
VERKOOPDOSSIER 
Derbystraat 116 

9051 Sint-Denijs-Westrem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



�����	
���
 ��� ���� ���

�������	�
�

����������
�		��� �������������������������

������������

�� �
���������� �
  �� �
�����!�"�! #�
 $�� �������	�
� %�&
 "����!$ #�� ��
 � �������� � "���'�
�
� �� "����
#�
 $� "�����
$� ������
$ #�
  �� ��"��() �� (��$� ���
 ��'�
�
� �� ��$�
 	��  �� ��$��� �
  �� (��'�!�&'�
�
�����#��"���' #�
 $� *#�����+ "�(�
���) ,�� !���� $� �
����������-  �� "����)

���������� ��� �� ���������	�������
.' #��'!��� $�� �!!� ����#�
� �� $�� ���������� �#����
���		�
 	�� $� $��� $� /!��	�� �#�� ��$ #�����!��$�
(��'(�&%�)

����	� ����������

,�
$��'�
�
��

0�
 �� 1���
�2 ��� ���������� �� ��!$�� ��� �
 	�� �� �������� �� �!

�3�4�5�



"������ 	
��
 ��� #�
 �$$��
�%��

&% %�
 �' �$$��
�%��
 
� �(��(�� ��� �� ��������(��	
������� )�*� �� 
'�� %(����*�� $�	
�	+

,�)�

�� ($ �	(��
�� �� ���'��%��� ������������ ��� #�
 �$$��
�%��


6 ���!���� �!' $��! #�
 �( �������	�
� ���
$� $��!���!!�
� 7
 � #���%��� ��

�
����������8
�� #��(��	�
���
���!!����
*(��	����	�- ��
$�
����
$� '���!-
*	�����+9::- ����8
� (��	��
�� �
$���
���!� ������!!�
 	�� ��
 �����!
	�;�	��! #��	���
 #�
 �� 9<	=+)

6 "� ��!� ��
 �
�����!�"�! > #��� �(
�������	�
�*? �
���������� #�
 	�;�	��! ���
'9 <*	= &���++) 6 '���� �� (�!'� 	�
��� � $��
$���� ���!���
- ����8
� #��(��	�
- ����8
�
#�
��!���
- %�

���
�����-  ��
���("��� �
����� )))

-' ������������+

��� '9 <*	= &���+

�(��	
������+

��� '9 <*	= &���+

���'��%���
�!�'����� � #��(��	�
�

"�
 �$$��
�%��
 �(��(�
 ���
 ��� �� ��������(��	
������ ����

.���
��� '��% '�
��
>�
(�%��

���
���
��
@��
 �2����	 ��
(�%��

/(�����������
@��
 %�

�"��!�� �

%�

���
�!�
 ��
(�%��

0(����� �� )(%��1(%�(�

:�
� �� �#��#�� ����
�

2�1#
��1#
#���
A��� "�'�
$

�� -�'����� "��� ��&� $� ���!����(���$� #�
 $�'�
- 	���
- #!����
- #�
����� ))) ,�� !���� $� 6�(���$�-  �� "����  �� ��
��������$��!
���!����)

�������$��	
�
��1��
���1��
 ���"2������ ���- ���� @�
� B ������������������������� � < �4



&���)�1#
 �������������
.
 $�%� ��"�! #�
$� � ��
"�#�!�
��
 �	 �( �������	�
� �
�����%��
���� �� 	�'�
) �� ��
"�#�!�
��
 %�&
 ��"�����$ �� �����
�) :�
� � %� 
��� �!!�	��! ���#����
- $�
  �!��
 %� � ��' �	 #�� ����� � $� $��!���!!�
� ��  �!�
) /���� �$#��� ��
 ��

������!��� #���$�� � 	�� $� ��
�#����(��'�
 �����)

�� #�!���$� �
 $�%� ��"�! �� ����	����� "����!$ �
 �� 
��� 
��$%�'�!�&' $� &����� #�!���$� �	 ��
 $� �!�� �� ���
) ,�� ��
!����� ��
 ������ �
$������ �� "���� #�
 $� �
��������������)

"-,�,�� .,3-43,� 4456���2,5�

"������ ���
�� 	= #�
  ��  �!!�
$� $�' �� #��	��$�!�&'
�� (��
�� ��C��!���$)

.��!���  ��  �!!�
$� $�' "�&'�	�
$)

���	
��	
�-� 	= #�
 $� #�
�����  ��� $�""�!�
"��!�%�
�) ��� �� (��
�� �
�����%��
��) D�'
$� ���	�����!�
 %�&
 � ��	��� (��
��
�����	�
�)

/��#�
� $� #�
����� $��� 
���(� #�
����� 	��
 �����
$�	�
��"��!�%�
� �
 �
����������	�
��
���	�����!�
)

������	
��	 �� �(�$��	
�-� 	= #�
 $� $�'#!�'#�
����� � '����!�
 ��� $�""�!� "��!�%�
�) ��� �� (��
��
�
�����%��
��) D�' $� �����!�
 %�&

� ��	��� (��
�� �����	�
�)

3!���� 
���(� $�'#!�'#�
����� � '����!� 	��
 �����
$�	�
��"��!�%�
� �
 �
����������	�
��
���	�����!�
)

7���
��-� 	= #�
 $� 	���
 �� #��	��$�!�&' ��
(��
�� ��C��!���$)

3!���� "�&'�	�
$� ���!����)

���'��%���
���E #�
  �� �������	�
� (��$� �!�'����� 
#��(��	$)

/��#�
� $� �!�'����� � #��(��	�
�)
3!���� ��
 ������2����	- "�& #���'��� �� !��� ��	��������)

/(����(����
�� �� ���
 %�

�"��!�� ��
(�%��) D
$��%��' $� 	���!�&' ��$ �	 ��
 %�

�"��!�� �� �!�����
)

���$�!���  ���#��� $� %�

�'���� � #���� ���$ ��
 ��

#�'	�
)

/(���$������
6( ��"��(  ��� %�

���
�!�
) 6(
�������	�
� ��  ��� 
��� �� ��
���!���
)

D
$��%��' $� 	���!�&' ��$ �	  ����� ��
 �� �!����
 � �	
"�&'�	�
$� %�

���
�!�
 �� �!�����
) ���$�!���  ���#��� $�
%�

�'���� � #���� ���$ ��
 ��
 #�'	�
)

�
�������� 
��� �
 ��$� F�

���
�����

�������$��	
�
��1��
���1��
 ���"2������ ���- ���� @�
� B ������������������������� � < �4



������������ �� ��
�(����� ��� �� �������������
>!� � "��!��� �	 �( �������	�
� �������(�&� �� ��
�#���
 �
 $�  ���"�#�
 �����������$� #�!���$�- ���� $� �
$������
$�
�
������� ��! ��
 �#��%�� � #�
 (��� �( �������	�
� %�� 
� �!'� ���� %�! "�#�
$�
 �� $� �
������� ��!) /���
$��� � $�
#�!���$�- $�
 #���
$��� ��' $� �	���� #�
 �!'� 	�������!) ��� '�
  ��� 
��� (�������#�
 (��$�
)
G�& $� �!�����
� #�
 ��
 �
���!!���� �� %�

���
����� %�!  �� �
�����!�"�! 
�� #��$�� #��"�����
)

4����1#
	$��
��
,�� ��'�
�
� 	�� $� #�!��
$� �������
 �!� � �( �������	�
� �
�����%��
�� �
 ��	����"�!�� (�!� 	�'�
)

2�1#
��1#
#���+ �� !�� �$�� � ��$ #�
 �( �������	�
�
�� 
��� ��	���
) ��
 ���$� !�� �$�� � ��$ �� 
�$�� �	 $�
(��	�� 
��� #�� ��!���
 �
 '����
 �� !���
 �
��
����
)
1�� �� "�& $� ��
�#���� �� $�� $� (��'�
 !�� �$�� �
�����#���$ (��$�
) 6 '�
� 
�$��
 $� !�� �$�� �

� ��$ !���
 	���
 �	 �#�
����! �#��"!�&#�
$� !�''�
 ��
�� �����
 �
 �( �
�����!�"�! 	���!�&' 
�� �� #��"�����
)

0(����� �� )(%��1(%�(�
+ 6( �������	�
�  ��� '�
�
�� �#��#�� ����
�) D#��(��� "����
%�
(���
� �	 $� %�

%�#��! 	���!�&' "����
 ��  ��$�
 ��&$�
� $� %�	��)
/��	�&$ $� �!�����
� #�
 ��
 '��!�
���!!����- (�
� $��
#��"���'� #��! �
�����)

���
���
��+ 6( �������	�
� "��� �'� 	���!�&' 
��� �#��
#�!$��
$� #�
��!����#���%��
�
��
) ��
 ���$� #�
��!����
�� �� ��� 
��$%�'�!�&' �	 ��
 ��%�
$ "�

�
'!�	��� ��
����
$���
) /���%�� "�& �( ��
�#���� $����	 �
 ��

#�
��!�����2����	) D	 �
����� �� "������
- '�
� �  ��
"��� '��%�
 #��� ��
 �2����	 	�� #���������
� �
(��	�������(�

�
�)

.���
��� '��% '�
��+ 6( �������	�
� "��� �'� 
���
�#�� ��
 %�

�"��!��) D#��(��� $� �!�����
� #�
 ��

%�

�"��!�� � (��	����	�"��!��) ����	�� '�
� � �
���
��� "������
)

2�
 ($8
�� ��
"�#�!�
��
- ��
$�� ����
��
 �
 �#�
���!� ���&��
$������� ��  �� �
������������������������ (��$�
 ���
$���$ ����
��
����$ �� $� (�&%� $�� $� /!��	�� �#�� ��$  ��� #�����!��$) 1��� � "�&����
 $��� ��
 ������!��� �	 �� "���� #�
 $� ��
"�#�
�!�
��
 �
 ��
$�� ����
��
 ��
 ��
����� ��
�#�����!�
 �� �� ���!!�
) �� �
�����$��'�
$��� �� 
��� ��
����'�!�&' #��� $�
�#�
���!� �� �$� $�� �
������ "�&  �� ���#����
 #�
 $� ���
$���$ ����
�����$� ��
"�#�!�
��
 � ��
$�� ����
��
)

�������$��	
�
��1��
���1��
 ���"2������ ���- ���� @�
� B ������������������������� � < �4

http://www.energiesparen.be
http://woningpas.vlaanderen.be/


7��� ���(�%�
��9
H /��� 	��� �
��	���� �#��  ��
�
������������������������- ��"���'���$���-
(�
�
�'(�!����� ))) '�
� � ����� � ��
((()�
����������
)"�)

H I��� �
��	���� �#�� �( �������	�
� #�
$� � �� �(
������
!�&'� (�
�
����) ��� 
���
(�
�
����)#!��
$���
)"� �	 �( (�
�
���� ��
"�'�&'�
)

H I��� �
��	���� �#�� "���� ��
�#���
 #�
$� � ��
((()�
����������
)"�<�'"�
�#���)

�������	 ���������	�������+
0�
 �� 1���
�2
���� F�!�
�3�4�5�

:��%��	
.
��	���� �#�� �
�����(�
���
- ��"��$��� � �
$���
�
�
��8!� #���$�!�
 #�
$� � �� ((()�
����������
)"�)

�������$��	
�
��1��
���1��
 ���"2������ ���- ���� @�
� B ������������������������� � < �4

http://www.energiesparen.be
http://woningpas.vlaanderen.be/
http://www.energiesparen.be/ikbenoveer
http://www.energiesparen.be


,��(�%�
�� ��
 #�
 �:; ��%���	1#�$$���*�� �����

,�� �
�������� ��
�#���
 #�
 �( �������	�
� '�
� � #��' 
��� �!!��
) G�& ��
 ��"��( 	�� 	���$���
*(��
+��
 �$�
 	��� � 	���!�&'� ��	�
 	�� $� 	�$������
���� "��!����
 �#�� $� ��
�#���� #�
 "����!$� $�!�
 #�

 �� ��"��( *��' �!  �""�
 ��		��� $�!�
 ���
 � (��
�� �	���� �� $� �
�������������� #�
 �( �������	�
�+)

