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RESIDENTIE POLDERDAM
MIDDELBURGSESTEENWEG 20 – MOERKERKE
Het nieuwbouwproject omvat 4 stapelwoningen met elk een private inkom en tuin, 6 staanplaatsen en
een gemeenschappelijke fiets- en afvalberging.
Op het perceel komt een stapelwoning met 4 wooneenheden. Op het gelijkvloers komen er
2 woningen, een woning
met één slaapkamer en een woning met 2 slaapkamers. Op de eerste- en
duplexverdieping bevinden zich de andere 2 woningen. Deze woningen hebben elk 3 slaapkamers.
Tussenin de 2 gelijkvloerse woningen is een doorrit voorzien naar de achterliggende bijhorende tuinen met terras,
gemeenschappelijke fiets- en afvalberging en de 6 parkeerplaatsen.
Zowel de gelijkvloerse woningen als de woningen op de verdiepingen hebben hun private inkom, tuin met terras en
private autostaanplaats. De woningen op de verdieping hebben zowel langs de voorzijde als langs
de achterzijde een terras. Vanop het terras langs de achterzijde kan je via de trap naar de tuinzone.
De stapelwoningen zijn opgebouwd met onderhoudsvriendelijke en kwaliteitsvolle materialen die steeds voldoen
aan de meest recente Belgische en Europese normen en aan alle bepalingen inzake de EPB-wetgeving, de vereiste
ventilatiedebieten en de nodige isolatiematerialen.

BOUWHEER
HomeQube is een jonge en dynamische projectontwikkelaar die woningen bouwt voor de toekomst. Hun concept
steunt op meerdere jaren ervaring in de bouwsector en in de duurzame bouwtechnieken. Als bouwpartner willen ze
particulieren en investeerders in nieuwbouwprojecten een ecologische, flexibele en rendabele bouwformule aanreiken.
Een klimaat neutrale woning bouwen op jouw maat, die mee kan evolueren met je toekomstige woon-wensen?
Met HomeQube heb je dat zo voor mekaar. Deze modulaire en duurzame formule maakt het bouwen van
een Bijna Energie Neutrale (BEN) woning voor iedereen bereikbaar.

Modulair bouwen, jullie pad naar een
ecologische en circulaire woning.

Ecologisch

Circulair

Modulair

HOUT IS HET NIEUWE GOUD
HomeQube maakt de keuze om te bouwen met CLT (Cross Laminated Timber), ofwel meerlaagse en kruislings
verlijmde houten panelen. Deze panelen zijn opgebouwd uit éénlaagse platen van massief hout en worden gebruikt als
innovatief bouwsysteem.
Hout is met andere woorden de toekomst. Massieve houtbouw door middel van CLT heeft tal van voordelen die bijdragen
aan ons milieu, natuur en leefomgeving.

100%
duurzaam product

Snellere en
aangename realisatie

Efficiënt en
kostenbesparend

Het gebruikte hout is
FSC of PEFC
gecertificeerd wat
bijdraagt aan een
duurzaam bosbeheer
en een CO2 neutrale
productie. Bij het
kappen van een boom,
worden nieuwe
bomen geplant.

De bouwtijd van
een CLT gebouw
is tot 50% sneller
in vergelijking
met traditionele
bouwtechnieken.
De constructie van
een CLT bouwsysteem
is veiliger, heeft
geen droogtijd nodig
en verloopt met
minder overlast.

Onze huisontwerpen
en -technieken besparen
u heel wat energie.
Het bouwen van
energie- zuinige woningen
betaalt zich terug
door mooie subsidies
en een gevoelig
lage energiefactuur.

Circulair product

Hoge
brandwerendheid

Positieve
thermische factoren

CLT is een circulair
Bij brand zal de
Dankzij de thermische
product. Alle hout kan
buitenste laag verkolen
inertie, het vermogen
hergebruikt of
en de verdere verspreiding
om warmte en koelte
gerecycleerd worden
van het vuur vertragen.
op te nemen en
in meubels of andere
Hierdoor blijven
vrij te laten, en
functionele voorwerpen.
de binnenste lagen
de hoge isolatie waarde
Het wordt dus nooit
van de CLT-panelen
van hout, geniet u
omgezet in afval.
beschermd en daardoor
steeds van een
de stabiliteit
constant en aangenaam
De fabrikant kan CLT
zelfs composteren en
gegarandeerd.
binnenklimaat met
dus gebruiken als
Het bezwijken van
comfortabele temperaturen
biomassa. Op die manier
de constructie is
zowel in de winter als zomer.
komt het hout terug in
bij beton of staal
zijn natuurlijke habitat.
veel minder voorspelbaar.
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4 STAPELWONINGEN
ECOLOGISCH & CIRCULAIR
EIGEN INGANG
PRIVATE TUIN, TERRAS EN STAANPLAATS
1 - 3 SLAAPKAMERS
VANAF 240.000 EURO

PLANNEN
LOT 1: BENEDENVERDIEPING

LOT 1: DUPLEXVERDIEPING

PLANNEN
LOT 2

LOT 3

PLANNEN
LOT 4: BENEDENVERDIEPING

LOT 4: DUPLEXVERDIEPING

Offerte
Offertenaam

PRIJZEN
Offertedatum

:
:

Moerkerke - Middelburgsesteenweg 20
OFF21002_W2

:

5/03/2022

Woning, gesloten bebouwing, Lot 1, Dossier 21002
Oppervlakte perceel
Prijs infrastructuur
Prijs grond
Prijs woning
Totaal

