
TE KOOP
 

Minimumbod: 1 euro 
(excl. verkooprechten en aktekosten)

We zoeken een gemotiveerde koper om deze historische hoeve in 
Merksem een nieuw leven te geven. Door de gebouwen te restaureren, 
renoveren en een nieuwe bestemming te geven, kan de hoeve in haar 
oude glorie worden hersteld.

Interesse? Dan kan je een bod met projectvoorstel indienen tot uiterlijk  
1 september 2023 om 14 uur. 

 
Catershoflaan 12 
2170 Merksem 
 
Oppervlakte 
- terrein: 3.553 m²
- woonhuis: 248 m²
- stal: 332 m²
- wagenhuis: 349 m²
- bouwvallige schuur: 410 m²
 
Afsluit biedingen:  
1 september 2023 om 14 uur.

Historische hoeve in 
Merksem 



Omgeving 
 
Merksem is een bruisend district met heel diverse 
wijken, zo’n vijf in totaal. In het centrum vind je langs 
de gekende Bredabaan, heel wat winkels, restaurants, 
scholen en speciaalzaken. 

Ga je iets meer naar het noorden dan kom je in de wijk 
Catersvelden terecht. Hier zit je dicht bij enkele groene 
plekken zoals het gemeentepark van Merksem en het 
Runcvoortpark. Nog een beetje verder vind je het fort 
van Merksem en het bekende ZNA Jan Palfijn. 

 

De Catershoeve is gelegen aan een brede groene laan en 
vlak bij het bruisende Kroonplein. Zowel op de  
nabijgelegen Ringlaan als Bredabaan heb je een ruim 
aanbod aan openbaar vervoer en handelzaken.



Voorgeschiedenis 
 
De vroegste vermelding van de Catershoeve dateert van 26 juni 1555. Hof en hoeve werden toen aangekocht door Carel 
Cocquiel. In die periode was het niet ongewoon om een boer, op het einde van zijn pachtovereenkomst, zijn hoeve te 
zien afbreken en meenemen naar de nieuwe pachtgronden. We weten dat de hoeve die tot het Catershof behoorde in 
1643 ten noorden van de huidige Maantjessteenweg, naast de Laaglandlaan stond. De gronden die tot de hoeve be-
hoorden zijn het Croonvelt, de VierGemeten, den Aert, het Grootvelt, het Schouvelt, enz. De meeste van deze plaatsna-
men zijn verdwenen onder de bedding van de Catershoflaan.

Op 26 juni 1680 wordt dan het goed door de weduwe Janssens-Haeckx verkocht aan Peeter, Simon en Suzanna le Cat. 
Het is tijdens de periode dat het hof toebehoorde aan de familie le Cat dat de Catershoeve, zoals wij ze thans kennen, 
gebouwd werd (1716). Het is waarschijnlijk dat hof en hoeve hun naam aan die eigenaars te danken hebben.

De familie le Cat liet de hoeve bouwen in een tijd dat nieuwe inzichten in de landbouw opgang maakten. Men was tot 
de vaststelling gekomen dat als de akkers bemest werden met het vloeibaar deel van de stalmest, de opbrengst  
gevoelig verbeterde. De vloeibare stalmest verdween bij de lemen boerderijen gewoon in de bodem. Er moest dus een 
harde bodem voorzien worden die in verbinding stond met een opvangbekken: de beerput. Deze ontwikkeling  
betekende het einde van de lemen boerderijen.

De nieuwe, stenen boerderij was een uniek gegeven in Merksem. De Catershoeve is, samen met de reeds verdwenen 
Gasthuishoeve (destijds aan de Gasthuishoevestraat gelegen), de enige hoeve in Merksem van het ‘Frankische type’, alle 
andere hoeves waren van het ‘Kempische type’.

Rond de helft van de negentiende eeuw werd ze uitgebaat door de echtgenoten Verpooten. Hun dochter en  
schoonzoon, Jozef Joosens en Maria Verpooten volgden hen op. Daarna kwam Eduard Janssens op het bedrijf. Hij was 
gehuwd met Colette Wouters. Na het overlijden van haar man hertrouwde de weduwe met Constant Matthysen. Het 
moet begin twintigste eeuw geweest zijn toen hij de zaak op zich nam. Onder zijn beleid telde de Catershoeve rond 
1925 niet minder dan 5 werkpaarden en 40 hoornbeesten. Gerard Coenen kocht de hoeve in 1949 en boerde voort tot hij 
uiteindelijk, bij gebrek aan landbouwgronden, de uitbating moest stopzetten.