,����
$�� #�
$� � ��
 #��'���� (�����#� #�
  �� J�3K @�	��
�� ����!�&'� ��!�
L #�
 �( ��"��() ��� �#��'����!�
$�
�3K "��� ��&�  �� �!!� ��	��
�� ����!�&'� $�!�
 #�
  �� ��"��( �
�������� ��������
 *$�'�
- "����
	���
- #!����
-
#�
����� �
 $����
 #�
 ��	��
�� ����!�&'� ���	���- #��!�� ��
� #�
 ��	��
�� ����!�&'� �����!�������	��� �

�#�
����! ��
(�%��� ��!!�����#� �
���!!�����+ �
 (�!'� �
�������� � ��
�#����(��'�
 ��
  �� ��"��( 
�� 
�$�� %�&
)

I��� �����"���$� �
��	���� #�
$� � �
  �� �3K @�	��
�� ����!�&'� ��!�
)

"������ 	
��

D
$������
$� �
��	����  ��� �
'�! "����''�
� �� $� �!�	�
��
 $�� ��	��
�� ����!�&' %�&
 %��!� "�&#���"��!$
#�
����� �
 $� ���� �!-  �� #�!!�$��� $�'- $� ��#�! ���)- �
 $�� 
��� �� $� #�
�����- $����
 �
 �
$�#�$��!� �
���!!�����
#�
 $� ������ *(��
+��
 �$�
)

���'��%���
K�!!�����#� ��
���!� �
���!!���� 	��
��
$�
����
$� '���!
.���
��� '��% '�
��
K�!!�����#� �
���!!���� ��
(�%��

���
���
��
A�����!�&'� ���� �
 �#���

0(����� �� )(%��1(%�(�

@��
 ��!!�����#� �
���!!���� #��� '��!�
�
��
(�%��)
�����1#
���
1���#��!�� ��
�

/(�����������
F�

���
�!�
 ��
(�%��

&���)�1#
 �������������
.
 �
$������
$� ��"�! #�
$� � $� ��
"�#�!�
��
 �	 �( ��"��( �
�����%��
���� �� 	�'�
)

1�� ��M �� ���#����
� #�
 $� ��
"�#�!�
��
 	�� ��
 *N+ %�! ��' ��
 �	����  �""�
 �� $� �
�������������� #�
 �(
�������	�
�)

"-,�,�� .,3-43,� 4456���2,5�

���	
��	
�� 	= #�
 $� #�
����� �
 $� ��	��
�� ����!�&'�
���	���  ��� �
'�!� "��!�%�
� �
��!2���"�
����!���
) �� ���	�����!�
 %�&
 
���
� ��	��� �
$��"��'�
)

/��#�
� $� #�
�����)

7����
��-� 	= #�
 $� 	���
 �� 
��� ��C��!���$) 3!���� ���!����)

��(����
��� 	= #�
 $� #!��� �� #��	��$�!�&' �� (��
��
��C��!���$)

3!���� "�&'�	�
$� ���!����)

�������$��	
�
��1��
���1��
 ���"2������ ���- ���� @�
� B ������������������������� � < �4



����� <=>
���5 	= #�
  �� $�' �� *#��	��$�!�&'+ �� (��
��
��C��!���$)

3!���� "�&'�	�
$� ���!����)

���	
��	
��� 	= #�
 $� #�
����� �
 $� ��	��
�� ����!�&'�
���	���  ��� $�""�!� "��!�%�
�) �� ���	�����!�

%�&
 � ��	��� (��
�� �����	�
�)

/��#�
� $� #�
�����)

7���� <=>
���� 	= #�
 $� 	���
 �� #��	��$�!�&' �� (��
��
��C��!���$)

3!���� "�&'�	�
$� ���!����)

��(����
��45 	= #�
 $� #!��� �� #��	��$�!�&' �� (��
��
��C��!���$)

3!���� "�&'�	�
$� ���!����)

/(����������� <=>
�� %�&
 �� 	= %�

���
�!�
 ��
(�%��) D
$��%��' $� 	���!�&' ��$ �	 ��
 %�

�"��!�� ��

�!�����
)

�����
5��	= #�
  �� $�' �� ��$�!�&' ���$ ��C��!���$-
	��� #�!$��� 
�� 
��� ��
 $� �
�����$��!���!!�
�)

D#��(��� "�&'�	�
$� ���!���� �� �!�����
)

7����
��� 	= #�
 $� 	���
 �� #��	��$�!�&' ��$�!�&' ���$
��C��!���$- 	��� #�!$��� 
�� 
��� ��
 $�
�
�����$��!���!!�
�)

D#��(��� �#�
����! �	 "�&'�	�
$� ���!���� ��
�!�����
)

��(����
��� 	= #�
 $� #!��� ���!���� #��	��$�!�&' ��$�!�&'
���$- 	��� #�!$��� 
�� 
��� ��
 $�
�
�����$��!���!!�
�)

D#��(��� �#�
����! �	 "�&'�	�
$� ���!���� ��
�!�����
)

�
��������  �!�	��! 
��� �
 ��$� �
�������� 
��� �
 ��$� F�

���
����� �
�������� ��$�!�&' �
 ��$�- 	��� 
�� 
��� #�!$��
$� #��� $� $��!���!!�
�

1�� ��M ,�� �3K $��� ���
 ��������' �#��  �� �! $�
 
��� #�!$��
 ��
 $� /!��	�� 9��
��$� �
 �#�!�����
 �� ��"��( ����!����
$ �� �
�������� #!�') �� �
�����$��!���!!�
��
 %�&
 ����
��� $�
 $� ����
 #�
 $�
/!��	�� 9��
��$�)

7��� ���(�%�
�� (��� #�
 �:; ��%���	1#�$$���*�� �����9
,�� �3K @�	��
�� ����!�&'� ��!�
 '�
� � #�
$�
 �
 �( ������
!�&'� (�
�
���� *(�
�
����)#!��
$���
)"�+ �
��#����
 "�& $� ����
���- $� /I� � $� �2
$����)

�������	 ���������	�������+
1>6��A� ��#����
/I ,D1�
���� ��
����
�&��9�����	
�3�5��4

&$%�����
�%
����������
;��
���1��
��%%��
���������������44���@���

�������$��	
�
��1��
���1��
 ���"2������ ���- ���� @�
� B ������������������������� 4 < �4



�������$��	
�
��1��
���1��
 <�:;> �� ��
���
�!' ��"��( "������ ��� #���� �!!�
$� �
$��$�!�
 $�� 	�� �!'��� #��"�
$�
 %�&
) >!� � ��
�#����- '�
� �  �� "��� �! ��'�
�
�
 ��$�
 	�� $� (��'�
 $�� � !���� 
�� ���� ���#����
)
��� $��! #�
  �� �
������������������������ ���� $����� �
 �� $� ��
"�#�!�
��
 #�
 �( �������	�
�) ��	�
 	�� �( ��� �����
� �
$��� #�'	�
 '�
� � �� "����  ���#�
 ��
 ��
�#�����!�
 �����!!�
)

,�#(��	
����
��'�
 ��
/�
����� �
 $����
 ��
I���
 ��
/!����
 ��
���	��#��(��	�
� ��
.
���!!����� #��� %�

���
����� ��
D#����� �
���!!����� ��
G�(�&����''�
 ��"���'� �
 $�� �3K �4

�� �(��� ������� (% �� �� 
� 6�5&�����
G�AD#���
 �� G���� ��AD#���
 $�
 ��"���'�!�&' ��- 	��  �����
�	"����� ��  �� #!�' #�
 �
���������������- ���$ ���!�
$ �

	�� $��'�
$�� �$#���- %�$�� ��' !����� ��
�#����������

 ��!"��� "!�&#�
 *%�� ��' ((()�
����������
)"�<�'"�
�#���+)
��
 ��G�AD#���$ �������	�
� "��$� #��! #���$�!�
�

�) ��
 !����� �
�����������

�) I��� ��	���

�) ��
 ��%�
$�� "�

�
'!�	���

�) ��� ����� � 	���(���$�

�) O�
�
��8!� 	���(���$�

�) A�$�� #��� �
� '!�	���

4) 6( �������	�
� �� '!��� #��� �( ��$� $��

5) I�
$�� �
$�� ��$

�) /�
$��� �!  ��!"���

��) �� �#�� ��$ "����!� 	��

?��(����� (� 	�($��+ ��
 ($ �((� �	��	
8
>�"��� �� ��
 �� �$�!�&'� ��� $�� 
�� ����!	���� ��
(�%�� ��
�
 ��"��(�
) .
 #��! ��#�!!�
 '�

�
 ��"�����������
��
 ��
��
 ��
#��$��� �
 #����! #��!��� 	�
��� #��(�&$��$ (��$�
)
��%� (��'�
 �
 �#�
���!� "�& ���
$� '����
 %�&
 
��� �
"��
�����
 �
  �� �3K) /��� 	��� �
��	���� �#�� * ��  ��'�

�

#�
+ ��"��� �
 ��"���#��(�&$���
� '�
� � ����� � ��
((()�#�	)"�)

"(� '(��
 #�
 �:; ($��%���
9
�� ����
�� ����
 #�
 �( �������	�
� %�&
 $��� $�
�
�����$��'�
$��� �
��#���$ �
 ���(��� $�� $��� $�
/!��	�� �#�� ��$ �� ����!��$) >!� ��
 �3K #�
 $�
��	��
�� ����!�&'� $�!�
 #�
  �� ��"��( "��� �'"��� ��-
(��$�
 $� '���'��������'�
  ���#�
 �
  �� �3K #�
 �(
�������	�
� �
��!�$�
) �� �
�����$��'�
$��� 	�� %�� 
�!!��
 "�����
 �� %�&
 #������!!�
��
 ��&$�
�  �� �!����"�%��'
�
 �� "�(�&����''�
 $�� #�!$��
 ��
 $� #���(���$�
 $�� $�
/!��	�� �#�� ��$  ��� ����!��$) D� "���� #�
 $�
�
#�������#�
� "���'�
� $� ���(���  �� �
�����!�"�! �

��
������ ����	����� ��
"�#�!�
��
 �
 �#�
����! ��'
���&��
$�������) G�& �
"�'�
$� �
#�������#�
� ���� $�
���(��� ��� #�
 #���
$�����!!�
��
- �
$�� 	��� �� "���� #�

 �� *#��+"��(� � �"������&���) D	 %�'�� �� %�&
 #�
 $�
(��'�!�&'� ��	�
���!!�
� #�
 �( 	���- $�' � #!��� '�
� �
��#��� '��%�
 �	 #��$�� *$���������+ �
$��%��' ��� �� #����

*!���� ���#�
 ������
����- ����&� "���
 �
 ��
 #���-
"�

�
�(��'�
� ��&$�!�&' #��(�&$���
 P+)
/��� 	��� �
��	���� �#�� $� (��'(�&%�- $� "�(�&����''�

�
 $� #���(���$�
 '�
� � ����� � �� ((()�
����������
)"�)

�� "�(�&����''�
 $�� ��"���'� %�&
 #��� $�� �3K- '�
 �
�����#�
$�
 �� ����
� �4)

��������(��	
������ ����
�� �
�����$��!���!!�
� #�
 $� /!��	�� ������
� �� �	 ����

���� �!!� (�
�
��
 �
 �������	�
��
 �
 /!��
$���
 	�
�
���
� �#�
 �
�����%��
�� �� 	�'�
 �!� ��
 �
�������� ����
��	�
�� 
���("��((�
�
� #�
 ���4)
Q�
 ��&$� #�
 $� ��	��' #�
 $�� �3K ��  �� 
�� 
��� #���!�� �
�	 ��
 $�� �
�����$��!���!!�
� �� #�!$��
) ��
' �� ���
#������M ,�� 
� �! %� #��! 	���!�&' ��'�
�
� 	�� $�� �
���
���$��!���!!�
� �
 ����� %�!� 
��� "����)

