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Overzicht

Rood = bescheiden koop*
Grijs = sociale koop
Wit = volgende fases
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Rood = bescheiden koop*
Grijs = sociale koop
wit = volgende fase



Montevalstraat

Montevalstraat 44

Montevalstraat 42

Montevalstraat 40

Montevalstraat 46

VERKOCHT

Bescheiden koopwoning*
4 slaapkamers
Grond opp:  331m2

VERKOCHT

VERKOCHT



Montevalstraat 40*

Netto bewoonbare oppervlakte: 152m²
Aantal slaapkamers: 4
Perceeloppervlakte: 331m²
Prijs: € 302.100,- (incl. BTW / excl. afwerking)

Gelijkvloers 1e verdieping 2e verdieping

Bescheiden koopwoning*

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de tekening, De plannen zijn typeplannen en kunnen gespiegeld uitgevoerd zijn. Alle maten, vaste en 
losse inrichting op de tekening zijn indicatief.



Montevalstraat 42*

Netto bewoonbare oppervlakte: 
Aantal slaapkamers: 
Perceeloppervlakte: 
VERKOCHT

Gelijkvloers 1e verdieping 2e verdieping

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de tekening, De plannen zijn typeplannen en kunnen gespiegeld uitgevoerd zijn. Alle maten, vaste en 
losse inrichting op de tekening zijn indicatief.

Bescheiden koopwoning*



Montevalstraat 44*

Gelijkvloers 1e verdieping 2e verdieping

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de tekening, De plannen zijn typeplannen en kunnen gespiegeld uitgevoerd zijn. Alle maten, vaste en 
losse inrichting op de tekening zijn indicatief.

Bescheiden koopwoning*

Netto bewoonbare oppervlakte: 
Aantal slaapkamers: 
Perceeloppervlakte: 
VERKOCHT



Montevalstraat 46*

Gelijkvloers 1e verdieping 2e verdieping

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de tekening, De plannen zijn typeplannen en kunnen gespiegeld uitgevoerd zijn. Alle maten, vaste en 
losse inrichting op de tekening zijn indicatief.

Bescheiden koopwoning*

Netto bewoonbare oppervlakte: 
Aantal slaapkamers: 
Perceeloppervlakte: 
VERKOCHT



Montevalstraat

Montevalstraat 62

Montevalstraat 64

Montevalstraat 66

Montevalstraat 60
Sociale koopwoning
3 slaapkamers
Grond opp:  371m2

VERKOCHT

Sociale koopwoning
3 slaapkamers
Grond opp:  243m2

VERKOCHT



Netto bewoonbare oppervlakte: 
Aantal slaapkamers: 
Perceeloppervlakte:
Prijs: VERKOCHT

Montevalstraat 66

Gelijkvloers 1e verdieping

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de tekening, De plannen zijn typeplannen en kunnen gespiegeld uitgevoerd zijn. Alle maten, vaste en 
losse inrichting op de tekening zijn indicatief.

sociale koopwoning



Montevalstraat 64

Netto bewoonbare oppervlakte: 121m²
Aantal slaapkamers: 3
Perceeloppervlakte: 243m²
Prijs: € 215.460,- (incl. BTW / excl. afwerking)

Gelijkvloers 1e verdieping

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de tekening, De plannen zijn typeplannen en kunnen gespiegeld uitgevoerd zijn. Alle maten, vaste en 
losse inrichting op de tekening zijn indicatief.

sociale koopwoning



Montevalstraat 62

Gelijkvloers 1e verdieping

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de tekening, De plannen zijn typeplannen en kunnen gespiegeld uitgevoerd zijn. Alle maten, vaste en 
losse inrichting op de tekening zijn indicatief.

sociale koopwoning

Netto bewoonbare oppervlakte: 
Aantal slaapkamers: 
Perceeloppervlakte:
Prijs: VERKOCHT



Netto bewoonbare oppervlakte: 119m²
Aantal slaapkamers: 3
Perceeloppervlakte: 371m²
Prijs: € 263.340,-   (incl. BTW / excl. afwerking)

Montevalstraat 60

Gelijkvloers 1e verdieping

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de tekening, De plannen zijn typeplannen en kunnen gespiegeld uitgevoerd zijn. Alle maten, vaste en 
losse inrichting op de tekening zijn indicatief.

sociale koopwoning



Meerlaantjestraat

Meerlaantjestraat 38

Meerlaantjestraat 44Meerlaantjestraat 42

Meerlaantjestraat 48

Meerlaantjestraat 40 Meerlaantjestraat 46

VERKOCHT VERKOCHT

VERKOCHTVERKOCHT

VERKOCHT VERKOCHT



Meerlaantjestraat 38

1e verdiepingGelijkvloers 2e verdieping

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de tekening, De plannen zijn typeplannen en kunnen gespiegeld uitgevoerd zijn. Alle maten, vaste en 
losse inrichting op de tekening zijn indicatief.

sociale koopwoning

Netto bewoonbare oppervlakte: 
Aantal slaapkamers: 
Perceeloppervlakte:
Prijs: VERKOCHT



1e verdiepingGelijkvloers 2e verdieping

Meerlaantjestraat 40

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de tekening, De plannen zijn typeplannen en kunnen gespiegeld uitgevoerd zijn. Alle maten, vaste en 
losse inrichting op de tekening zijn indicatief.

sociale koopwoning

Netto bewoonbare oppervlakte: 
Aantal slaapkamers: 
Perceeloppervlakte:
Prijs: VERKOCHT