Rond 1925 was de Catershoeve een zeer welvarende hoeve. In die tijd bestond de Catershoflaan nog niet en was het 
Kroonplein nog niet aangelegd zoals nu, zodat de hoeve tegen de oude Gasthuisweg, de huidige Rerum Novarumlaan, 
stond.

Bij de aanleg van de Catershoflaan rond 1938 moest de voorgrond met de brede toegang en de typische bornput  
opgeofferd worden. De landbouwgronden verdwenen steeds meer onder de verkaveling rond de Catershoflaan.

Omwille van haar historische waarde werd de Catershoeve bij Koninklijk Besluit van 5 januari 1973 gerangschikt als  
monument. De toenmalige gemeente van Merksem kocht de hoeve in 1982 aan. Kort daarop volgde in 1983 de fusie 
van o.a. de gemeente Merksem met de stad Antwerpen waardoor de hoeve eigendom werd van de stad Antwerpen. In 
2010 werd de hoeve door de stad overgedragen naar het patrimonium van AG Vespa. 

Het woonhuis werd nog tot eind 2020 verhuurd.



Algemene kenmerken 
  
Woonhuis 

Bevat inkom, 2 woonvertrekken, 2 slaapkamers, bergplaats, keuken, badkamer, ruime zolder en deels onderkelderd.  
Het interieur is nog in vrij originele staat buiten enkele vloeren. Basiscomfort is aanwezig, geen centrale verwarming. 
Het EPC en de elektrische keuring worden als bijlagen 2 en 3 bij deze bundel gevoegd.

Wagenhuis 

Open gebouw met dakbedekking in geprofileerde staalplaten. De verdeling van het centrale gedeelte in kleinere  
bergruimtes zoals op het plan aangeduid, is vandaag niet meer aanwezig.

Gelijkvloers

Zolder



Stal 

Vroegere stalling voor koeien met hoge zolder, originele vloer en staluitrusting. Dakbedekking bestaat uit  
geprofileerde staalplaten aangebracht in 1994. 

Schuur 

Ruïne met deels nog aanwezige muurrestanten. 

Gelijkvloers

1ste verdieping



Historisch en bouwkundige waarde 
  
Het volledige eigendom is opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed en werd bij KB van 5 
januari 1973 beschermd als monument. Zoals blijkt uit de voorgeschiedenis heeft de hoeve een belangrijke historische 
waarde en is het van groot belang dat ze bewaard blijft. 

Uittreksel uit de inventaris Onroerend Erfgoed:

“Volgens de gevelsteen boven de westelijke schuurdeur en volgens het geschilderd opschrift op de zuidgevel klimt de 
stenen hoeve op tot ‘1716’. De bijgebouwen zijn recenter. 

Het betreft een U-vormige, verankerde en deels beschilderde hoeve met woonhuis van vijf traveeën onder een rieten  
zadeldak, waarvan de nok parallel loopt ten opzichte van de straat. Ten noorden van het woonhuis staat de  
verwaarloosde haakse schuur onder een schilddak waarvan de rieten bedekking tijdens de laatste jaren verdween. Ten 
zuiden van het woonhuis bevindt zich de achteruitspringende stal onder een zadeldak in staalplaten. Ten westen van 
het U-vormig gedeelte staat een losstaand verbouwd bakstenen wagenhuis onder een schilddak van  
Vlaamse pannen, waarvan de nok parallel loopt ten opzichte van het woonhuis. 

Het woonhuis is voorzien van rechthoekige, aan straatzijde beluikte, vensters en getraliede opkamervensters in de  
oost- en westgevel. Het huis heeft rechthoekige deuren met bovenlicht en voorts verbouwde muuropeningen.  
De zuidelijke zijgevel met muurvlechtingen wijst op een verbouwing aan de westzijde. 

De langsschuur wordt gestut door steunberen aan de noord- en zuidzijde en heeft onder meer een korfboogpoort aan de 
straatzijde en een rondboogpoort aan de westzijde. 

