
Pre-sale
Waregem

Adres: Oblatenstraat 3 | 8790 Waregem

Stevige woning met 5 kamers te Waregem
(Nieuwenhove)

D8790-21004

Bezoek op afspraak: za 23.01 | 10:30 - 12:00 Richtprijs
€ 299.500



Beschrijving
Kom deze woning ontdekken tijdens de Pre-sale op zaterdag 23/01/2021 tussen 10u30 en
12u!

Deze stevige woning met 5 kamers is gelegen in het centrum van Nieuwenhove - Waregem.
Dit huis heeft een zeer praktische indeling en kan genieten van een grote ruimtes en
aangename tuin.

INDELING
inkomhal - apart toilet - bureauruimte/kamer 1 - badkamer (lavabo, ligbad) - zeer ruime
leefruimte met zicht op de tuin - keuken (kookplaten, dampkap, vaatwas, spoelbak) met plaats
voor eettafel - kelder - garage

Eerste verdiep
Slaapkamer 2 - kamer 3 - kamer 4 - kamer 5 - geïsoleerde zolder - apart toilet

AlGEMENE INFO:
- centrale verwarming op stookolie
- dubbel glas beneden
- zuidgerichte tuin
- mooie gevelbreedte 
- deels elektrische rolluiken

Indien u op zoek bent naar een huis met veel ruimte die centraal gelegen is tussen Waregem
en Deerlijk, maak dan zeker uw afspraak!

Dit huis wordt aangeboden via Pre-sale. De vermelde prijs is een richtprijs. Meer info omtrent
deze koopmethode verneem je via de dossierverantwoordelijke, Flore Decavel 0472 18 57 56 -
flore.decavel@dewaele.com

Steeds het
recentste

aanbod in je
mailbox?

2 www.dewaele.com

https://www.dewaele.com/nl
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Waarom 
wordt deze
eigendom
verkocht met
het Pre-sale
concept?
Pre-sale is een uniek
verkoopconcept voor
eigendommen die nieuw
aangeboden worden op de
vastgoedmarkt. Op deze manier
krijgt iedereen een eerlijke kans
om de woning aan te kopen. 
Geen stress dus dat het net voor
je neus verkocht wordt.

Waarom
met biedingen?
Je ontdekt de eigendom waar u reeds zolang naar zocht?! Je bent
bereid hiervoor meer te betalen dan de richtprijs?! Dan geven wij
je hiervoor de kans! Het is evenwel onze bedoeling om alles in
goede banen te leiden! Vandaar het volgende: na het Pre-sale
moment heb je de mogelijkheid om binnen het halfuur een bod
uit te brengen. Biedingen dienen onvoorwaardelijk (buiten de
conventionele voorwaarden) en zonder opschortende
voorwaarden uitgebracht te worden in een gesloten omslag. Een
half uur na het verstrijken van het Pre-sale moment zullen alle
biedingen opengemaakt worden. Elke bieder mag hierop
aanwezig zijn. De eigendom kan toegekend worden aan de
hoogste bieder indien de verkoper akkoord gaat met het
uitgebrachte bod. Het bod dient uitgebracht te worden d.m.v.
een aankoopbelofte (zie pagina 9)

Bedankt Pre-
sale! 
Koop je woning
met Pre-sale, 
onze succesvolle
formule.
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Goed om weten 
tijdens het bieden:

Gelieve geen ronde bedragen 
te bieden dus xxx.392 i.p.v. xxx.000.

Indien alsnog de hoogste prijs door 2 of meer
partijen geboden wordt, zullen de betreffende

bieders onmiddellijk een laatste hoger bod kunnen
uitbrengen, opnieuw via gesloten omslag.

Elk bod dient een vast en bepaald bedrag te
vermelden. De algemene voorwaarden van de
procedure vind je terug op pagina 10 van deze

brochure.

Een bod kan uitgebracht worden onder of boven de
richtprijs.

