
Pre-sale
Aalter

Adres: Weibroekkouter 42 | 9880 Aalter

Instapklare woning op 1.384m² in centrum Aalter

D9880-20052

Bezoek op afspraak: van ma 29.06 tot za
04.07 om 16:00

Richtprijs
€ 440.000



Beschrijving
In de Weibroekkouter te aalter bevindt zich dit lichtrijk huis te koop op een perceel van maar
liefst 1.384m², gunstige locatie nabij winkels, scholen, openbaar vervoer, sportcentra...

Indeling:
Gelijkvloers:
Inkomhal
Gastentoilet
Ruime leefruimte met buro of extra zithoek
open ingerichte keuken
Ruime ingerichte badkamer
2 slaapkamers met zicht naar tuin
Patio

Kelder
Volledig onderkelderd

Tuin
Mooie terrassen met prachtig zicht op de velden
aparte garage
moestuin

Troeven:
gelijkvloers wonen
Rustige ligging
Prachtig zicht
Woning met heel veel lichtinval

Deze eigendom wordt aangeboden via Pre-sale. Omwille van het coronavirus gelden er strikte
veiligheidsvoorschriften bij plaatsbezoeken, en zijn deze beperkt tot maximaal 2 personen per
bezoek. Bezoeken aan deze eigendom vinden plaats tussen maandag 29/06/2020 tot uiterlijk
zaterdag 04/07/2020 om 16u00. Bij verdere interesse kan je een vast en onvoorwaardelijk
bod uitbrengen uiterlijk tegen zaterdag 04/07/2020 om 16u00. De vermelde prijs is een
richtprijs. Wil je een afspraak vast te leggen of wens je meer info omtrent deze koopmethode,
neem dan contact op met de dossierverantwoordelijke, Annemie Louwyck - 0497 93 00 15 -
annemie.louwyck@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 je reeds zolang naar zocht? Dan
geven wij je hiervoor de kans! Het is evenwel onze bedoeling om
alles in goede banen te leiden! Na jouw bezoek heb je de
mogelijkheid om een bod uit te brengen uiterlijk tot op de
Afsluitdag van de Pre-sale week, en meer specifiek het tijdstip
zoals door de vastgoedmakelaar op voorhand gecommuniceerd.
Biedingen dienen onvoorwaardelijk (buiten de conventionele
voorwaarden) en zonder opschortende voorwaarden
uitgebracht te worden. Iedereen die een bod heeft uitgebracht,
wordt nadat de Pre-sale-week is afgesloten en dit nog op de
Afsluitdag zelf, opgebeld om hem/haar te informeren welk bod
door de eigenaar-verkoper desgevallend werd aanvaard. De
eigendom kan toegekend worden aan de hoogste bieder indien
de verkoper akkoord gaat met het uitgebrachte bod. Het bod
dient uitgebracht te worden dmv 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 uiterlijk tegen een vooraf door de
vastgoedmakelaar bepaald tijdstip een laatste

hoger bod kunnen uitbrengen, via gesloten omslag
of per mail.

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.

STAP

2
Je bezorgt de aankoopbelofte

aan één van onze medewerkers
na je bezoek of bezorgt deze

uiterlijk op het vooraf
meegedeelde einduur van de
Afsluitdag op kantoor of per

mail aan je makelaar.
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Details
Energie:
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Adres: Weibroekkouter 42 | 9880 Aalter

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 binnen te
brengen in het kantoor, dan wel

een mail te versturen naar de
dossierbeheerder met daarbij een

foto van de ingevulde en
getekende aankoopbelofte.

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 einde van de Pre-sale-week, 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
1.1. 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-week georganiseerd waarbij de kandidaat-bieders de

mogelijkheid hebben het onroerend goed individueel te bezichtigen gedurende een
vooraf ingepland tijdslot en dit over een vooraf vastgestelde periode.