�������$��	
�
��1��
���1��
 ���"2������ ���- ���� @�
� B ������������������������� 5 < �4

http://www.energiesparen.be/ikbenoveer
www.ovam.be
www.energiesparen.be


4���%��� �������	

���(�' �� @ ���(�'���#��� �� �5�4��5 < �5�5���

��
�% $���
	��)(�� ��<��<����

?������
��*��� �(�' ����

6�	1#��%� �(��%� <%A> ���

?��%
�� ���
 ($���(%�� �� #�
 ��	1#��%� �(��%� @��


6�������� ��(��($$������
� <%B> 5�

������	($$������
� <%B> 44

,����
��
�������
 <%A@<%B#>> D
"�'�
$

3#��%�	1#� %�		� ,�! %(���<	���� %(���

&$�� #����<��> �((� #(�
 ���'�)�� A��


5��
���	����
�C�� ��	
�%%��� @��


2������ ��� �� ���#��� �� #�
 ���(�' $�'�������	�
�

6�������� �������	1(�� <�D#@<%B *���>> ���

0����
���	
��� *�����*�	 $��%��� ��������������� <�D#@*���> ��)�4�

;&���%�		�� <��@*���> �)���

,���1�
��� .�$��� ��

��%������� -�'����� ���(�'	1#�� <D@<%B0>> �-��

��%������ ��	
����
�������%��
 ���'��%��� <E> 55

����������� '((������*	


��	1#��%� �(��%� ,�� #�!�	� #�
 �!!� ���	��
 $�� 	�
 (�
�� �� "��� ��	�
 ����
 (��	��#��!��� 
���
"����
- $� ���
$ �
 ��
���
%�
$� �
#��(��	$� ���	��
)

��������� ��(��($$������
� �� #!��������#!�'�� "�

�
  �� "��� ��	$ #�!�	� $�� "�!���"��� �
 �����
'�!�&' ��)

-�'����� �� 6�(���$� "��� ��&� $� ���!����(���$� #�
 $�'�
- 	���
- #�
����� P ,�� !���� $�
6�(���$�-  �� "���� $� ��
�������� ���!����)

?�'����� �� (��	��(������
$ #�
 ��
 	�������!!���) ,�� ������ $� ��(���$�-  �� "���� $�
	�������!!��� ���!����)

��%���'����� �� (��	����!��$"��� ��$ #�
 ��
 	�������!) ,�� !���� $� !�	"$�(���$�-  �� "����
 �� 	�������! ���!����)

�����
���	
��� *�����*�	 $��%���
���������������

�� "���'�
$�  ��#��! ��$ ���	���� �
����� $�� ��$���
$� 77
 &��� 
�$�� �� #��� $�
#��(��	�
�- $� ��
	��' #�
 ��
����� (��	 (����- $� #�
��!���� �
 $� '��!�
� #�
 ��

�������	�
�) �#�
���!� "�&$����
 #�
 %�

�"��!��� �
 %�

���
�!�
 (��$�
 �

	�
$���
� ��"��� �)

��������� �������	1(�� ��
 	��� #��� $� ����!� �
�������������� #�
 ��
 �������	�
�) �� "���'�
$�
�
���������� �� ��!�&' ��
  �� '���'��������' &���!�&'� ���	��� �
�����#��"��'- ��$��!$
$��� $� "���'"��� #!��������#!�'��)

.�$��� ��
 	��� #��� $� �
�������������� #�
 $� ��"��(�� �! #�
 ��
 �������	�
�) ,��
�����!  ��$� ��'�
�
� 	�� $� ���!����- $� !�� �$�� � ��$- $� ���8
�����- $�
%�

�(�
���
 �
 $� #��	����8
���) ,�� !����  �� �����!-  �� �
����������8
��� $�
��"��(�� �!)

�������$��	
�
��1��
���1��
 ���"2������ ���- ���� @�
� B ������������������������� � < �4



�����
"������ ���
�� 	= #�
  ��  �!!�
$� $�' �� #��	��$�!�&'
�� (��
�� ��C��!���$)

.��!���  ��  �!!�
$� $�' "�&'�	�
$)

G�& $� ��
�#���� #�
 �( $�' '�
� �  �� "��� ����#�
 
��� ��
 6R(���$� #�
 	�;�	��! �-�� 9<*	=:+) ��� '�	� �#����
 	��
��
 ���!����!��� #�
 �
��#��� �� �	 	�
���!� (�! � S3� *T$ ? �-��� 9<*	):++ � �� �	 36� *T$ ? �-��4 9<*	):++) >!� � $�
���!���� #�
 �( �!���� �  �!!�
$� $�' �����
 ��
  ����
 $�'��������� �!�����- 	��� � $� ���!����$�'�� #�� ���
 ��� 	�
���
�
�� �	 	�
���!� (�!)

,�����(����� �&
!�&' ��
�#���� � �( $�'*�
+ 	��� 77
 '��� ���
$��) .��!��� $����	 	����
 	�;�	��!) �� �
�����$��!���!!�
�
#�
 �-�� 9<*	=:+ #��	� $� "����- 	��� � '�
� �!��&$ ����#�
 
��� "����)

3�1#��	1#� ��1#� �����
.
$��
 � (��'�
 �!�
�- !��� � $�
 "�&����
 $��� ��
 ��� �����- ��

�	�� � #�'	�
 #��� $��'�
$�� �$#��� �
 ��
 ���$�
���#����
� #�
 $� (��'�
) D
$������
$� ����#�
� %�&
 $� �
#�������#�
� #�
 $� �
�����$��'�
$���) ,���	�� '�
� � �(
����
��8!� #�'	�
 �
!�� ��
 �#�� $�  ��$��� �
�������� � ������
$ #�
 �( �������	�
�)

,�!!�
$ $�' #���
,�/� AD �5 � � ���!���� �
"�'�
$ � � �
"�'�
$ � �-�4

,�!!�
$ $�' !�
'�
,�1 D ��-5 � � ���!���� �
"�'�
$ � � �
"�'�
$ � �-�4

2������
� $�' 
��� �
 ���� � ��!!�
"���


�������$��	
�
��1��
���1��
 ���"2������ ���- ���� @�
� B ������������������������� �� < �4



���	
��	 �� ������
���	
��	
�-� 	= #�
 $� #�
�����  ��� $�""�!�
"��!�%�
�) ��� �� (��
�� �
�����%��
��) D�'
$� ���	�����!�
 %�&
 � ��	��� (��
��
�����	�
�)

/��#�
� $� #�
����� $��� 
���(� #�
����� 	��
 �����
$�	�
��"��!�%�
� �
 �
����������	�
��
���	�����!�
)

������	
��	 �� �(�$��	
�-� 	= #�
 $� $�'#!�'#�
����� � '����!�
 ��� $�""�!� "��!�%�
�) ��� �� (��
��
�
�����%��
��) D�' $� �����!�
 %�&

� ��	��� (��
�� �����	�
�)

3!���� 
���(� $�'#!�'#�
����� � '����!� 	��
 �����
$�	�
��"��!�%�
� �
 �
����������	�
��
���	�����!�
)

�� '(�!����� #�
 %�(�! $� "��!�%�
� �!� $� �����!�
 "����!� $� �
�������������� #�
 �( #�
�����) :��� �!��&$ #��� $�""�!�
 �����
$�	�
��"��!�%�
� � $���#��$��� "��!�%�
� 	�� ��
 6�(���$� #�
 	�;�	��! �-� 9<*	=:+) G�& $� ��
�#���� #�

#�
����� '�
� �  �� "��� ����#�
 
��� ��
 6R(���$� #�
 	�;�	��! �-� 9<*	=:+ #��� $� #�
����� *�!�� U �����!�
+) A���� $�
#�
����� �
 $� ��#�! #��$��
�
 ��' $�'#!�'#�
�����- '����!�- !�� �������
- ��!2���"�
����!���
 �
 �!��"��(���
�
 $� 
�$���
��
$�� �)

,�����(����� �&
!�&' #��#�
�� � �( "����
�� ��&
(��' 	��� 77
 '���) :��� $����	 	����
 #��� $� 	���� �
����������8
��
��!����
�)

3�1#��	1#� ��1#� ��� �� ���	
��	
.
$��
 � (��'�
 �!�
�- !��� � $�
 "�&����
 $��� ��
 ��� �����- ��

�	�� � #�'	�
 #��� $��'�
$�� �$#��� �
 ��
 ���$�
���#����
� #�
 $� (��'�
) D
$������
$� ����#�
� %�&
 $� �
#�������#�
� #�
 $� �
�����$��'�
$���) ,���	�� '�
� � �(
����
��8!� #�'	�
 �
!�� ��
 �#�� $�  ��$��� �
�������� � ������
$ #�
 �( �������	�
�)

.
 #�����#�!
/@��@1� A #�������! �-� � $�""�! �!�� � '�
�� �V' �-��

.
  �!!�
$ $�' #���
,�/��@1� AD �� �-4 � $�""�! �!�� �  ��� �-5�

.
  �!!�
$ $�' !�
'�
,�1�@1� D �� �-� � $�""�! �!�� �  ��� �-5�

,�1�@1� D �� �-4 � $�""�! �!�� �  ��� �-5�

2������ ���	
�$�	
������ ���	 @�(�
� $�""�!� "��!�%�
�

2������ $�(����
�$�	
���	
 �9� :�
����� �����!- � '�	�� � ���


�
��	����
#(�
 ,����
 �����!

�������$��	
�
��1��
���1��
 ���"2������ ���- ���� @�
� B ������������������������� �� < �4



7����
7���
��-� 	= #�
 $� 	���
 �� #��	��$�!�&' ��
(��
�� ��C��!���$)

3!���� "�&'�	�
$� ���!����)

G�& $� ���!���� #�
 $� 	���
 '�
� �  �� "��� ����#�
 
��� ��
 6R(���$� #�
 	�;�	��! �-�� 9<*	=:+) ��� '�	� �#����
 	��
��
 ���!����!��� #�
 �
��#��� �� �	 	�
���!� (�!- �3� � S3� *T$ ? �-��� 9<*	:++ � �� �	 36� � 3.� *T$ ? �-��� 9<*	:++) >!�
� $� ���!���� �����
 ����!(��' �!�����- "��
� $�
 	�
���
� � �	 �;��� ���!���� ��
)

,�����(����� �&
!�&' ��
�#���� � �( 	���
 	��� 77
 '��� ���
$��) .��!��� $����	 	����
 	�;�	��!) �� �
�����$��!���!!�
�
#�
 �-�� 9<*	=:+ #��	� $� "����- 	��� � '�
� �!��&$ ����#�
 
��� "����)

3�1#��	1#� ��1#� ��� �� %����
.
$��
 � (��'�
 �!�
�- !��� � $�
 "�&����
 $��� ��
 ��� �����- ��

�	�� � #�'	�
 #��� $��'�
$�� �$#��� �
 ��
 ���$�
���#����
� #�
 $� (��'�
) D
$������
$� ����#�
� %�&
 $� �
#�������#�
� #�
 $� �
�����$��'�
$���) ,���	�� '�
� � �(
����
��8!� #�'	�
 �
!�� ��
 �#�� $�  ��$��� �
�������� � ������
$ #�
 �( �������	�
�)

G����
	���
/�����#�!

/@� A �-� � � � ���!���� �
"�'�
$ � �
"�'�
$ � �-��

>� �����#�!
>@� F �-� � � � ���!���� �
"�'�
$ � �
"�'�
$ � �-��

1�
'����#�!
1@� D 5-� � � � ���!���� �
"�'�
$ � �
"�'�
$ � �-��

I��� �
 ��
���� 	�� #��(��	$� ���	��
>� �����#�!