Hoe een bod
uitbrengen?

STAP

1
Je vult de aankoopbelofte
volledig in, stopt ze in een

omslag en kleeft 
de omslag dicht.

STAP

2
Je geeft de omslag af aan één

van onze medewerkers.

5



Details
Aantal slaapkamers: 5

Kadastraal inkomen: 830 euro

Grondoppervlakte: 379 m²

Energie: EPC: 569 kWh/m² UC: 20210104-
0002355920-RES-1

Bouwjaar: 1962

www.dewaele.com6
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Adres: Oblatenstraat 3 | 8790 Waregem

Bijkomende informatie
Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen: Ja

Stedenbouwkundige bestemming: Woongebied

Handhaving: Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd

Voorkooprecht: Nee

Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden: Nee
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Aankoopbelofte
Deze aankoopbelofte wordt

uitgebracht in het kader van de
verkoop van een eigendom met

de formule Dewaele Pre-sale.
Ondergetekende(n) verklaart/

verklaren kennis te hebben van
het reglement van toepassing

op Dewaele Pre-sale, van de
conventionele voorwaarden van

toepassing op de onderhandse
verkoopovereenkomst evenals
van de bijhorende documenten

en/of inlichtingen (zoals bv.
ontwerp onderhandse

verkoopovereenkomst,
bodemattest,

stedenbouwkundige
inlichtingen, kadastraal

uittreksel,...), (allen
raadpleegbaar op

www.dewaele.com en ter
inzage op de kantoren van

Dewaele).

Indien er meerdere identieke
hoogste biedingen zijn, zal aan de

betrokken bieders gevraagd
worden tegen een door Dewaele

bepaald tijdstip (maximaal 48
uur) een hoger schriftelijk bod

onder gesloten omslag uit te
brengen. Indien de biedingen

opnieuw identiek zijn wordt deze
procedure hernomen tot er een
uniek hoogste bod is. Indien de

eigenaar-verkoper het bod
aanvaardt binnen de

geldigheidstermijn, moet een
onderhandse overeenkomst

ondertekend worden waarbij een
voorschot van 10% van de

geboden prijs wordt betaald en
dit binnen de 14 dagen vanaf de

aanvaarding van het bod.

Ondergetekende: ..................................................................................................................................................

Met adres: .................................................................................................................................................................

Tel: .................................................... Fax: .................................................................................................................

Gsm: ............................................ E-mail: .................................................................................................................

geeft/geven hierbij een vast bod van ............................................................................................. EURO

(zegge: .................................................................................................................................................................... )

(te vermeerderen met BTW/ registratierechten - schrappen wat niet past)

Voor de aankoop van de eigendom te ......................................................................................................... 

Voldoende door ondergetekende(n) bezocht en gekend.

Het bod wordt onvoorwaardelijk en zonder opschortende voorwaarden uitgebracht.

Het bod is onherroepelijk geldig vanaf heden en dit tot en met 10 dagen na

het Pre-sale moment, dus tot en met ......../.......... /.........

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren bovendien een forfaitaire

vergoeding te betalen van 10% van de geboden prijs, wanneer hij/ zij van de

aankoop zou(den) afzien binnen de geldigheidsduur van het bod,

onafgezien of het bod al dan niet reeds goedgekeurd werd door de eigenaar

- verkoper.

Datum: .... / .... /....

