel volwassenen toegela-
ten op de werf!

013 31 25 22
www.immodiest.be

Toegang openwerf