Q����
(�
$ >/� F �� � � � ���!���� �
"�'�
$ � �
"�'�
$ � �-��

��� �����#�!
Q����
(�
$ >/� 9 �� � � � ���!���� �
"�'�
$ � �
"�'�
$ � �-��

2������
� 	��� 
��� �
 ���!���
$� �
�!"��(����
 � ��!!�
"���


�������$��	
�
��1��
���1��
 ���"2������ ���- ���� @�
� B ������������������������� �� < �4



��(����

3�1#��	1#� ��1#� ��� �� ��(����
.
$��
 � (��'�
 �!�
�- !��� � $�
 "�&����
 $��� ��
 ��� �����- ��

�	�� � #�'	�
 #��� $��'�
$�� �$#��� �
 ��
 ���$�
���#����
� #�
 $� (��'�
) D
$������
$� ����#�
� %�&
 $� �
#�������#�
� #�
 $� �
�����$��'�
$���) ,���	�� '�
� � �(
����
��8!� #�'	�
 �
!�� ��
 �#�� $�  ��$��� �
�������� � ������
$ #�
 �( �������	�
�)

/!��� "�#�
 #��(��	$� ���	��
Q����
#��$���

>/�
�� � � � � ���!���� �
"�'�
$ � � �
"�'�
$ � �-��

2������
� #!��� 
��� �
 ��!!�
"���


�������$��	
�
��1��
���1��
 ���"2������ ���- ���� @�
� B ������������������������� �� < �4



?��%
����'��%���
���'��%���
���E #�
  �� �������	�
� (��$� �!�'����� 
#��(��	$)

/��#�
� $� �!�'����� � #��(��	�
�)
3!���� ��
 ������2����	- "�& #���'��� �� !��� ��	��������)

G�& $� ��
�#���� #�
 �( #��(��	�
���
���!!���� '�
� �  �� "��� '��%�
 #��� ��
 �
�����%��
�� �2����	) @�"���' %� #��!
	���!�&'  ��
���("��� �
�����"��

�
)

3�1#��	1#� ��1#� ��� �� ���%
����'��%���
.
$��
 � (��'�
 �!�
�- !��� � $�
 "�&����
 $��� ��
 ��� �����- ��

�	�� � #�'	�
 #��� $��'�
$�� �$#��� �
 ��
 ���$�
���#����
� #�
 $� (��'�
) D
$������
$� ����#�
� %�&
 $� �
#�������#�
� #�
 $� �
�����$��'�
$���) ,���	�� '�
� � �(
����
��8!� #�'	�
 �
!�� ��
 �#�� $�  ��$��� �
�������� � ������
$ #�
 �( �������	�
�)

,�	
����
��	 %�
 FF� ($'�����

?��

&%	1#��*���� �
3�$� ���'��%��� $���
����!

4������ �� �(��%� <E> ���E
,�	
����
�������%��
 <E> 55E

4��
�� ($'�����	 �
D�(�''�
�

�
3�$� ($'����� �
������������� �!�'���������

.((�
 ($'�����<	> �
6�(�@�����
�%����% �

���%(��� <�D> �
����
��	1# ���%(��� D00

<�D>
�

4��
�� <'((�>���#���� �
?����%��
 �

?������
��*��� �����1��� �
2����	 �
2(1�
�� �

������"����
�G
���� 	
((�$���
	 �

&���H	(������ ��������� <%> �
&���H	(������ 1(%����	 <%> �
4��
�� <'((�>���#���� ($

1(%����	
�

>���� W ����!�
�
3�$� �����
� �
?������� �

�������$��	
�
��1��
���1��
 ���"2������ ���- ���� @�
� B ������������������������� �� < �4



,�	
����
��	 �((� )(�����������
/(����(����
�� �� ���
 %�

�"��!�� ��
(�%��) D
$��%��' $� 	���!�&' ��$ �	 ��
 %�

�"��!�� �� �!�����
)

���$�!���  ���#��� $� %�

�'���� � #���� ���$ ��
 ��

#�'	�
)

/(���$������
6( ��"��(  ��� %�

���
�!�
) 6(
�������	�
� ��  ��� 
��� �� ��
���!���
)

D
$��%��' $� 	���!�&' ��$ �	  ����� ��
 �� �!����
 � �	
"�&'�	�
$� %�

���
�!�
 �� �!�����
) ���$�!���  ���#��� $�
%�

�'���� � #���� ���$ ��
 ��
 #�'	�
)

�� %�

�'���� "���'�
� ����	�����  �� %�

�����
����! #��� �( ��"��( �
 ���� ��
 �
$������ #�
  �� ��
��!
%�

���
�!�
 � %�

���!!������
 $�� � ��  �� $�' %�� '�

�
 �!�����
)

1�� ��� $� %�

�'���� ���� ��� #�
  �� �!�'����������� �
 (������"���' #�
 ��
 ���
$���$��%�
) ,�� �� "�& $� "���!�
� #�
 $�
������� #�
 $� �� �!�����
 �
���!!���� ��'�
�
� 	�� $��  �� �!�'����������� �
 (������"���' #�
 �( ��"��( '�
 �(�&'�
)

/��� 	��� �
��	���� �#�� $� "���'�
�
� #�
  �� %�

�����
����! '�
� � ����� � �� $� %�

�'���� #��
((()�
����������
)"�<%�

�'����)

3�1#��	1#� ��1#� ��� �� ��	
����
��	 ($ )(�����������
@��
 �
���!!����� �� %�

���
����� ��
(�%��)

�������$��	
�
��1��
���1��
 ���"2������ ���- ���� @�
� B ������������������������� �� < �4

http://www.energiesparen.be/zonnekaart


&������ ��	
����
��	
.���
��� '��% '�
��

6( �������	�
� "��� �'� 
��� �#�� ��
 %�

�"��!��) D#��(��� $� �!�����
� #�
 ��
 %�

�"��!�� �
(��	����	�"��!��) ����	�� '�
� � �
����� "������
)

.DD�
6�	
�%%��� '��'�
 �
 "�$'�	��

D�(�''�
�
.((�
 �
$�#�$���!

���($$��� ��� ���%
����'��%��� 
��

������������� �!�'���������
3�$� 
(�	
�� �!�'����� �

(������
$�#��(��	�
�
?������
��*��� �����1��� �

������������ �
D��!��

4��
�� �((�������
�� �
4��
�� <'((�>���#���� �

�(��%� <�> ���!
&%
��� <%> �
"((�
� <%> �
,	(��
�� ��
(�%��
2���� �

&$'����� �� �((�������
 FF� ��#��� &�
������"����

3�$� ��������� ��(�
� !��$�
��

2���
� ��������� <%> X �	
,	(��
�� ��������� �

4��
�� <'((�>���#���� ($ ��������� �

���
���
��

6( �������	�
� "��� �'� 	���!�&' 
��� �#�� #�!$��
$� #�
��!����#���%��
�
��
) ��
 ���$� #�
��!���� �� �� ���

��$%�'�!�&' �	 ��
 ��%�
$ "�

�
'!�	��� �� ����
$���
) /���%�� "�& �( ��
�#���� $����	 �
 ��
 #�
��!�����2����	)
D	 �
����� �� "������
- '�
� �  �� "��� '��%�
 #��� ��
 �2����	 	�� #���������
� � (��	�������(�

�
�)

3�$� ���
���
�� ���
 � �
#�!!�$��

0(�����

6( �������	�
�  ��� '�
� �� �#��#�� ����
�) D#��(��� "����
%�
(���
� �	 $� %�
 %�#��! 	���!�&' "����
 ��
 ��$�
 ��&$�
� $� %�	��) /��	�&$ $� �!�����
� #�
 ��
 '��!�
���!!����- (�
� $�� #��"���'� #��! �
�����)

0(����	
����
�� �(�%��

�������$��	
�
��1��
���1��
 ���"2������ ���- ���� @�
� B ������������������������� �� < �4



6�'�*		
����� �������
 �((� ��
 �:;
D���� ��'�*		
����� ��� ��� ���������	������� ���������9
�� �
�����$��'�
$��� ��"���'� $� �
��	���� $��  �& ��� �!����� %���- ��
��#�!$ 	�� $� �
��	���� ���
"�(�&����''�
) >!!��
 $���	�
��
 $�� #�!$��
 ��
 $� #���(���$�
 #�
  �� �
��������������! (��$�

��
#���$) F� 	����
 "�&#���"��!$ $��$�!�&' ��!�
'� '�

�
 (��$�
 ��
 $� (�
�
�< �� ��"��( �
 $�

�$��� $����!�
��	���� "�#����
)

2�
 ($8
I�
$�!�
�� �
��	���� �
 #��'!���
��
 #�
 ��� �����- ��

�	��- ����
���- P (��$�
 
��� ��
#���$ �!�
"�(�&�)

.
 �
$������
$� !�&��  ��� $� �
�����$��'�
$��� ��
��$��$ (�!'� ��!$��� "�(�&����''�
  �& ��"���'�  ��� �	 $�� �3K �� ��
	�'�
)

3!�

�
� �!�

�
 "�& ���$�
"��('�
$��� ��
#����- ���$�
"��('�
$��� �!�

�
 *���$��'���$ $��� $� ��	��
��+-
��� 
��� � �!�

�
- ���#����
���!�

�
 � R$����!�- ��"��!���!�

�

1����
"��'�
- 	��������
 � ��
"����$�
���!�

�
 $�� $��! ���	�'�
 #�
 ��
 *��

�	�
��+��
�����
>�

�	�
���#����
'�	���

D����� � "����!"�

�

.
��	���� ��� �!��	�
� #����$���
� #�
 	�$������
����� #���!�� � �������#��"��!
.
��	���� ��� (��#���!���
- #��$���
�������
 � ��������
�#��"�!�
 #�
 #���!����� � $��
����#� ��!�#���
�
O������
 #�
 "��(	������!�
 � !�#���
��"�

�

O������
 #�
 ��

�	���
/��'!���
� #�
 �#����
'�	���� ��$ 	�� �Q� � >Q@- ����	��'� �
 �
$����'�
$ $��� $� ��

�	��
O���L� (����� $� ��	�
���!!�
� #�
  �� �� �!$��! � $� �
���!!���� ��  ��'�

�
 �� *$����!���L�+ �
 ���L� (���	��
��
�����
$ '�
 (��$�
 $��  �� �� �!$��! � $� �
���!!���� ���!����� �� *�#��%�� �����L�+
�3G���
����
- %��!�  �� ���
�	�������	�!��� �
  �� �39���	�!���
.
��	���� ��� ��"��$����
#����
 "�& $� /!��	�� �#�� ��$ � $� 
��"�� ���$��
/���!�� #�
 $��������� �
$��%��' $��$�<�;����

���$�� ����	��'�� �3KL�- %��!�  �� �3K #�
 $� @�	��
�� ����!�&'� ��!�


Q�� 
��� � $���	�
����� 	�� ���$����
��	����
1�� �$�� � ��$�	���
�
9::�����������
 � 	�!���#����

�
��

�!�'����������'����
�
/��(��	�
����$���������- '����
��������� � ���
���
��� �
 #��"��
$�
�������� '���!
/�
��!�������������#���!��
/���!�� �
�������� � '����
� '��!�2����	
/��!�� ��
�����$�� �
 �#�
���!� ��!�� ��
����	��
>�
#�!!�
$� "�(�&����''�
� ������'��! #�
 $� '�$�����!� !����� �  �� #����

�
��
��������- 
�����8!� �'��-
�
�#�
���� � #�!!�$�� ��$�"�(�&� #�
 $� ���$�
"��('�
$��� ��
#����- #��'�#�!�
��#����

�
�- P

�������$��	
�
��1��
���1��
 ���"2������ ���- ���� @�
� B ������������������������� �4 < �4





 

Postadres Stad Gent– Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning - Informatie Ruimtelijke Ordening | Stadhuis | Botermarkt 1 
| 9000 Gent 
Bezoekadres Woodrow Wilsonplein 1 | 9000 Gent | Tel. 09 266 79 85 | notaris@stad.gent | www.stad.gent 
Openingsuren Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 uur tot 12.30 uur, woensdag ook van 14 uur tot 16 uur, 
dinsdag ook op afspraak 16.30 uur en 19.00 uur. Gesloten: donderdag en zaterdag.  
Als dat noodzakelijk is voor de behandeling van uw dossier, slaan we uw gegevens op in een bestand dat we voor geen enkel ander doel gebruiken. U hebt recht ze te raadplegen en te laten verbeteren. 

Departement Stedelijke Ontwikkeling 
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning – informatie ruimtelijke ordening 

                        

  Geassocieerde notarissen 
Vandaele-Glorieux-Thienpont 
 
Drie Koningenstraat 9  
9051 GENT-SINT-DENIJS-
WESTREM 
 

 

contactpersoon uw kenmerk ons  kenmerk datum 
Leeuwerck Nathalie 

 
Tel . 09 266 79 85 

NT/IVH/KG/20180

256 

104546 16/05/2022 

    

 
Betreft uw aanvraag voor Adres: Derbystraat 116  

 9051 Gent 

 Kadaster: afdeling 25, sectie A, nummer 268  E   
 
 
Geachte  

 
In toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening beschikt de stad Gent 

over een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister. Overeenkomstig art 5.1.1. en 
5.1.2 van de Codex kan de stad uittreksels uit beide registers afleveren.  
 