1.2. Het tijdstip en de plaats van de Pre-sale-week worden bekend gemaakt bij de te
koop stelling van het onroerend goed. Uiterlijk tot op het door de makelaar op voorhand

gecommuniceerd tijdstip op de laatste dag van de Pre-sale-week (= de Afsluitdag),
heeft de kandidaat-bieder de mogelijkheid een bod uit te brengen op de manier zoals

bepaald onder artikel 5.1. van huidig reglement.

1.3. Iedereen die een bod heeft uitgebracht, wordt nadat de Pre-sale-week is
afgesloten en dit nog op de Afsluitdag zelf, opgebeld om hem/haar te informeren welk

bod door de eigenaar-verkoper desgevallend werd aanvaard, dit onverkort de
bepalingen zoals opgenomen in het art. 6.1. van huidig reglement. De eigenaar-

verkoper behoudt steeds de vrijheid om een bod al dan niet te aanvaarden; indien dan
ook geen enkel bod door de eigenaar-verkoper wordt aanvaard, zal iedereen die een

bod heeft uitgebracht hiervan worden geïnformeerd na het afsluiten van de Pre-sale-

week en meer in het bijzonder op de Afsluitdag zelf, dit onverkort de bepalingen zoals
opgenomen in het art. 6.1. van huidig reglement.

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 bod kan uitgebracht worden

onder, op of boven deze richtprijs.

Artikel 5. Uitbrengen van een bod
5.1. Biedingen dienen uitgebracht te worden uiterlijk op het tijdstip op de Afsluitdag
zoals door de makelaar op voorhand gecommuniceerd. Dit kan door middel van het

modelformulier van aankoopbelofte van DEWAELE (opvraagbaar via de

dossierverantwoordelijke van het pand) dat ofwel onder gesloten omslag kan worden
binnengebracht op het kantoor van DEWAELE dat de Pre-sale-week organiseert, ofwel

aan de desbetreffende makelaar van DEWAELE kan worden bezorgd meteen na het
bezoek, ofwel per mail (nl.: een foto van de ingevulde en getekende aankoopbelofte)

aan desbetreffende makelaar van DEWAELE kan worden bezorgd. Biedingen dienen
onvoorwaardelijk te zijn en zonder opschortende voorwaarden uitgebracht te worden.

De conventionele voorwaarden zoals opgenomen in het ontwerp van de onderhandse

verkoopovereenkomst 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 na de Afsluitdag van de Pre-sale-week) een hoger schriftelijk
bod uit te brengen. Dit door ofwel het modelformulier van aankoopbelofte onder

gesloten omslag binnen te brengen op het kantoor van DEWAELE dat de Pre-sale-week
organiseert, ofwel door een mail te versturen naar de desbetreffende makelaar van

DEWAELE met daarbij een foto van de ingevulde en getekende aankoopbelofte. 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 verkoopovereenkomst 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 einde van de Pre-sale-week. 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 eigenaar- verkoper.
6.2. Indien de eigenaar-verkoper het bod aanvaardt binnen deze termijn van 10 dagen,

dient de onderhandse verkoopovereenkomst 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 verkoopovereenkomst, 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-verkoper om welke reden ook de

biedingsprocedure 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 eigenaar-verkoper

meegedeelde informatie omtrent de te koop aangeboden eigendom.
7.3. DEWAELE is niet aansprakelijk voor enige wanprestatie vanwege de kandidaat-

bieder en/of eigenaar-verkoper.

Artikel 8. Diverse bepalingen
Een kandidaat-bieder mag geen handelingen ondernemen die de goede werking van de
Pre-sale-week verstoren of kunnen verstoren en/of het verloop van de biedingen en

biedingsprocedure 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.

Annemie Louwyck
0497 93 00 15
annemie.louwyck@dewaele.com

 
Dewaele Aalter |  Stationsstraat 33 Aalter |  aalter@dewaele.com |  BIV 502 970
(*)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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