Handtekening,
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Algemene voorwaarden
Artikel 1. Algemene toelichting

Dewaele Pre-sale is een verkoopformule waarmee een onroerend goed te koop gesteld

wordt via een vrijwillige biedingsprocedure. In overleg met de eigenaar-verkoper wordt

een Pre-sale moment georganiseerd waarbij de kandidaat-bieders de mogelijkheid

hebben het onroerend goed te bezichtigen. Het tijdstip en de plaats van het Pre-sale

moment worden bekend gemaakt bij de te koop stelling van het onroerend goed. Mits

voorafgaandelijk akkoord van de eigenaar-verkoper kunnen desgevallend voorafgaand

aan het Pre-sale moment bijkomende kijkmomenten georganiseerd worden. Tijdens het

Pre-sale moment (in geval van nieuwbouwprojecten: uiterlijk tot het einde van het Pre-

sale moment) heeft de kandidaat-bieder de mogelijkheid een bod uit te brengen onder

gesloten omslag. Uiterlijk een half uur na het afsluiten van het Pre-sale moment worden

de gesloten opslagen met de biedingen opengemaakt op de vooraf bekend gemaakte

plaats. Elke bieder kan daarbij aanwezig zijn. De eigenaar-verkoper behoudt steeds de

vrijheid om een bod al dan niet te aanvaarden.

Artikel 2. Aanvaarding van het reglement

Door het uitbrengen van een bod aanvaardt iedere bieder/koper onvoorwaardelijk de

bepalingen van dit reglement zoals bekend gemaakt op www.dewaele.com.

Artikel 3. Voorwaarden voor het uitbrengen van een bod

Zowel privé personen als rechtspersonen, rechtsgeldig vertegenwoordigd, kunnen

deelnemen aan de Pre-sale. Enkel een privé persoon die ouder is dan 18 jaar en

handelingsbekwaam kan een bod uitbrengen.

Artikel 4. Richtprijs

Er wordt een richtprijs vermeld bij elke eigendom. Een b o d k a n uitgebracht worden

onder, op of boven deze richtprijs.

Artikel 5. Uitbrengen van een bod

5.1. Biedingen dienen uitgebracht te worden door middel van het modelformulier van

aankoopbelofte van Dewaele (opvraagbaar via de dossierverantwoordelijke van het

pand). Biedingen dienen onvoorwaardelijk te zijn en zonder opschortende voorwaarden

uitgebracht te worden. De conventionele voorwaarden zoals opgenomen in het

ontwerp van de onderhandse verkoopsoverenkomst zijn van toepassing op het bod. Dit

ontwerp en eventuele bijhorende documenten en/of inlichtingen met betrekking tot

het pand zijn raadpleegbaar op de pandpagina op www.dewaele.com.

5.2. Elk bod dient een vast en bepaald bedrag te vermelden. Biedingen waarbij een

bepaald bedrag bovenop het hoogste bod wordt geboden (bijvoorbeeld "het hoogste

bod + 1 euro"), zijn nietig en worden niet in overweging genomen. Aan de bieder wordt

gevraagd geen ronde bedragen te bieden, dit om te vermijden dat er twee of meer

identieke hoogste biedingen zijn. Indien er meerdere identieke hoogste biedingen zijn,

zal aan de betrokken bieders gevraagd worden tegen een door Dewaele bepaald

ogenblik (maximaal 48 uur) een hoger schriftelijk bod onder gesloten omslag uit te

brengen. Indien de biedingen opnieuw identiek zijn, wordt de procedure hernomen tot

er een uniek hoogste bod is.

5.3. Ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon wordt geacht voor zichzelf te kopen;

commandverklaring is niet toegestaan.

5.4. Door het uitbrengen van een bod én de schriftelijke aanvaarding ervan door de

eigenaar-verkoper komt de verkoopsovereenkomst rechtstreeks tot stand tussen de

eigenaar-verkoper en de bieder.

Artikel 6. Verbintenissen van de bieder

6.1. Elk uitgebracht bod is onherroepelijk en bindend gedurende 10 dagen, te rekenen

vanaf het Pre-sale moment. Iedere bieder blijft gehouden aan zijn bod gedurende deze

termijn, ook indien zijn bod wordt overtroffen en ongeacht de aanvaarding van een

hoger bod door de verkoper.