Hierna vindt u het stedenbouwkundige uittreksel en, indien aangevraagd, de 
inlichtingen vastgoed. 

 
Wat betreft de inlichtingen vastgoed vestigen wij er uw aandacht op dat de gegeven 
inlichtingen verstrekt worden op basis van de actuele gegevens welke ons heden 

bekend zijn en moeten beschouwd worden als gegevens onder voorbehoud en zonder 
enig rechtsgevolg. 
 

Met vriendelijke groeten 
 
Algemeen Directeur 

 

voor de burgemeester 

bij delegatiebesluit van 24 januari 2019 
 

  
Mieke Hullebroeck 

 

Filip Watteeuw 

Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en 
Stedenbouw 

 

RPADM 



Stedenbouwkundig Uittreksel 
OPGELET! Het volledige uittreksel bestaat steeds uit twee documenten. 

Dit betreft slechts 1 van de 2 documenten van het uittreksel en dient steeds samen bekeken te worden met document 2 Vastgoedinformatie.    
 

 

Stad Gent 

Datum 16-5-2022 
 

1 

 

 

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
 
Aanvraagnummer : 104546 
Inschrijvingsdatum : 06/05/2022 
Betaling : Factuur 
Aflevering per : Post 

 
 

GEGEVENS AANVRAGER 
 
Bedrijfsnaam : Geassocieerde notarissen Vandaele-Glorieux-Thienpont 
Bedrijfstype : Notaris 
Naam :   
Adres : Drie Koningenstraat 9 
Postcode : 9051 
Gemeente : GENT-SINT-DENIJS-WESTREM 
Telefoon : 228.28.27 
Fax : 228.28.58 
E-mail :  

 

 

A. LIGGING VAN HET TERREIN 
 
Kadastrale omschrijving : afdeling 25, sectie A nummer 268 E 0 0 
Adres : Derbystraat 116 
Postcode : 9051 
Deelgemeente : Gent 
 

 
 
 



Stedenbouwkundig Uittreksel 
OPGELET! Het volledige uittreksel bestaat steeds uit twee documenten. 

Dit betreft slechts 1 van de 2 documenten van het uittreksel en dient steeds samen bekeken te worden met document 2 Vastgoedinformatie.    
 

 

Stad Gent 

Datum 16-5-2022 
 

2 

 

 

 

B. DETAILOPGAVE VAN DE IN HET VERGUNNINGENREGISTER OPGENOMEN INFORMATIE 
 

B7 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE ATTESTEN 
 
/ 
 

B8 AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN (NIEUW STELSEL) 
 
/ 
 

B9 AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN (OUD STELSEL) 
 
/ 
 

B10 AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN (2009) 
 
/ 
 
 

B11 BOUWMISDRIJVEN 
 
/ 
 
 
 

B12 PLANBATEN 
 
/ 
 

B13 PLANSCHADE 
 
/ 
 

 

B19 GEBOUWEN 
/ 
 

B22 OMGEVINGSVERGUNNING 
 
Projectnummer omgevingsloket : OMV_2021167813 
Projectnaam : VV  I  MAYFLO 
Internnummer :  
Aard aanvraag : Aanvraag omgevingsproject 2019 (stedenbouwkundige handeling) 
Procedure : Vereenvoudigde procedure 
Onderwerp : het omvormen van 2 afzonderlijke units (serviceflats) binnen een 

meergezinswoning tot 1 samengevoegde unit 

 
Datum beveiligde zending :  
Datum ontvangst overheid :  
Dossier volledig : Ja 
Datum (on) volledig : 29/11/2021 
Dossier onontvankelijk : Ja 
Datum (on)ontvankelijk : 29/11/2021 
 
Behandelende overheid 

 
: 

 
College van burgemeester en schepenen 

Datum beslissing bevoegde overheid : 13/01/2022 
De beslissing bevoegde overheid : Voorwaardelijk vergund 



Stedenbouwkundig Uittreksel 
OPGELET! Het volledige uittreksel bestaat steeds uit twee documenten. 

Dit betreft slechts 1 van de 2 documenten van het uittreksel en dient steeds samen bekeken te worden met document 2 Vastgoedinformatie.    
 

 

Stad Gent 

Datum 16-5-2022 
 

3 

 

 

Werd er beroep ingediend bij een 
hogere overheid 

: Nee 

Datum beslissing van de hogere 
overheid 

:  

Aard beslissing van de hogere 
overheid 

:  

 
Datum intrekking door de aanvrager 

 
: 

 
 

 

B22 OMGEVINGSVERGUNNING 
 
Projectnummer omgevingsloket : OMV_2021162799 
Projectnaam : VV  I  MAYFLOWER 
Internnummer :  
Aard aanvraag : Melding omgevingsproject (stedenbouwkundige handeling) 
Procedure :  
Onderwerp : het omvormen van 2 afzonderlijke units (service flats) binnen een 

meergezinswoniing tot 1 samengevoegde unit 

 
Datum beveiligde zending :  
Datum ontvangst overheid :  
Dossier volledig : Onbepaald 
Datum (on) volledig :  
Dossier onontvankelijk : Onbepaald 
Datum (on)ontvankelijk :  
 
Behandelende overheid 

 
: 

 
College van burgemeester en schepenen 

Datum beslissing bevoegde overheid : 26/10/2021 
De beslissing bevoegde overheid : Ongegrond, niet rechtsgeldig 
Werd er beroep ingediend bij een 
hogere overheid 

: Nee 

Datum beslissing van de hogere 
overheid 

:  

Aard beslissing van de hogere 
overheid 

:  

 
Datum intrekking door de aanvrager 

 
: 

 
 

 

OPMERKINGEN 

 
Het uittreksel uit het vergunningenregister geeft aan welke informatie over één of meerdere door de aanvrager 
opgegeven perceelsnummers is opgenomen in het vergunningenregister. Er kan geen garantie gegeven worden dat 
deze informatie volledig is. Zo kunnen perceelsnummers in de loop der tijd gewijzigd zijn. 
 
Het feit dat in het vergunningenregister vermeld is dat een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning 
bestaat, betekent niet noodzakelijk dat wat werkelijk uitgevoerd is overeenstemt met die vergunning of dat alles wat 
vergund is, ook effectief uitgevoerd is. 
 
Conform artikel 5.1.5 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is het college van burgemeester en schepenen 
verantwoordelijk voor de overeenstemming van het vergunningenregister met de stukken die erin moeten worden 
opgenomen.  
 
Door dit uittreksel is men niet ontheven van het aanvragen en verkrijgen van een stedenbouwkundig vergunning of 
van een verkavelingsvergunning, indien deze nodig zouden zijn.  
 



Stedenbouwkundig Uittreksel 
OPGELET! Het volledige uittreksel bestaat steeds uit twee documenten. 

Dit betreft slechts 1 van de 2 documenten van het uittreksel en dient steeds samen bekeken te worden met document 2 Vastgoedinformatie.    
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C. DETAILOPGAVE VAN DE IN HET PLANNENREGISTER OPGENOMEN INFORMATIE 
 

C1 RUP (GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN) 

 
Het volgende gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is van toepassing. 
 
Plannummer : 02000_2.12_00126_00001 
Naam ruimtelijk uitvoeringsplan : Afbakening grootstedelijk gebied Gent 
Juridische status : DV 
Datum beslissing : 16/12/2005 
Plannummer deelgebied :  
Naam deelgebied :  
Bestemming(en) van het perceel : maar niet gelegen zijn in een deelgebied waarvoor voorschriften werden 

vastgelegd 

 
C2 RUP (PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN) 
 

/ 
 
 

C4 RECHT OP VOORKOOP IN HET KADER VAN HET DECREET RUIMTELIJKE ORDENING 
 
Het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) is bevoegd voor het bijhouden en de bekendmaking 
van het Geografisch themabestand ‘Vlaamse voorkooprechten’ Voor informatie over het bestaan van voorkooprechten 
verwijzen wij u naar volgende website http://www.geopunt.be  (themabestand recht van voorkoop) 
 

C5 GEWESTPLAN 
 
/ 

 
 

C7 BOUWVERORDENING 
 
De volgende bouwverordening is van toepassing. 
 
Plannummer : 02000_2.31_00001_00001 
Naam bouwverordening : Gewestelijke bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer 
Datum goedkeuring : 29/04/1997 

 

C8 VERKAVELINGSVERORDENING 
 
Momenteel is er geen verkavelingsverordening opgenomen in het plannenregister van de stad Gent. 

 

C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 

 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : SVO_44021_233_00005_00001 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening raamprostitutie 

Datum goedkeuring : 23/04/2015 

 

http://www.geopunt.be/


Stedenbouwkundig Uittreksel 
OPGELET! Het volledige uittreksel bestaat steeds uit twee documenten. 

Dit betreft slechts 1 van de 2 documenten van het uittreksel en dient steeds samen bekeken te worden met document 2 Vastgoedinformatie.    
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C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 
 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : SVO_02000_233_00003_00001 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Gewestelijke verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de 
inrichting van gebieden voor dergelijke bedrijven 

Datum goedkeuring : 08/07/2005 

 

C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 
 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : SVO_02000_233_00002_00002 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzienigen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater 

Datum goedkeuring : 05/07/2013 

 

C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 
 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : SVO_44021_233_00001_00004 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Algemeen Bouwreglement 

Datum goedkeuring : 17/07/2014 

 
C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 
 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : SVO_02000_233_00004_00004 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid 

Datum goedkeuring : 05/06/2009 

 
C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 

 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : SVO_02000_233_00006_00001 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband 

Datum goedkeuring : 09/06/2017 

 
C10 GEWESTELIJK ROOILIJNPLAN IN HET KADER VAN HET DECREET RUIMTELIJKE 

ORDENING 
 

/ 
 
C13 ONTEIGENING IN HET KADER VAN HET DECREET RUIMTELIJKE ORDENING 

 
/ 



Stedenbouwkundig Uittreksel 
OPGELET! Het volledige uittreksel bestaat steeds uit twee documenten. 

Dit betreft slechts 1 van de 2 documenten van het uittreksel en dient steeds samen bekeken te worden met document 2 Vastgoedinformatie.    
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OPMERKINGEN 
 
Het uittreksel uit het plannenregister geeft aan welke informatie over één of meer door de aanvrager opgegeven 
perceelsnummers in het plannenregister is opgenomen. Er kan geen garantie worden gegeven dat die informatie 
volledig is. Zo kunnen kadastrale perceelsnummers na verloop van tijd gewijzigd zijn. 
 
Het feit dat in het plannenregister vermeld is dat een bestemmingsvoorschrift bestaat, betekent niet noodzakelijk dat 
wat werkelijk uitgevoerd is, overeenstemt met dat voorschrift of dat alles wat ingetekend is, ook effectief is 
uitgevoerd. 
 
Conform 5.1.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is het college van burgemeester en schepenen 
verantwoordelijk voor de overeenstemming van het plannenregister met de stukken die erin moeten worden 
opgenomen. 
 
Het uittreksel plannenregister vermeldt enkel de plannen in het kader van het decreet ruimtelijke ordening. Het is niet 
uitgesloten dat er plannen opgemaakt op basis van andere wetgeving van toepassing kunnen zijn die een bezwaring 
op het perceel leggen. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Namens het college van burgemeester en schepenen: 
 

Algemeen directeur 
 

voor de burgemeester 
bij delegatiebesluit van 24 januari 2019 

 

 
 

Mieke Hullebroeck 

 

Filip Watteeuw 

Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en 
Stedenbouw 
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D. AANVULLENDE INLICHTINGEN 
 

BODEM 
 
Zijn er op dit perceel calamiteiten gekend? : Neen 

 

MILIEU/OMGEVINGSVERGUNNINGEN VOLGENS VLAREM 
 
Zijn er op dit perceel geldige VLAREM-milieu/omgevingsvergunningen of meldingen gekend? : Neen 

 

 

BOSBEHEER & NATUUR 
 

/ 

/ 

 
HUISVESTING EN ECONOMIE 
 
Het pand is ongeschikt-/onbewoonbaar verklaard conform de 
Vlaamse Wooncode door de burgemeester? 