Ten zuiden staat de latere (einde 18de- begin 19de eeuw) achteruitspringende stal met korfboogpoort, rondboogluik en 
radvenster. Tegen de schuur bevindt zich een aangebouwde varkensstal (20ste eeuw) onder een zadeldak van Vlaamse 
pannen, waarvan de nok parallel loopt ten opzichte van de schuur. De varkensstal heeft rechthoekige muuropeningen. 

Het interieur heeft 18de-eeuwse zolderingen met moer- en kinderbalken onder meer in de beide opkamers, laatstge-
noemde boven een doorlopende overwelfde kelder. In de woonkamer bevindt zich een volledig afgesloten alkoof aan de 
noordzijde tussen de paneeldeuren van de opkamers. Het woonhuis behield zijn oorspronkelijk gebint.”

De fotoreeks wordt als bijlage 4 bij deze bundel gevoegd.



Ruimtelijke context 
 
GRUP Afbakening Grootstedelijk gebied Antwerpen
Het goed is gelegen binnen het GRUP Afbakening Grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19.06.2009. 

Gewestplan
Volgens het gewestplan van 3.10.1979 is het perceel gelegen in ‘woongebieden + aanvullende voorschriften gp 14: art 
1, °1 punt 3 (bruinomrand, stedelijke agglomeratie)’ 

Bouwcode 
Kandidaten dienen zich bij de opmaak van hun projectvoorstel te houden aan de Bouwcode van de stad Antwerpen. Die 
stedenbouwkundige verordening bevat voorschriften om het bouwen binnen de stad Antwerpen te reguleren. Plannen 
die worden ingediend bij een aanvraag van een omgevingsvergunning moeten aan die voorschriften voldoen.  

De Bouwcode is raadpleegbaar op volgende webpagina: 
https://www.antwerpen.be/docs/Stad/Stadsvernieuwing/Bestemmingsplannen/SVO_11002_233_10007_00003/
SVO_11002_233_10007_00003_Index_sv.html 

Stedenbouwkundige gegevens
De vastgoedinformatie wordt aan deze bundel toegevoegd als bijlage 5.  

Er zijn voor dit onroerend goed geen stedenbouwkundige vergunningen of verkavelingsvergunningen afgeleverd en er 
werden geen bouwmisdrijven vastgesteld. 
 
Er is op het onroerend goed geen recht op voorkoop in het kader van artikel 2.4.1 van de Vlaamse codex ruimtelijke 
ordening van toepassing. 

Er werden voor dit onroerend goed geen ARAB- en/of VLAREM vergunningen aangetroffen met activiteiten die  
opgenomen zijn in de lijst van het VLAREBO. Voor zover bekend is op het onroerend goed geen VLAREM  
milieuvergunning van toepassing. De bodemattesten en het asbestattest worden als bijlagen 10 en 11 bij deze bundel 
gevoegd. 

Het onroerend goed is niet opgenomen op de Vlaamse van inventaris van ongeschikte en/of onbewoonbare gebouwen 
en/of woningen, noch van leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimten.  

Het onroerend goed is niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied.

Verdere informatie
Kandidaat-kopers moeten zich op eigen initiatief en verantwoordelijkheid informeren over de stedenbouwkundige  
voorwaarden. 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de dienst stedenbouwkundige vergunningen van de stad Antwerpen 
via e-mail op het adres omgevingsvergunning@antwerpen.be of op het telefoonnummer 03 338 66 66.  

Gezien het goed een beschermd monument betreft is het sterk aangeraden dat de kandidaat-koper eveneens advies 
inwint bij:
• de stedelijke dienst monumentenzorg via mail op monumentenzorg@antwerpen.be
• vragen over erfgoed kan je ook overmaken aan AG Vespa (zie contactgegevens onderaan). We zullen alle vragen 

bundelen en na terugkoppeling met het Agentschap Onroerend Erfgoed de antwoorden meedelen.