6.2. Indien de eigenaar-verkoper het bod aanvaardt binnen deze termijn van 10 dagen,

dient de onderhandse verkoopsovereenkomst ondertekend te worden waarbij een

voorschot van 10% van de geboden prijs wordt betaald, en dit binnen de 14 dagen na de

aanvaarding van het bod.

6.3. Bij niet-betaling van het voorschot van 10% van de geboden prijs binnen de in 6.2.

vermelde termijn wordt de overeenkomst tot aankoop van rechtswege en zonder

voorafgaande ingebrekestelling ontbonden ten laste van de in gebreke blijvende bieder,

onverminderd het recht van de eigenaar-verkoper om een forfaitaire schadevergoeding

gelijk aan 10% van de geboden prijs te vorderen vanwege de in gebreke blijvende bieder.

6.4. Indien de hoogste bieder niet voldoet aan zijn verbintenis tot betaling van het

voorschot bij het ondertekenen van de onderhandse verkoopsovereenkomst, dan kan

Dewaele, onverminderd het recht van de eigenaar-verkoper op schadevergoeding ten

aanzien van de hoogste bieder zoals in artikel 6.3 vermeld, de volgende bieder met het

tweede hoogste bod contacteren en hem het onroerend goed toewijzen onder

voorbehoud van het voldoen van de in 6.2. vermelde verbintenissen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1. Dewaele kan op verzoek van de eigenaar om welke reden ook de biedingprocedure

op elk moment schorsen of stopzetten en kan hiervoor op geen enkele wijze

aansprakelijk worden gesteld. Tegen deze beslissing is geen verhaal mogelijk.

7.2. Dewaele is niet aansprakelijk voor de inhoud van de door de verkoper meegedeelde

informatie omtrent de te koop aangeboden eigendom.

7.3. Dewaele is niet aansprakelijk voor wanprestatie vanwege de bieder of kandidaat-

koper.

Artikel 8. Diverse bepalingen

Een kandidaat-bieder mag geen handelingen ondernemen die de goede werking van

het Pre-sale moment verstoren of kunnen verstoren en/of het verloop van de biedingen

en biedingprocedure op een of andere manier manipuleren of kunnen manipuleren.

Artikel 9. Geschillen

Alle geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst worden uitsluitend beheerst

door het Belgisch recht en behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken

van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge, tenzij het een

geschil betreft met een koper/bieder-consument, in welk geval de rechtbank van de

woonplaats van de bieder-consument bevoegd is.

Artikel 10. Privacyverklaring

Dewaele respecteert en draagt zorg voor uw privacy. Dewaele handelt steeds in

overeenstemming met de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming (met

inbegrip van, maar niet beperkt tot de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees

Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke

personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije

verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de 'AVG') en de

Belgische uitvoeringswet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke

personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens). De

persoonsgegevens die door de bieder worden meegedeeld, worden enkel gebruikt om

de door de bieder gevraagde diensten te kunnen leveren, alsook om deze op de hoogte

te brengen van nieuwe aanbiedingen en om statistische onderzoeken uit te voeren.

Gelieve onze Privacyverklaring te raadplegen voor meer informatie over de wijze

waarop Dewaele persoonsgegevens verwerkt.



.

Wens je een bezoek of heb je
bijkomende vragen, aarzel dan 
niet en neem contact met ons op.

Flore Decavel
0472 18 57 56
flore.decavel@dewaele.com

Lisa De Meestere
056 605 605
lisa.de.meestere@dewaele.com

 
Dewaele Waregem  |  Stationsstraat 31 Waregem |  waregem@dewaele.com |  BIV 505 481
(*)NV Dewaele Vastgoed met Advies, Ambachtenstraat 33 , 8870 Izegem, KBO: BE 0679.481.337, RPR Gent afdeling Kortrijk

Informatie werd ons door de eigenaar overgemaakt en is louter richtinggevend en verbindt partijen geenszins.

Ontdek 
méér dan

1.500 
panden op
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