
D8500-19221

Te koop
Wevelgem

Adres: Roeselarestraat 79 | Wevelgem

* enkel op afspraak

Lichtrijke woning op 1.349m² met 4 
slaapkamers te Wevelgem

Zo 22.09 | 14u > 17u*
Plan nu je bezoek  

Richtprijs 
€359.000



Beschrijving
Bent u op zoek naar een ruime woning met praktijkruimte gelegen in centrum Wevelgem? Dan is deze 
lichtrijke woning mogelijks wat u zoekt?
De privacy en rust, de vlotte verbinding nabij winkels, scholen en lichtrijke volumes zijn slechts een 
aantal van de vele troeven.

Deze ruime gezinswoning situeert zich in centrum Wevelgem, en op 5 minuten van de 
verbindingswegen. Op het ruime perceel van 1.349 m² is het zalig vertoeven in de zuid-west gerichte 
tuin.

Indeling:
inkomhal met verbinding naar praktijkruimte, gastentoilet, garage waar voorzieningen zijn voor 
wasmachine/droogkast. Daarnaast vinden we op het gelijkvloers de keuken, de eetruimte, het salon 
met zicht op de tuin en de ontspanningsruimte terug.
Boven vinden we 4 ruime slaapkamers terug en een badkamer met 2 lavabo's en inloopdouche.

Daarnaast is er ook een kelder, zolder en atelier ruimte.

Deze verrassende eigendom heeft tal van opportuniteiten. Voor elk wat wils!

Contacteer Gianno Declercq op 0474 49 49 65 voor meer info of een bezoek aan deze woning.
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Bedankt Pre-sale!
Koop je woning  
met Pre-sale,  
onze succesvolle  
formule.

Waarom wordt  
deze eigendom 
verkocht met 
het Pre-sale 
concept?
Op deze manier wensen wij je de 
mogelijkheid te geven om deze 
eigendom als één van de eersten 
te ontdekken. De eigendom werd 
nog niet door een makelaar, 
notaris of particulier te koop 
aangeboden. 

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 volgende pagina). 
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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 de voorlaatste pagina 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.
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Basisgegevens
•	 Aantal slaapkamers: 4
•	 Grondoppervlakte: 1349 m²
•	 Bewoonbare oppervlakte: 310 m²
•	 EPC: 277 kWh/m² 
•	 UC: 2191466
•	 Bouwjaar: 1986
•	 Verwarming: Centrale verwarming op 

aardgas



alle info is louter richtgevend en verbindt partijen geenzins.

Bijkomende informatie
•	 Werd er een stedenbouwkundige vergunning uitgereikt? In aanvraag
•	 Meest recente stedenbouwkundige bestemming? Woongebied 
•	 Is er een voorkooprecht volgens het RUP? In aanvraag
•	 Is er een verkavelingsvergunning van toepassing? In aanvraag
•	 Is er een dagvaarding voor inbreuk op de stedenbouwkundige voorschriften? In aanvraag
•	 As-Built Attest verkregen? Niet ingegeven
•	 Maakt het perceel deel uit van een voorkeursbesluit of projectbesluit? Niet ingegeven
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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 onder-

handse verkoopsovereenkomst 
evenals van de bijhorende 

documenten en/of inlichtingen 
(zoals bv. bodemattest, EPC, 

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 uitge-

bracht. Het bod is onherroepelijk geldig gedurende 10 dagen, en dus

tot uiterlijk  .................  / ...........  / ............ .

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.

Handtekening,

Aankoopbelofte



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 kijkmo-

menten 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 wor-

den de gesloten omslagen 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 regle-

ment zoals bekend gemaakt op www.dewaele.com.

Artikel 3. Voorwaarden voor het uitbrengen van een bod: Zowel privé-perso-

nen als rechtspersonen, rechtsgeldig vertegenwoordigd, kunnen deelnemen 

aan de PRE-SALE. Enkel een privé-persoon die ouder is dan 18 jaar en hande-

lingsbekwaam 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 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 verkoopovereenkomst zijn van toepassing op het bod. Dit ont-

werp 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 iden-

tieke hoogste biedingen zijn, zal aan de betrokken bieders gevraagd worden 

tegen een door DEWAELE bepaald ogenblik (maximaal 48 uur) een hoger schrif-

telijk 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 

verkoopovereenkomst rechtstreeks tot stand tussen de eigenaar-verkoper en 

de bieder.

Artikel 6. Verbintenissen van de bieder: 6.1. Elk uitgebracht bod is onherroe-

pelijk 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 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 voorbe-

houd 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 het PRE-SALE moment 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 exclu-

sieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement 

BRUGGE.

Artikel 10. Privacyverklaring: DEWAELE respecteert en draagt zorg voor uw

privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de

Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de per-

soonlijke levenssfeer ten opzichte van 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 statisti-

sche onderzoeken uit te voeren. Door deze persoonsgegevens mee te delen, 

gaat de bieder er uitdrukkelijk mee akkoord dat DEWAELE deze gegevens mag 

bewaren, zowel binnen als buiten de Europese Unie, en deze mag verwerken 

voor bovengenoemde doeleinden. DEWAELE behoudt zich het recht voor om de 

Privacyverklaring steeds te veranderen. Deze Privacyverklaring werd opgesteld 

op 22 november 2011.

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

Roeselarestraat 79 | Wevelgem

Dewaele Kortrijk | Doorniksestraat 22 | kortrijk@dewaele.com | BIV 503903 | t +32 56 22 55 66 | www.dewaele.com

Gianno Declercq

gianno.declercq@dewaele.com



Indien je nog vragen hebt of extra informatie wenst over de diensten van  
Dewaele | vastgoed met advies, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren  
of langs te komen in ons kantoor. Het Dewaele team