Erfgoedpremie 
Aangezien de hoeve een beschermd monument is, kan de koper bij de Vlaamse overheid een erfgoedpremie aanvragen 
voor bepaalde werken. Ook het bekomen van een erfgoedlening met lage intrestvoet behoort tot de mogelijkheden.  
De kandidaat-koper kan zich hiervoor informeren op de website van het agentschap: https://www.onroerenderfgoed.
be/ik-wil-financiele-ondersteuning-krijgen

Aanmaning 
Gezien de toestand van de gebouwen ontving AG Vespa in 2018 van het agentschap Onroerend Erfgoed per brief een 
aanmaning om de nodige maatregelen te treffen om verdere schade te voorkomen. Hiertoe diende er een onderzoek te 
worden uitgevoerd door een restauratiedeskundige en dienden er bewarende werken te worden uitgevoerd.  
 
Het onderzoek werd uitgevoerd en resulteerde in de ‘Bouwhistorische studie’ opgemaakt door studiebureau Lode De 
Clercq. Hierop voortbouwend heeft AG Vespa door Callebaut Architecten de nota ‘Vooronderzoek en waardenonderzoek 
herbestemming’ met restauratieadvies laten opmaken. Beide documenten worden als bijlagen 6 en 7 bij deze bundel 
gevoegd. De nodige bewarende (stuttings-)werken werden inmiddels volledig uitgevoerd.



Biedingsdossier  
Het eigendom wordt door AG Vespa verkocht via biedingen onder gesloten omslag. Kandidaat-kopers bezorgen een  
biedingsdossier aan AG Vespa. Enkel de biedingsdossiers die regelmatig zijn, worden beoordeeld. 

Na ontvangst van de biedingsdossiers zal AG Vespa de kandidaten die een regelmatig biedingsdossier indienden,  
mogelijks contacteren om het dossier mondeling te komen toelichten. 

1. Gesloten omslag 
Het biedingsdossier dient verplicht de hierna vermelde onderdelen (2. en 3.) te bevatten om regelmatig te worden 
bevonden en in aanmerking te komen voor beoordeling. 

De kandidaat-koper steekt het biedingsdossier in een omslag en sluit deze volledig en goed af.
Op de buitenzijde van de gesloten omslag vermeldt hij duidelijk langs de voor- en achterzijde: 

‘Bod Catershoflaan 12, 2170 Merksem’ 
‘omslag NIET OPENEN – bieding onder gesloten omslag’

De kandidaat-koper bezorgt de gesloten omslag bij het Autonoom Gemeentebedrijf voor Vastgoedbeheer en  
Stadsprojecten Antwerpen (AG Vespa), Paradeplein 25, 2018 Antwerpen ten laatste op 1 september 2023 om 14 uur 
door afgifte bij het onthaal van AG Vespa (op werkdagen tussen 8.30 uur en 17 uur). 

Het volledige dossier zoals dat ingediend wordt, zal door de kandidaat ook digitaal bezorgd worden (via e-mail of door 
afgifte van een USB-stick). 

2. Biedingsformulieren 
De biedingsformulieren bestaan uit het aankoopaanbod, het ontwerp van verkoopovereenkomst en de algemene  
voorwaarden. Ze worden als bijlage 1 aan deze bundel gevoegd. 

De kandidaat-koper vult de biedingsformulieren als volgt in: 
• volledige naam en adres op het aankoopaanbod;
• biedprijs in euro zowel in cijfers als voluit in letters op het aankoopaanbod; 
• paraaf op elk blad van het aankoopaanbod, het ontwerp van verkoopovereenkomst en de algemene  

verkoopsvoorwaarden;
• datum, na(a)m(en) en handtekening(en) op de laatste bladzijde van het aankoopaanbod, het ontwerp van  

verkoopovereenkomst en de algemene verkoopvoorwaarden. 

3. Projectvoorstel
De kandidaat-koper dient een projectvoorstel in waarin minstens volgende elementen zijn opgenomen:  

3.1. Totaalvisie op de invulling
Er wordt een duiding en toelichting gegeven bij de voorgestelde bestemming van het eigendom. In het projectvoorstel 
dient in het bijzonder te worden toegelicht hoe elk gebouw ingericht en gebruikt zal worden en wat de onderlinge sa-
menhang is. Ook de aanleg en inrichting van de tuin en de verbinding ervan met de gebouwen dient te worden  
toegelicht. 