: Neen 

Datum ongeschikt-/onbewoonbaar verklaring 
 

:  

Er is een procedure ongeschikt-/onbewoonbaarheid opgestart 
volgens de Vlaamse Wooncode? 

: Neen 

Een conformiteitsattest werd afgegeven door de burgemeester 
van Stad Gent? 

: Neen 

Datum uitreiking conformiteitsattest :  
   

Een conformiteitsattest werd geweigerd door de burgemeester 
van Stad Gent? 

: Neen 

Datum weigering conformiteitsattest :  
   
Het onroerend goed is opgenomen in de stedelijke inventaris 
van leegstaande gebouwen of woningen? 

: Neen 

Datum opname inventaris leegstand :  
Het onroerend goed is opgenomen in de stedelijke inventaris 
van verwaarloosde gebouwen of woningen? 

: Neen 

Datum opname inventaris verwaarlozing :  
 
 
Het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) is bevoegd voor het bijhouden en de bekendmaking 
van het Geografisch themabestand ‘Vlaamse voorkooprechten’ Voor informatie over het bestaan van voorkooprechten 
verwijzen wij u naar volgende website http://www.geopunt.be  (themabestand recht van voorkoop). 
 
 

 
BESCHERMING ONROEREND GOED 
 
/ 
 

ARCHEOLOGISCHE ZORGPLICHT 
 
Archeologie is een Vlaamse bevoegdheid en wordt wettelijk geregeld door het Decreet van 12 juli 2013 betreffende het 
onroerend erfgoed, gewijzigd bij het decreet van 4 april 2014 en de daaraan gekoppelde wet- en regelgeving. 
https://www.onroerenderfgoed.be/nl/beleid-en-regelgeving/decreten 
 
Elke eigenaar of gebruiker is er toe gehouden het archeologische patrimonium dat zich op zijn gronden bevindt, te 
bewaren en te beschermen, en ze voor beschadiging en vernieling te behoeden.  
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Wat betreft de rubrieken onder “Inlichtingen Vastgoed / Aanvullende inlichtingen” vestigen wij er uw aandacht op dat de gegeven inlichtingen verstrekt 
worden op basis van de actuele gegevens welke ons heden bekend zijn en moeten beschouwd worden als gegevens onder voorbehoud en zonder enig 

rechtsgevolg. 

Het is aangeraden om in een zo vroeg mogelijk stadium van ontwikkeling- en bouwplannen het eventuele noodzakelijk 
archeologisch onderzoek in planning en uitvoering te integreren. 
 
Contactadres; Stad Gent, Stadsarcheologie, De Zwarte Doos, Dulle-Grietlaan 12, 9050 Gentbrugge, 
stadsarcheologie@stad.gent, tel. (09) 266 57 60 
 
Perce(e)l(en) ligt/liggen:  
 

Binnen een gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt (zie 1) Neen 

Binnen een beschermde archeologisch site (zie 2) Neen 
Binnen een vastgestelde  archeologische zone (zie 3) Neen 

Ligt buiten voorgaanden (zie 4) Ja 

        
Bij stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning: 
1) Geen archeologienota nodig 
2) Altijd een bekrachtigde archeologienota  
3) Een bekrachtigde archeologienota bij ingreep in de bodem >= 100 m² op een totale oppervlakte >= 300 m² of 
totale oppervlakte verkaveling  >= 300 m² 
4) Een bekrachtigde archeologienota bij ingreep in de bodem  >= 1000 m² op een totale oppervlakte >= 3000 m²  of 
totale oppervlakte verkaveling  >= 3000 m² 
Uitzondering:  buiten woongebied of recreatiegebied en indien de aanvrager een natuurlijke of privaatrechterlijke 
persoon is: een bekrachtigde archeologienota bij ingreep in de bodem  >= 5000 m²  
 
Deze informatie kan veranderen met het voortschrijdend inzicht. Een actuele afbakening van de verschillende zones  
vindt u terug op : https://geo.onroerenderfgoed.be 
 

 

BELASTINGEN 
 
/ 

 

WATER, WEGEN, BRUGGEN, HAVEN 
 
/ 

 
AANVULLENDE INFORMATIE 

 
Kan het perceel onder toepassing vallen van het recht van voorkoop (*) krachtens de 
ruilverkavelingswet van 11 augustus 1978? 
Indien ja, kunt U het best contact opnemen met de Vlaamse Landmaatschappij (**).  
 

: Neen 

Kan het perceel onder toepassing vallen van het recht van voorkoop (*) krachtens het decreet 
natuurbehoud van 21 oktober 1997. 
Indien ja, kunt U het best contact opnemen met de Vlaamse Landmaatschappij (**).  
 

: Neen 

Is het perceel gelegen in een industrieterrein aangelegd door de stad Gent in het kader van de 
wetgeving op de economische expansie? 

: Neen 

 
Het gebouw is niet opgenomen op de inventaris van het bouwkundig erfgoed. 
 
 

BROWNFIELDCONVENANT 
 

/ 
 
 
Ter info 
Voor uw vragen i.v.m. ondergrondse innemingen kan het stadsbestuur van Gent geen volledige informatie geven.  
De voornaamste nutsmaatschappijen: 

 Fluxys nv, Kunstlaan 31, 1040 Brussel (http://www.fluxys.com) 
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Wat betreft de rubrieken onder “Inlichtingen Vastgoed / Aanvullende inlichtingen” vestigen wij er uw aandacht op dat de gegeven inlichtingen verstrekt 
worden op basis van de actuele gegevens welke ons heden bekend zijn en moeten beschouwd worden als gegevens onder voorbehoud en zonder enig 

rechtsgevolg. 

 Aquafin nv, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar (http://www.aquafin.be) 
 Elia nv, Vaartkaai 2, 2170 Merksem (tel 03 640 07 11) 
 Ministerie van Landsverdediging, Regionale Dienst der Werken, Generale staf 

5e directie, Leopold de Bruynestraat 125, 8310 Brugge – Sint Kruis (tel 050 36 63 17) 
 Navo Pijpleidingen, Veiligheid (SSH), Tarweschoofkazerne, Parkstraat 36, 3000 Leuven (tel 016 24 86 15) 

 
Voor uw vragen i.v.m. waterwinningsgebieden, verwijzen wij naar: 

 De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening  
Directie Oost-Vlaanderen, Koning Boudewijnstraat 46 te 9000 Gent (tel. 09 240 91 11) 

 
Voor uw vragen ivm de risicozone voor overstromingen verwijzen wij naar: 

  Geo Vlaanderen: http://www.geopunt.be  (themabestand natuur en milieu / water) 
 
Voor uw vragen i.v.m. voorkooprecht in het voordeel van de naamloze vennootschap Waterwegen en Zeekanaal en 
 het voorkooprecht voorzien in het decreet betreffende het integraal waterbeleid verwijzen wij naar: 

 Geo Vlaanderen: http://www.geopunt.be  (themabestand recht van verkoop) 
 
(*) Voorkooprechten andere dan die volgens het DRO (zijn niet opgenomen in het plannenregister) 
 
(**) Vlaamse Landmaatschappij 
Adres: Ganzendries 149, 9000 Gent 
Telefoon: 09/244 85 00  
http://www.vlm.be 
 
 

 

http://www.geopunt.be/
http://www.geopunt.be/
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06 05 2022

Vastgoedinformatie
Uittreksel 2022_20_15547

Resultaat van de vastgoedgegevens zoals gekend bij de Stad Gent. 

1. Ligging

Hier vind je de kadastrale gegevens van de gekozen locatie: adres en perceelnummer.

Kadastrale informatie 
Afdeling 25, Sectie A nummer 268E 
(44062A0268/00E000)

Adres(sen) 
Derbystraat 100, 9051 Gent
Derbystraat 102, 9051 Gent
Derbystraat 106, 9051 Gent
Derbystraat 108, 9051 Gent
Derbystraat 110, 9051 Gent
Derbystraat 112, 9051 Gent
Derbystraat 114, 9051 Gent
Derbystraat 116, 9051 Gent
Derbystraat 118, 9051 Gent

Derbystraat 120, 9051 Gent
Derbystraat 122, 9051 Gent
Derbystraat 124, 9051 Gent
Derbystraat 126, 9051 Gent
Derbystraat 128, 9051 Gent
Derbystraat 130, 9051 Gent
Derbystraat 132, 9051 Gent
Derbystraat 134, 9051 Gent
Derbystraat 136, 9051 Gent
Derbystraat 138, 9051 Gent
Derbystraat 140, 9051 Gent
Derbystraat 142, 9051 Gent
Derbystraat 144, 9051 Gent
Derbystraat 146, 9051 Gent
Derbystraat 148, 9051 Gent
Derbystraat 150, 9051 Gent
Derbystraat 152, 9051 Gent

http://www.stad.gent/
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Derbystraat 154, 9051 Gent
Derbystraat 160, 9051 Gent
Derbystraat 162, 9051 Gent
Derbystraat 164, 9051 Gent
Derbystraat 166, 9051 Gent
Derbystraat 168, 9051 Gent
Derbystraat 170, 9051 Gent
Derbystraat 172, 9051 Gent
Derbystraat 174, 9051 Gent
Derbystraat 176, 9051 Gent
Derbystraat 178, 9051 Gent
Derbystraat 180, 9051 Gent
Derbystraat 182, 9051 Gent
Derbystraat 184, 9051 Gent
Derbystraat 186, 9051 Gent
Derbystraat 188, 9051 Gent
Derbystraat 190, 9051 Gent
Derbystraat 192, 9051 Gent
Derbystraat 194, 9051 Gent
Derbystraat 196, 9051 Gent
Derbystraat 198, 9051 Gent
Derbystraat 20, 9051 Gent
Derbystraat 200, 9051 Gent
Derbystraat 202, 9051 Gent
Derbystraat 204, 9051 Gent
Derbystraat 206, 9051 Gent
Derbystraat 208, 9051 Gent
Derbystraat 210, 9051 Gent
Derbystraat 212, 9051 Gent
Derbystraat 214, 9051 Gent
Derbystraat 216, 9051 Gent
Derbystraat 218, 9051 Gent
Derbystraat 220, 9051 Gent
Derbystraat 222, 9051 Gent
Derbystraat 224, 9051 Gent
Derbystraat 226, 9051 Gent
Derbystraat 228, 9051 Gent
Derbystraat 230, 9051 Gent
Derbystraat 232, 9051 Gent
Derbystraat 234, 9051 Gent
Derbystraat 236, 9051 Gent
Derbystraat 238, 9051 Gent
Derbystraat 24, 9051 Gent
Derbystraat 240, 9051 Gent
Derbystraat 242, 9051 Gent
Derbystraat 244, 9051 Gent
Derbystraat 246, 9051 Gent
Derbystraat 248, 9051 Gent
Derbystraat 250, 9051 Gent
Derbystraat 252, 9051 Gent
Derbystraat 254, 9051 Gent
Derbystraat 256, 9051 Gent
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Derbystraat 258, 9051 Gent
Derbystraat 260, 9051 Gent
Derbystraat 262, 9051 Gent
Derbystraat 264, 9051 Gent
Derbystraat 266, 9051 Gent
Derbystraat 268, 9051 Gent
Derbystraat 40, 9051 Gent
Derbystraat 42, 9051 Gent
Derbystraat 44, 9051 Gent
Derbystraat 46, 9051 Gent
Derbystraat 48, 9051 Gent
Derbystraat 50, 9051 Gent
Derbystraat 52, 9051 Gent
Derbystraat 54, 9051 Gent
Derbystraat 56, 9051 Gent
Derbystraat 58, 9051 Gent
Derbystraat 60, 9051 Gent
Derbystraat 62, 9051 Gent
Derbystraat 64, 9051 Gent
Derbystraat 66, 9051 Gent
Derbystraat 68, 9051 Gent
Derbystraat 70, 9051 Gent
Derbystraat 72, 9051 Gent
Derbystraat 74, 9051 Gent
Derbystraat 76, 9051 Gent
Derbystraat 78, 9051 Gent
Derbystraat 80, 9051 Gent
Derbystraat 82, 9051 Gent
Derbystraat 84, 9051 Gent
Derbystraat 86, 9051 Gent
Derbystraat 88, 9051 Gent
Derbystraat 90, 9051 Gent
Derbystraat 92, 9051 Gent
Derbystraat 94, 9051 Gent
Derbystraat 96, 9051 Gent
Derbystraat 98, 9051 Gent
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2. Voorschriften