Meerlaantjestraat 42

1e verdiepingGelijkvloers 2e verdieping

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de tekening, De plannen zijn typeplannen en kunnen gespiegeld uitgevoerd zijn. Alle maten, vaste en 
losse inrichting op de tekening zijn indicatief.

sociale koopwoning

Netto bewoonbare oppervlakte: 
Aantal slaapkamers: 
Perceeloppervlakte:
Prijs: VERKOCHT



Meerlaantjestraat 44

1e verdiepingGelijkvloers 2e verdieping

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de tekening, De plannen zijn typeplannen en kunnen gespiegeld uitgevoerd zijn. Alle maten, vaste en 
losse inrichting op de tekening zijn indicatief.

sociale koopwoning

Netto bewoonbare oppervlakte: 
Aantal slaapkamers: 
Perceeloppervlakte:
Prijs: VERKOCHT



Meerlaantjestraat 46

1e verdiepingGelijkvloers 2e verdieping

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de tekening, De plannen zijn typeplannen en kunnen gespiegeld uitgevoerd zijn. Alle maten, vaste en 
losse inrichting op de tekening zijn indicatief.

sociale koopwoning

Netto bewoonbare oppervlakte: 
Aantal slaapkamers: 
Perceeloppervlakte:
Prijs: VERKOCHT



Meerlaantjestraat 48

1e verdiepingGelijkvloers 2e verdieping

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de tekening, De plannen zijn typeplannen en kunnen gespiegeld uitgevoerd zijn. Alle maten, vaste en 
losse inrichting op de tekening zijn indicatief.

sociale koopwoning

Netto bewoonbare oppervlakte: 
Aantal slaapkamers: 
Perceeloppervlakte:
Prijs: VERKOCHT



Te koop

Beschrijving:

Technieken:

Afwerking:

-    Halfopen of rijwoning met private tuin
-    Buitenschrijnwerk in PVC met              

hoogwaardige isolerende beglazing
-    3 of 4 slaapkamers
-    open contact tussen woonkamer en              

keuken
-    Overdekte autostaanplaats

-   Condenserende        
hoogrendementsketel op aardgas         
met kamerthermostaat

-   Zonneboiler
-   C+ ventilatiesysteem met         

roosters in buitenschrijnwerk
-   Regenwaterput 10.000L met           

elektrische pomp

Nog uit te voeren naar wens door de koper:
-   Vloeren (reeds voorzien in berging en garage         

indien aanwezig)
-   Sanitaire toestellen        

(toiletten en 1 uitgietbak zijn reeds          
geplaatst)

-   Badkamermeubel
-   Keukenmeubilair en toestellen
-   Wandbetegeling
-   Schilderen van de muren



Voorwaarden

Wie kan kopen?

1. Inkomensvoorwaarde*

Als kandidaat-koper kan je een sociale of bescheiden koopwoning pas 
aankopen als je ingeschreven werd in het wachtregister. Hiervoor maak 
je best een afspraak op het kantoor. Om ingeschreven te worden, moet 
je op de referentiedatum voldoen aan zowel de inkomensvoorwaarde 
alsook de eigendomsvoorwaarde en ben je meerderjarig.

(referentiedatum = zowel op moment van inschrijving en op moment van 
ondertekening van de verkoopovereenkomst)

Het gezamenlijk belastbaar inkomen mag in 2022:

- niet lager zijn dan 9.929 EUR

- Niet hoger zijn dan:      
- 39.678 EUR als alleenstaande zonder persoon ten laste      
- 43.639 EUR als alleenstaande met ernstige handicap zonder                   

persoon ten laste      
- 59.510 EUR in alle andere gevallen         

(Per persoon ten laste worden bovenstaande bedragen verhoogd         
met 3.962 EUR)

* De inkomensvoorwaarde geldt enkel bij een sociale koopwoning. Bij de 
bescheiden koopwoningen is deze voorwaarde niet van toepassing. 



Voorwaarden

Eigendomsvoorwaarde

Een kandidaat-koper moet op de referentiedatum voldoen aan de eigendoms-
voorwaarden:

-    Geen woning of bouwgrond (volledig of deels) in volle eigendom, vruchtgebruik,      
erfpacht of opstal hebben;

-    Geen woning of bouwgrond hebben die je zelf (volledig of deels) in      
vruchtgebruik gaf;

-    Geen woning of bouwgrond hebben die jij of een gezinslid (volledig of deels) in      
erfpacht of opstal gaf;

-    Geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van een vennootschap     
waarin je een zakelijk recht (volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal)     
op een woning of bouwgrond inbracht.

Deze voorwaarden gelden voor alle gezinsleden die mee verhuizen, en zowel in 
binnen- en buitenland.

In de vermelde verkoopprijzen zijn telkens de aankoopprijs voor grond en gebouw 
(inclusief 6% BTW), aansluitingskosten voor riolering en nutsvoorzieningen en 
ereloon van alle ontwerpers inbegrepen.
De woningen worden opgeleverd en verkocht zonder afwerking van vloeren, keuken, 
badkamer en sanitaire toestellen. 
De koper staat zelf in voor de betaling van de aktekosten. 

Prijzen



CVBA Tieltse Bouwmaatschappij
Sint Michielstraat 1 A
8700 Tielt

051 / 40 95 64
info@tieltsebouwmij.be

Openingsuren loket - op afspraak
Maandag:       
Dinsdag:       
Woensdag:     
Donderdag:  
Vrijdag:       

9u - 12u
Gesloten
9u  - 12u  
9u  - 12u  en  16u - 18u
9u - 12u