De kandidaat-koper dient m.b.t. de ruimtelijke context minstens de volgende informatie te bezorgen en te motiveren: 
• visie op de stedenbouwkundige inpassing;
• uitstraling, aanwezigheid, zichtbaarheid;
• relatie met of houding t.o.v. de omgeving; 
• wijze waarop met de erfgoedwaarde van het geheel rekening wordt gehouden;
• mate waarin de bestemming logistieke hinder, geluids-, geur- en/of lichthinder teweeg brengt;
• duurzaamheidsvisie waarop ontwerpelementen, materiaalkeuzes en de technische uitrustingen bijdragen tot  

duurzame gebouwen;
• de maatschappelijke meerwaarde die de invulling met zich meebrengt.

De kandidaat-koper wordt gewezen op de nota ‘vooronderzoek en waardeonderzoek herbestemming’ opgemaakt door 
Callebaut Architecten op 8.09.2021 in opdracht van AG Vespa. De nota wordt als bijlage 7 bij deze bundel gevoegd. Deze 
geeft alvast de nodige inzichten naar restauratie en inspiratie voor een mogelijke herbestemming. In de nota wordt een 



herbestemming van de site tot collectief wonen (co-housing) voorgesteld. De bijgevoegde raming van kosten is  
indicatief en zonder toepassing van prijsherziening. AG Vespa kan hiervoor op geen enkele wijze verantwoordelijk  
gehouden worden. Auteursrechten van studies en onderzoeken blijven bij AG Vespa en de desbetreffende  
studiebureaus.

3.2. Visie op de renovatie en restauratie
Er wordt een voldoende uitgebreide en duidelijke omschrijving gegeven van de werken die aan het exterieur en  
interieur van het eigendom zullen worden uitgevoerd, rekening houdend met:
• het advies van de Vlaamse dienst Onroerend Erfgoed, de dienst Omgeving van de stad Antwerpen en de dienst Mo-

numentenzorg van de stad Antwerpen;
• de noodzakelijke aanpassingen inzake o.a. brandveiligheid, binnenklimaat;
• de wijze waarop naar de toekomst toe de monumentale en historische waarde van het eigendom bewaakt zal  

blijven.

AG Vespa heeft een inventaris opgemaakt van het los materiaal en schrijnwerk afkomstig van de bouwvallige schuur, 
die als bijlage 8 bij deze bundel wordt gevoegd. Deze inventaris dient als ondersteuning en inspiratie bij de werken aan 
de schuur. De voorwerpen op deze inventaris werden opgeslagen in het wagenhuis. 

De kandidaat-koper dient middels het voorleggen van de nodige stukken (o.a. jaarrekening, bankgarantie,…) te  
bewijzen dat hij over de nodige financiële middelen beschikt om het project binnen de opgelegde termijn te  
realiseren. Hij geeft aan op welke wijze hij de geplande werken en investeringen zal financieren, zowel op korte als op 
langere termijn. 

3.3. Financieel bod
De kandidaat-koper dient via het aankoopaanbod een bod in euro op het eigendom uit te brengen dat minimum één 
euro (1 euro) bedraagt. Dit bod is bindend en definitief en is gedurende een termijn van vier maanden vanaf het  
openen van de biedingen geldig. 

Beoordeling 
Van de regelmatige biedingen en projectvoorstellen zal een rangschikking worden opgesteld op basis van volgende 
criteria: kwalitatieve invulling en bestemming van het eigendom (25%), kwaliteit van de renovatie- en  
restauratiewerken (45%) en geboden prijs (30%). 

De vermelde percentages vertolken het gewicht dat aan de respectievelijke beoordelingscriteria wordt gehecht. Deze 
criteria worden door de beoordelingscommissie getoetst aan verschillende beoordelingselementen. De voorstellen 
moeten voor elk van de criteria minimaal de helft van het puntentotaal behalen. Het eigendom wordt verkocht aan de 
kandidaat-koper die in het totaal het hoogste aantal punten behaalt. 

De beoordelingscommissie zal bestaan uit:
• eén afgevaardigde van het district Merksem;
• twee afgevaardigden van AG Vespa; 
• eén afgevaardigde van de dienst Monumentenzorg; 
• eén niet stemgerechtigde secretaris.