Hier vind je welke bestemmingsplannen van toepassing zijn op de geselecteerde ligging. 
Het gaat daarbij om de voorschriften uit de bijzondere plannen van aanleg (BPA's) en de 
ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). Is er geen RUP of BPA geldig op het adres of 
perceel, dan gelden de voorschriften van een gewestplan of een gewestelijk RUP. Die 
plannen zijn nog niet beschikbaar in deze toepassing. Het gewestplan kan je raadplegen 
op <a href="http://www.geopunt.be">www.geopunt.be</a> (kies voor ‘gewestplan’). De 
gewestelijke RUP’s kan je raadplegen op, <a 
href="https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-overzicht?locatie=44021"> 
dsi.omgeving.vlaanderen.be</a>. Bijkomend controleer je best welke stedenbouwkundige 
verordeningen van toepassing zijn op jouw vastgoed: <a 
href="http://www.stad.gent/omgevingsvergunningbouwen">www.stad.gent/omgevings
vergunningbouwen</a>

Gemeentelijk RUP

HANDELSBEURS
Plannummer RUP_44021_214_0SDW5_00005
Status Besluit tot Goedkeuring
Datum beslissing 08 maart 2007
Bestemming(en) zone voor wonen
Bijlagen

Grafisch plan
Stedenbouwkundige voorschriften
Toelichtingsnota

Bekijk alle details

BPA

Geen gegevens beschikbaar

Gewestplan (In opmaak)

Geen gegevens beschikbaar

Gewestelijke RUP (In opmaak)

Geen gegevens beschikbaar

Provinciaal RUP (In opmaak)

Geen gegevens beschikbaar

Stedenbouwkundige verordeningen (In opmaak)

http://www.stad.gent/
https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/api/fiches/stukken/696a1d8a-57bf-403d-97ff-67762845dc90
https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/api/fiches/stukken/70a689cf-8ab8-426d-a410-e6728ccc347e
https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/api/fiches/stukken/5870749d-4990-4806-af68-0023a916775c
https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/ed270f32-e0ee-4043-865b-a6795a0771ed
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Geen gegevens beschikbaar

3. Vergunningen

Hier vind je een overzicht van welke vergunningen op de geselecteerde ligging van 
toepassing zijn. Het gaat daarbij om de stedenbouwkundige vergunningen, 
milieuvergunningen, omgevingsvergunningen en verkavelingsvergunningen. De 
vergunningen staan per soort in chronologische volgorde.

Stedenbouwkundige vergunningen

Overzicht van de stedenbouwkundige vergunningen zoals gekend bij de Stad Gent vanaf 
1962 tot nu. De vergunningen worden chronologisch weergegeven. Je kan een 
vergunning opvragen of inkijken bij het stadsarchief.

Dossier OMV_2021167813
Aanvraag omgevingsproject
Beslissing 13 januari 2022 - Voorwaardelijk vergund - College van burgemeester en 
schepenen
Behandelende overheid College van burgemeester en schepenen
het omvormen van 2 afzonderlijke units (serviceflats) binnen een meergezinswoning tot 
1 samengevoegde unit

Dossier OMV_2021162799
Melding omgevingsproject
Beslissing 26 oktober 2021 - Ongegrond, niet rechtsgeldig - College van burgemeester en 
schepenen
Behandelende overheid College van burgemeester en schepenen
het omvormen van 2 afzonderlijke units (service flats) binnen een meergezinswoniing tot 
1 samengevoegde unit

Dossier 2014/70160
ASTVER2009
Beslissing 20 november 2014 - Vergunning - College
Behandelende overheid College
rooien van een boom

Dossier 2014/70161
ASTVER2009
Beslissing 20 november 2014 - Vergunning - College
Behandelende overheid College
rooien van bomen

Dossier 2007/70202
ASTVEROS
Beslissing 20 december 2007 - Vergunning - College
Behandelende overheid College
het rooien van 7 dode populieren

Dossier 1995/70174

http://www.stad.gent/


Postadres Stad Gent – Botermarkt 1 | 9000 Gent
Balie Bouwen | Tel. 09 266 79 50 | bouwen@stad.gent 
Dienst Milieu en Klimaat | Tel. 09 268 23 01 | milieuenklimaat@stad.gent 
Bezoekadres Woodrow Wilsonplein 1 | 9000 Gent  
Je hebt altijd het recht om je gegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen. 
Ga voor meer informatie naar www.stad.gent en zoek op ‘Met respect voor uw privacy’.
     

ASTVEROS
Beslissing 21 maart 1996 - Vergunning - College
Behandelende overheid College
regularisatie van de residentie met dienstverlening

Dossier 1992/70055
ASTVEROS
Beslissing 12 mei 1992 - Vergunning - College
Behandelende overheid College
het oprichten van een appartementsgebouw met 111 woongelegenheden

Dossier 1987/1172
ASTVEROS
Beslissing 13 augustus 1987 - Vergunning - College
Behandelende overheid College
het rooien van 20 populieren

Dossier 1975 SD 1743
ASTVEROS
Beslissing 31 mei 1978 - Vergunning - College
Behandelende overheid College
oprichten van een paardenstal

Verkavelingen

Overzicht van de verkavelingsvergunnningen zoals gekend bij de Stad Gent vanaf 1962 
tot nu. Enkel de geldige verkavelingsvergunningen worden getoond en chronologisch 
weergegeven.

Geen gegevens beschikbaar

Exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (In 
opmaak)

Overzicht dossiers met ingedeelde inrichtingen of activiteiten (Vlarem) zoals gekend bij 
de Stad Gent. Een vergunning kan ondertussen vervallen of stopgezet zijn. Inrichtingen 
met een nog geldige vergunning voor ingedeelde activiteiten vind je terug onder 
inrichtingen.

Geen gegevens beschikbaar

Kleinhandelsactiviteiten (In opmaak)

Geen gegevens beschikbaar

Vegetatiewijzigingen (In opmaak)

http://www.stad.gent/
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Geen gegevens beschikbaar

4. Bodem

Hier vind je bodemgerelateerde informatie. De resultaten geven aan indien er een 
verhoogd risico op bodemverontreiniging is omwille van vergunde risico-activiteiten of 
een schadegeval. Ook de reeds uitgevoerde bodemonderzoeken worden weergegeven.

Risicogronden

Een risicogrond is een grond waarop activiteiten met een verhoogd risico op 
bodemverontreiniging worden of werden uitgevoerd. Overzicht vergunningen voor 
risico-inrichtingen en extra risico-activiteiten zoals gekend bij de Stad Gent.

Geen gegevens beschikbaar

Schrappingen

Een grond wordt niet meer als risicogrond beschouwd als bij de schrapping de 
dossiernummers vermeld worden van alle vergunningen afgeleverd voor risico-
inrichtingen zoals weergegeven onder risicogronden. Overzicht schrappingen van 
risicogronden zoals gekend bij de Stad Gent.

Geen gegevens beschikbaar

Bodemonderzoeken en sanering

Bodemonderzoeken en sanering zoals gekend bij OVAM (meer info via OVAM, 
http://services.ovam.be/geoloket, bodem@ovam.be, T +32(0)15284284).

OVAM Dossier 18124
Bodemonderzoek

Antropogene radon risicogronden (In opmaak)

Een antropogene radon risicogrond is een grond waarop activiteiten met een verhoogd 
risico op radioactieve verontreiniging worden of werden uitgevoerd. Overzicht gronden 
zoals opgenomen in de lijst door het FANC (meer info via FANC, meldpunt@fanc.fgov.be, 
T +32(0)22892111).

Geen gegevens beschikbaar

Calamiteiten (In opmaak)

http://www.stad.gent/
http://services.ovam.be/geoloket
mailto:bodem@ovam.be
mailto:meldpunt@fanc.fgov.be
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Nabijgelegen calamiteiten van het type bodemverontreiniging zoals gekend bij de Stad 
Gent (meer info via Dienst Toezicht, toezicht@stad.gent, T. +32(0)92667953).

Geen gegevens beschikbaar

Schadegevallen en meldingen (In opmaak)

Schadegevallen en meldingen zoals gekend bij OVAM (meer info via OVAM, 
http://services.ovam.be/geoloket, bodem@ovam.be, T +32(0)15284284).

Geen gegevens beschikbaar

http://www.stad.gent/
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DISCLAIMER
  
De Stad Gent kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten, 
onnauwkeurigheden of onvolledigheden in deze toepassing of het daaruit voortvloeiende rapport, 
noch voor verlies, ongemak, directe of indirecte schade geleden ten gevolge van het gebruik van 
deze toepassing of  in dit rapport voorkomende informatie.
 
Deze kaart wordt regelmatig bijgewerkt met de recentste gegevens. Als de verstrekte informatie 
tekortkomingen vertoont, doet de Stad Gent al het mogelijke om die zo snel mogelijk weg te 
werken. Als je zelf onjuistheden vaststelt op deze kaart, kun je contact opnemen met de 
verantwoordelijke dienst vermeld onder elk thema. 

http://www.stad.gent/
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BODEMATTEST

Vandaele - Glorieux - Thienpont Geassoci 
Drie Koningenstraat 9 /  
9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent)  
 
 

uw bericht van  11.05.2022 afdeling Bodembeheer

uw kenmerk  20180256 contactpersoon Infolijn 015/284 458

bijlagen  - ons kenmerk 20220342017

Mechelen 11.05.2022 aanvraagnummer 20220339958

dossiernummer

1   KADASTRALE GEGEVENS

datum toestand op: 03.11.2021 
afdeling : 44062 GENT 25 AFD/ST-DENIJS-WESTREM/ 
straat + nr. : Derbystraat 116  
sece : A 
nummer : 0268/00E000 
 
Verder 'deze grond' genoemd.

2   INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformaeregister.

2.0 EXTRA INFORMATIE:  
Meer informae over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende
no regret-maatregelen vindt u op hps://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling.

2.1   INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM hee geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is.

2.2   UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

2.3   BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient
er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.
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Dit bodemaest vervangt alle vorige bodemaesten.

3   OPMERKINGEN

1 Voor meer informae: www.ovam.be/bodemaest.
2 Meer informae over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op

www.ovam.be/disclaimer.
3 Maatregelen opgelegd of van toepassing buiten het kader van het Bodemdecreet worden

niet vermeld op het bodemaest. Hiervoor kunt u best contact opnemen met uw lokaal bestuur.
4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 11.05.2022

Ann Cuyckens
afdelingshoofd

https://www.ovam.be/bodemattest
https://www.ovam.be/disclaimer


Bevestiging informatieve vraag Vlaams voorkooprecht

Ons dossiernummer:

Uw referentie:

Datum informatieve vraag:

Datum opzoeking themabestand 1:

1627507

INF_06052022_0269 

06/05/2022

06/05/2022

Perceel (CaPaKey) Voorkooprecht Begunstigde Prioriteit 2

44062A0268/00E000 Geen voorkooprecht voor dit 
perceel.

1 Dit is de datum waarop in het themabestand werd nagegaan of er al dan niet Vlaamse voorkooprechten van 
toepassing zijn op onderstaande percelen. De resultaten met betrekking tot de voorkooprechten zijn bijgevolg 
enkel geldig voor deze datum.

2 Deze kolom wordt enkel ingevuld indien deze informatie voorhanden is in het themabestand. Indien ingevuld 
geldt deze prioriteit enkel tussen de begunstigden van het overeenkomstig perceel en voorkooprecht in de 
tabel.

Vlaamse Landmaatschappij - NV burgerlijke vennootschap met handelsvorm - Gulden Vlieslaan 72, 1060 Brussel
0236.506.685 RPR Brussel - Tel. 02 543 72 00 - Fax 02 543 73 99 - www.vlm.be - info@vlm.be

Toon Denys,

Gedelegeerd bestuurder

www.vlm.be



Agentschap 
Onroerend 
Erfgoed 

PERCEELRAPPORT 
ONROEREND 

ERFGOED 
Perceelnummer 44062A0268/00E000

Dit rapport is opgevraagd op 24-05-2022 om 18.20 uur via https://
geo.onroerenderfgoed.be. 