:

198,3m²

7.168,49 €
68.380,32 €
259.451,19 €
335.000,00 €

BTW op infrastructuur
Registratierechten op grond
BTW op woning
Totaal taksen

6%
12%
6%

430,11 €
8.205,64 €
15.567,07 €
24.202,82 €

Raming notaris kosten
Raming landmeterkosten
Raming aandeel basisakte
Raming aandeel netuitbreiding
Totaal

1,5%

5.025,00 €
500,00 €
750,00 €
3.025,00 €
9.300,00 €

Algemeen totaal

Opmerkingen:

368.502,82 €

Offerte
Offertenaam

:
:

Moerkerke - Middelburgsesteenweg 20a
OFF21002_W1

Offertedatum

:

5/03/2022

Woning, gesloten bebouwing, Lot 2, Dossier 21002
Oppervlakte perceel
Prijs infrastructuur
Prijs grond
Prijs woning
Totaal

:

120,33m²

21.106,97 €
44.312,25 €
194.580,78 €
260.000,00 €

BTW op infrastructuur
Registratierechten op grond
BTW op woning
Totaal taksen

6%
12%
6%

1.266,42 €
5.317,47 €
11.674,85 €
18.258,74 €

Raming notaris kosten
Raming landmeterkosten
Raming aandeel basisakte
Raming aandeel netuitbreiding
Totaal

1,5%

3.900,00 €
500,00 €
750,00 €
3.025,00 €
8.175,00 €

Algemeen totaal

Opmerkingen:

286.433,74 €

Offerte
Offertenaam

:
:

Moerkerke - Middelburgsesteenweg 20b
OFF21002_W3

Offertedatum

:

5/03/2022

Woning, gesloten bebouwing, Lot 3, Dossier 21002
Oppervlakte perceel
Prijs infrastructuur
Prijs grond
Prijs woning
Totaal

:

102,0m²

18.369,10 €
42.737,70 €
178.893,20 €
240.000,00 €

BTW op infrastructuur
Registratierechten op grond
BTW op woning
Totaal taksen

6%
12%
6%

1.102,15 €
5.128,52 €
10.733,59 €
16.964,26 €

Raming notaris kosten
Raming landmeterkosten
Raming aandeel basisakte
Raming aandeel netuitbreiding
Totaal

1,5%

3.600,00 €
500,00 €
750,00 €
3.025,00 €
7.875,00 €

Algemeen totaal

Opmerkingen:

264.839,26 €

Offerte
Offertenaam

:
:

Moerkerke - Middelburgsesteenweg 20c
OFF21002_W4

Offertedatum

:

5/03/2022

Woning, gesloten bebouwing, Lot 4, Dossier 21002
Oppervlakte perceel
Prijs infrastructuur
Prijs grond
Prijs woning
Totaal

:

189,3m²

7.168,49 €
66.355,90 €
261.475,61 €
335.000,00 €

BTW op infrastructuur
Registratierechten op grond
BTW op woning
Totaal taksen

6%
12%
6%

430,11 €
7.962,71 €
15.688,54 €
24.081,35 €

Raming notaris kosten
Raming landmeterkosten
Raming aandeel basisakte
Raming aandeel netuitbreiding
Totaal

1,5%

5.025,00 €
500,00 €
750,00 €
3.025,00 €
9.300,00 €

Algemeen totaal

Opmerkingen:

368.381,35 €

Offerte
Offertenaam

:
:

Moerkerke - Middelburgsesteenweg 20
OFF21002_P5

Offertedatum

:

5/03/2022

Parkeerplaats, Lot 5, Dossier 21002
Oppervlakte perceel
Prijs infrastructuur
Prijs grond
Prijs parkeerplaats
Totaal

:

12,5m²

1.978,80 €
1.349,61 €
4.171,59 €
7.500,00 €

BTW op infrastructuur
Registratierechten op grond
BTW op parkeerplaats
Totaal taksen

21%
12%
21%

415,55 €
161,95 €
876,03 €
1.453,54 €

Raming notaris kosten
Raming aandeel basisakte
Totaal

1,5%

112,50 €
750,00 €
862,50 €

Algemeen totaal

Opmerkingen:
- Deze offerte is 3 weken geldig met ingang vanaf offertedatum

9.816,04 €

Offerte
Offertenaam

:
:

Moerkerke - Middelburgsesteenweg 20
OFF21002_P6

Offertedatum

:

5/03/2022

Parkeerplaats, Lot 6, Dossier 21002
Oppervlakte perceel
Prijs infrastructuur
Prijs grond
Prijs parkeerplaats
Totaal

:

17,5m²

1.978,80 €
1.349,61 €
7.171,59 €
10.500,00 €

BTW op infrastructuur
Registratierechten op grond
BTW op parkeerplaats
Totaal taksen

21%
12%
21%

415,55 €
161,95 €
1.506,03 €
2.083,54 €

Raming notaris kosten
Raming aandeel basisakte
Totaal

1,5%

157,50 €
750,00 €
907,50 €

Algemeen totaal

Opmerkingen:
- Deze offerte is 3 weken geldig met ingang vanaf offertedatum

13.491,04 €

6% BTW MOGELIJK
Van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022 is het verlaagde btw-tarief van 6% van toepassing.
Het moet gaan om woningen:
die gedurende 5 jaar de enige en eigen woning van de bouwheer/koper zijn
én
die een bewoonbare oppervlakte hebben van maximum 200 m².
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