De beoordelingscommissie zal elk projectvoorstel op basis van volgende elementen beoordelen: 

1. Kwalitatieve invulling en bestemming (25%)
• de bestemming en invulling die de gebouwen zullen krijgen en de compatibiliteit hiervan met de specifieke ken-

merken en historische achtergrond van de hoeve; 
• de wijze waarop de nieuwe invulling en bestemming de draagkracht van het goed niet overschrijdt;
• de mate waarin het goed de nodige uitstraling krijgt, zichtbaar wordt en aanwezig is in de omgeving en het straat-

beeld en bijdraagt aan de levendigheid van de wijk en het lokale, economische weefsel; 
• de mate waarin de voorgestelde bestemming een maatschappelijke meerwaarde creëert; 
• de mate waarin de voorgestelde bestemming en activiteiten logistieke hinder, geluids-, geur- mobiliteits- en/of 

lichthinder teweeg brengt waarbij voorkeur wordt gegeven aan een bestemming die zo weinig mogelijk (parkeer-) 
hinder veroorzaakt en niet gepaard gaat met regelmatig laden en lossen. Hierbij wordt verwezen naar wat er over 
parkeren reeds vermeld staat in de voormelde visieschets voor de tuin;

• de wijze van aanleg van de tuin en de verbinding ervan met de gebouwen. Voor de aanleg van de tuin werd in 



overleg met het agentschap Onroerende Erfgoed een visieschets opgemaakt die als bijlage 9 bij deze bundel wordt 
gevoegd. De aanleg van de tuin volgens de principes in deze visieschets wordt door het agentschap Onroerend Erf-
goed aanzien als een compenserende maatregel voor de teloorgang van de erfgoedwaarde van de schuur.

2. Haalbaarheid en kwaliteit van de renovatie- en restauratiewerken (45%) 
• De wijze waarop de (bouw)historische, landelijke, stedenbouwkundige, architecturale, industriële of ambachtelijke 

erfgoedwaarden behouden blijven en terug versterkt worden;
• De vooropgestelde kwaliteit van de restauratie;
• De wijze waarop het project duurzaam zal worden gemaakt, in het bijzonder wat betreft het gebruik van technieken 

en materialen; 
• De haalbaarheid en realiteitszin van het projectvoorstel:

• Gedetailleerde beschrijving van de geplande renovatie-, restauratie-en inrichtingswerken waarbij een overzicht 
wordt gegeven van de geraamde kosten / investeringen gelinkt aan de voorgestelde herbestemming zodat de 
haalbaarheid aangetoond wordt;

• Plan van aanpak met beschrijving van de termijnen nodig voor de uitvoering van de renovatie-, restauratie- en 
inrichtingswerken.



Verkoopvoorwaarden
 
Algemene verkoopvoorwaarden 
Op deze verkoop zijn de algemene verkoopsvoorwaarden zoals vastgesteld in de modelteksten, goedgekeurd door het 
directiecomité van AG Vespa in de zitting van 28 augustus 2017 van toepassing.  

In toepassing van artikel 3.4 van de algemene verkoopsvoorwaarden is het de koper verboden het goed te verkopen 
indien hij niet aan de renovatie- en restauratieverplichting heeft voldaan. 
 
Bijkomende bijzondere verkoopvoorwaarden 
In afwijking en/of aanvulling van de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden zijn volgende bijkomende  
bijzondere verkoopvoorwaarden van toepassing: 

1. Renovatie – en restauratieverplichting
De renovatie- en restauratieverplichting en het hieraan verbonden vervreemdingsverbod zoals voorzien in artikel 3.2 en 
3.4 van de algemene verkoopvoorwaarden is op deze verkoop van toepassing. De koper verbindt zicht ertoe de  
renovatie- en restauratiewerken uit te voeren en een kwaliteitsvolle invulling onder te brengen in de gebouwen  
overeenkomstig het ingediende projectvoorstel en conform zijn verkregen omgevingsvergunning. Dit projectvoorstel 
wordt aan de authentieke akte gehecht. 

2. Termijnen
De koper verbindt zich tot:
• het indienen van een vergunbare aanvraag van omgevingsvergunning binnen 2 jaar na het verlijden van de  

authentieke akte;
• het einde der werken (voorlopige oplevering) uiterlijk 5 jaar na het verlijden van de authentieke akte.