De gegevens in dit perceelrapport zijn een momentopname van de situatie op het
moment van de opvraging. Raadpleeg https://geo.onroerenderfgoed.be voor de
meest actuele juridische situatie. Deze kan nadien nog veranderen. 

Perceelrapport Onroerend Erfgoed 24-05-2022
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INLEIDING

Het Perceelrapport Onroerend Erfgoed bevat gegevens van het agentschap Onroerend
Erfgoed over het aanwezige erfgoed op een perceel. Het rapport biedt een overzicht van
het erfgoed waaraan juridische gevolgen verbonden zijn.

Op www.onroerenderfgoed.be vindt u alle informatie over de soorten erfgoed, uw rechten
en plichten en mogelijkheden tot financiële steun en fiscale voordelen.

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

Postadres(sen): Derbystraat 20-268, 9051 Gent 
Gemeente: Gent
Kadastrale afdeling: GENT 25 AFD/ST-DENIJS-WESTREM/
Kadastrale sectie: A
Perceel: 0268/00E000
Capakey: 44062A0268/00E000
Oppervlakte perceel: 6561.54m² 

 

Het opgevraagde perceel is geen:

Beschermd erfgoed
Overgangszone
Beschermd monument
Beschermd stads- of dorpsgezicht
Beschermde archeologische site
Beschermd cultuurhistorisch landschap

• 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

Perceelrapport Onroerend Erfgoed 24-05-2022
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Vastgesteld erfgoed
Vastgestelde houtige beplanting met erfgoedwaarde
Vastgestelde archeologische zone
Vastgestelde historische tuin of park
Vastgesteld bouwkundig erfgoed
Vastgesteld landschapsatlasrelict

Erfgoedlandschap
Gebied geen archeologie
Unesco werelderfgoed

Unesco werelderfgoed kernzone
Unesco werelderfgoed bufferzone

• 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

• 
• 
• 

◦ 
◦ 

Perceelrapport Onroerend Erfgoed 24-05-2022
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229

Versie kaart:

Kaartafdruk Risicozones overstromingen 
m.b.t. de natuurrampenverzekering

januari 2018

5 000

Het perceel te

1:
0 150 meter

www.integraalwaterbeleid.be

Voor meer beleidsinformatie: www.integraalwaterbeleid.be

Legende

niet in een risicozone voor overstromingen
Gent, afdeling 25, sectie A met perceelnummer 0268/00E000

Voor meer kaartmateriaal: www.waterinfo.be/watertoets

bevindt zich

Risicozones zoals afgebakend volgens Koninklijk besluit van 20 september 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 2007 tot 
afbakening van de risicozones met betrekking tot de verzekering tegen natuurrampen in uitvoering van de wet op de 
landverzekeringsovereenkomst

Provincie Oost-Vlaanderen Datum kaartafdruk:Waterbeheerder: 24/05/2022

Kadastrale percelen 2021

Aslijnen Waterlopen

Bevaarbaar

Onbevaarbaar cat. 1

Onbevaarbaar cat. 2

Onbevaarbaar cat. 3

Niet Geklasseerd

nieuwe risicozones

bevestigde risicozone

geen risico meer

risicozones

nieuwe risicozone

bevestigde risicozone

www.integraalwaterbeleid.be
www.integraalwaterbeleid.be
www.waterinfo.be/watertoets
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Versie kaart:

Kaartafdruk Watertoetskaarten

Juli 2017

5 000

Het perceel te

1:
0 150 meter

niet in een afgebakende oeverzone of afgebakend overstromingsgebied

www.integraalwaterbeleid.be

niet in overstromingsgevoelig gebied

Voor meer beleidsinformatie: www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/informatieplicht

Bijlage I bij het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 2006 tot vastlegging van 
nadere regels voor de toepassing van de Watertoets, tot aanwijzing van de 
adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de 
watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het 
integraal waterbeleid. 

Legende

Gent, afdeling 25, sectie A met perceelnummer 0268/00E000

Voor meer kaartmateriaal: www.waterinfo.be/watertoets

bevindt zich

Datum kaartafdruk: 24/05/2022Provincie Oost-Vlaanderen

bevindt zich
Waterbeheerder:

Kadastrale Percelen 2021

Aslijnen Waterlopen

Bevaarbaar

Onbevaarbaar cat. 1

Onbevaarbaar cat. 2

Onbevaarbaar cat. 3

Niet Geklasseerd

Overstromingsgevoelige gebieden 2017

Effectief overstromingsgevoelig

Mogelijk overstromingsgevoelig

Recht van Voorkoop Integraal Waterbeleid (2020)

IWB Oeverzone

IWB Overstromingsgebied

www.integraalwaterbeleid.be
www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/informatieplicht
www.waterinfo.be/watertoets


Uittreksel uit het kadastraal percelenplan 
Gecentreerd op:
GENT 25 AFD/SINT-DENIJS-WESTREM/

 Meest recente toestand
Aangemaakt op 06/05/2022

Schaal: 1 : 1000

De AAPD is de auteur van het kadastraal percelenplan en de producent van de databank waarin deze gegevens zijn opgenomen en geniet de intellectuele
eigendomsrechten opgenomen in de Auteurswet en de Databankenwet. Vanaf 01/01/2018 worden de gebouwen op het kadastraal percelenplan geleidelijk vervangen
door een dataset (= Bpn_Rebu oftewel Gebouwen(gewesten)) beheerd door de gewesten. De AAPD zal dan niet langer verantwoordelijk zijn voor de voorstelling van de
gebouwen op het kadastraal percelenplan
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Over ons 
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#WeAreTriamant
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levende buurt
rust-huis

zorg-instelling
woonzorg-centrum
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een fraaie setting
mooi wonen in
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lekker eten
gezellige brasserie
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vrienden worden
buren die
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aan je zijde
professioneel team
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C U R E C A R E    R E L A X
Je levensstijl
omgooien?

Herstellen 
of revalideren?

Op vakantie met 
een zorgvraag?

N I E T  M E E R
V E R H U I Z E N

een leven lang
of voor een tijd

actieve
levensgenieters 

(60+) mensen met
een beperking

personen met 
(jong)dementie

zware zorgvraag
(+ gezonde partner)

beginnend 
zorgbehoevend

sociaal
geëngageerd

jongere
mensen
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Groei door het gelopen pad

2007
Creation of Triamant

2010
1 site (senior home)
4 employees

2011
2 sites
14 employees

2015
3 sites
85 employees

2018
5 sites
260 employees

2025
15 sites
345 employees

N
EW

N
EW

T R I A M A N T  V E L M I
132-bed nursing home

T R I A M A N T  
V E L M I I
128 units

T R I A M A N T  G E L U W E
118 units

T R I A M A N T  
A U N O V E  I
111 units

T R I A M A N T  R O N S E  I
127 units

T R I A M A N T  B R E E
148 units

T R I A M A N T  P U U R S
126 units*

T R I A M A N T  
A U N O V E  I I
126 units* T R I A M A N T  R O N S E  I I

76 units*

2018 Y
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Zo lang mogelijk,
zo gezond mogelijk

gelukkig leven
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VME Mayflower

• Ervaren speler in hospitality met bewezen track record
• Garantie dat huidig dienstenpakket wordt gewaarborgd (& 

uitgebreid) 
• Zorgen voor hogere bezetting waardoor kwaliteit van 

diensten gegarandeerd blijft 
• (tevreden eigenaars & tevreden bewoners)

• Geen (opgelegde) investeringskost voor mede-eigenaars 
omwille van volledige aanpassing als assistentiewoning / 
aanpassingen aan verbeterde toegankelijkheid van 
privatieve delen wordt wel gestimuleerd

• Focus op leven, hospitality & brasserie
• Niveau van diensten terug naar peil waardig aan 

bewonersprofiel
• Vrijblijvend aanbod van extra diensten

(dienstencheques / eigen thuisverpleging)
• Opwaardering van bestaande reputatie en doorgroei onder 

impuls van innovatief en grensverleggende partner

Triamant

• Past in groeistrategie

• Positie in high end segment met toplocatie in Gent

• Volume verhoging van portefeuille 

• Ideale mix binnen onze doelgroep

• Mogelijkheid om extra diensten aan te bieden via 

dochterbedrijven (Curamant / Comfy)

• Uitbating brasserie bij gereputeerde cateraar & wordt 

opengesteld voor buurt

© Care for Life, strictly confidential – patents pending

Voordelen samenwerking 



© Care for Life, strikt vertrouwelijk

Uitgangspunten samenwerking
= verderzetting & actualisering van de bestaande dienstverlening 

& hierbij de kwaliteit van diensten behouden.
De hospitality-diensten zullen worden aangeboden door de Triamant, vertegenwoordigd door een buurtmanager. 
Deze zal instaan voor de centrale aansturing van alle verplichte en facultatieve diensten 

Hiervoor zal enerzijds een Uitbatingsovereenkomst worden gesloten met de Beheerders. 
Anderzijds zal de Triamant met elke bewoner en elke eigenaar van een flat een individuele Verblijfsovereenkomst afsluiten. 

Het dienstenaanbod in de individuele Verblijfsovereenkomst wordt 
– op dit moment van de onderhandelingen en preliminair - vastgelegd als volgt:

- Eerstehulpdienst
- Permanentie van onthaal (7 dagen/7 tijdens kantooruren) en voor noodoproepen (7d/7d, 24u/24u)
- Gebruik van het oproepsysteem
- Gebruik van gemeenschappelijke delen
- Coördinatie van huis-aan-huis diensten (bijv. apotheek, bloemist, etc.)
- Onderhoud tuin
- Algemene inrichting, schoonmaak en onderhoud van gemeenschappelijke delen
- Ophalen van huisvuil
- Reiniging van de ramen (4 maal/jaar, zowel binnen als buiten)
- Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
- Advies en begeleiding van Triamant-actoren, zoals de leefpromotor.
- De bewoners kunnen beroep doen op het dienstenaanbod van Triamant Groep, 

dienstenchequebedrijf Comfy voor schoonmaakdiensten en
en de thuisverplegingsdienst Curamant voor zorg.
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 De uitbating niet zal worden verdergezet onder de noemer van aangemelde 

assistentiewoningen;

 De Uitbatingsovereenkomst zal enkel bestaan tussen de Beheerders en Triamant, zonder 

betrokkenheid van de huidige uitbater;

 Triamant voorziet een eigen commercieel verantwoordelijke (woonadviseur) voor de 

verhuur (en eventueel)  van de studio’s en flats vertrekkende vanuit de meerwaarde 

van het dienstenaanbod;

 De uitbating van de brasserie in het appartementencomplex zal worden uitbesteed aan 

een gereputeerd externe cateraar – Aramark - Triamant zal met hen de prijzen en 

samenstelling van de maaltijden afstemmen. De brasserie zal volgens bepaalde 

voorwaarden worden opengesteld voor een extern publiek;

 Beslissende Due Diligence wordt ingepland na stemming door VME Mayflower en in 

overleg met de bewoners.

Uitgangspunten samenwerking
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© Care for Life, strikt vertrouwelijk

 Triamant baseert zijn dagprijs op de 
exploitatiekost, de loonkost, de vooropgestelde
bezettingsgraad en de investeringen in 
branding van Résidence Mayflower. 

 Deze parameters indachtig stelde Triamant 
volgende prijszetting voorop:
(onder voorbehoud van wijziging van 
voorwaarden)

Type Flat Dagprij cfr LOI

Studio 22,00 €

1-slpk 26,00 €

2-slpk 28,50 €

3-slpk 30,00 €

Penthouse 31,00 €

© Care for Life, strictly confidential – patents pending

Uitgangspunten samenwerking

 Omwille bijkomende kost van overname 
medewerkers (CAO32bis) aanpassing dagprijs 
onvermijdbaar (prijzen incl. BTW)

Dagprijs inclusief 
overname 

medewerkers

23,00 €

28,00 €

30,00 €

32,00 €

33,00 €
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