3. Grondverzet 
Eventueel grondverzet en alle bijkomende onderzoeken zijn zoals gebruikelijk voor rekening van de koper. 

4. Nutsvoorzieningen
De aansluitingen voor nutsvoorzieningen en riolering zijn uitsluitend ten laste van de koper. 

De verplichtingen onder 1 en 4 zijn essentiële voorwaarden zonder dewelke AG Vespa de overeenkomst niet zou hebben 
afgesloten. Ze worden opgelegd aan de koper en zijn rechtsopvolgers en rechtsverkrijgers ten welke titel ook. Bij niet 
naleving van deze verplichtingen zijn de sancties zoals voorzien in deze overeenkomst en in artikel 6 van de algemene 
voorwaarden van toepassing. 

Deze bijzondere voorwaarden hebben voorrang op de algemene verkoopvoorwaarden. De kandidaat-koper verklaart 
de inhoud van het aankoopaanbod, het ontwerp van verkoopovereenkomst en de algemene verkoopvoorwaarden te 
verstaan en deze te aanvaarden. 



Onderhandelingen, toewijzing & verder verloop
 
 
Het verslag van de beoordelingscommissie wordt voorgelegd aan het directiecomité van AG Vespa. De toewijzing door 
het directiecomité van AG Vespa gebeurt op basis van de totaliteit van de criteria en elke kandidaat moet op elk van 
deze criteria minstens de helft van de punten behalen. Het eigendom wordt toegewezen aan de kandidaat die in het 
totaal het hoogste aantal punten behaalt.  

AG Vespa behoudt zich het recht voor om onderhandelingen te voeren met de weerhouden kandidaat betreffende zijn  
projectvoorstel.  

Na toewijzing van het eigendom en eventuele onderhandelingen betreffende zijn projectvoorstel ontvangt de koper een 
schriftelijke kennisgeving dat zijn bod als hoogste regelmatig bod werd weerhouden en wordt hij uitgenodigd om bin-
nen de week het voorschot over te maken aan AG Vespa. Kandidaat-kopers die binnen de vier maanden na de opening 
van de biedingen geen bericht hebben ontvangen, worden geacht niet te zijn weerhouden. 

Na ontvangst van het voorschot wordt het proces-verbaal van de opening van de biedingen en het hoogste  
rechtsgeldige bod ter aanvaarding voorgelegd aan het directiecomité van AG Vespa. AG Vespa heeft steeds de  
mogelijkheid om, bij uitzondering en op grond van een gemotiveerd advies, niet in te gaan op dit bod of de  
verkoopprocedure in te houden of te hernemen. In dat geval wordt het voorschot terug gestort aan de kandidaat-koper. 

Zodra het aanbod aanvaard wordt door het directiecomité van AG Vespa, komt de verkoopovereenkomst definitief tot 
stand. De koper en de instrumenterende notaris worden schriftelijk op de hoogte gebracht van het besluit van het  
directiecomité van AG Vespa van de aanvaarding van het aankoopaanbod.



 
Overzicht

Eenheid minimumbod* Afsluit biedingen

Catershoflaan 12, 2170 Merksem 1 euro 1 september 2023 om 14 uur

* Het minimumbod is exclusief verkooprechten en aktekosten

Bezichtiging en informatie
Het project is tijdens de week te bezoeken op afspraak.

Contactpersoon
Steven van den Brande 
03 432 82 91 
steven.vandenbrande@antwerpen.be 

Bijlagen
1. biedingsformulieren, bestaande uit het aankoopaanbod, ontwerp van verkoopovereenkomst en de algemene  

verkoopvoorwaarden
2. energieprestatiecertificaat (EPC)
3. elektrische keuring
4. fotoreeks
5. vastgoedinfo
6. bouwhistorische studie van studiebureau Lode De Clercq
7. nota ‘vooronderzoek en waardenonderzoek herbestemming’ van Callebaut  Architecten
8. inventaris los materiaal en schrijnwerk
9. visieschets tuinzone 

De informatie in deze bundel kan nog verder aangevuld worden en indien nodig aangepast. De laatste versie is steeds te raadplegen op www.agvespa.be. 

Alle prijzen, foto’s, oppervlaktematen en plannen die vermeld staan in deze brochure zijn louter informatief en onder voorbehoud van vergissingen en/of wijzigingen. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ont-
leend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege. Uw eventuele opmerkingen kan u melden aan ag vespa via agvespa@antwerpen.be.
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