WOONPROJECT JULES

Modern woonproject
op het Kiel

TE KOOP
Minimumbod: vanaf € 193.000
(excl. btw en aktekosten)

Julius De Geyterstraat 175/177
2020 Antwerpen

Woonproject Jules ligt op de hoek van de Julius De Geyterstraat en de
VIIde-Olympiadelaan, op het Kiel. Het project omvat 7 appartementen en 4
autostaanplaatsen en is een ontwerp van architectenbureau ‘Rooilijn architectuur’.

Kijkmomenten

Aan elke straat werd een volume voorzien. Beide gebouwen zijn verbonden door een
collectieve zone, waarin zich de circulatie bevindt en de terrassen van een deel van de
appartementen. De appartementen hebben 1 of 2 slaapkamers.

7 juli 2022 vanaf 13.00 uur

Alle appartementen zijn semi-casco afgewerkt. Vloeren, keuken en sanitair zijn door
de koper naar smaak en budget af te werken. Alle units beschikken over een private
buitenruimte. Er is ook een gemeenschappelijke fietsenstalling, kelderberging en
lift. Elk appartement is voorzien van eigen zonnepanelen, voor stroomgebruik in het
appartement. Op het gelijkvloers zijn er 4 autostaanplaatsen die later apart te koop
aangeboden worden aan de kopers van de appartementen.
Mits de kandidaat-kopers voldoen aan de voorwaarden, komt deze verkoop in
aanmerking voor de toepassing van het gunsttarief van 6% btw in plaats van 21% btw.

Op afspraak

Afsluit biedingen

Omgeving
Woonproject Jules is gelegen op het Kiel, in de buurt van
het Olympisch Stadion. Deze buurt biedt een groeiend
aanbod aan kwalitatieve en hedendaagse woningen.
De buurt kenmerkt zich als kleurrijk met veel verschillende
cultuurgemeenschappen.

In de buurt liggen ook verschillende scholen en
kinderopvangen. Ontspannen kan je dan weer in park
Vogelzang, Kielpark of het nabijgelegen natuurgebied
‘De Hobokense Polders’.

Je vindt er tal van horecazaken waarvan zowel gevestigde
waarden als hippe nieuwkomers. Daarnaast zijn er ook heel
wat buurtwinkels en ambachtelijke bakkers.

Het Antwerpse stadscentrum is makkelijk te bereiken per
fiets of met het openbaar vervoer. Zo vind je een tramhalte
vlak voor de deur. Daarnaast biedt de buurt ook een goed
aanbod aan van deelfietsen en –wagens. Voor langere
afstanden heb je een vlotte aansluiting met de A12 en de
Antwerpse Ring.

Appartement met 1 slaapkamer en
terras
Julius De Geyterstraat 175/2201
2020 Antwerpen

Afwerking
Het appartement ligt op de tweede
verdieping en omvat naast de
inkomhal, een toilet, een badkamer,
1 slaapkamer, een berging, een
leefruimte met open keuken en terras.

Bruto-oppervlakte
84 m²

Alles wordt semi-casco afgewerkt. Dit
betekent dat de vloeren, de keuken en
het sanitair nog door de koper zelf te
plaatsen zijn. Alle aansluitingen van
water en elektriciteit zijn waar nodig
wel voorzien.

Afsluit biedingen
7 juli 2022 om 13.00 uur

Minimumbod
€ 193.000
(exclusief btw en aktekosten)

Appartement met 1 slaapkamer en
terras
Julius De Geyterstraat 175/2301
2020 Antwerpen

Afwerking
Het appartement ligt op de derde
verdieping en omvat naast de
inkomhal, een toilet, een badkamer,
1 slaapkamer, een berging, een
leefruimte met open keuken en
terras.
Alles wordt semi-casco afgewerkt. Dit
betekent dat de vloeren, de keuken
en het sanitair nog door de koper zelf
te plaatsen zijn. Alle aansluitingen
van water en elektriciteit zijn waar
nodig wel voorzien.

Bruto-oppervlakte
84 m²
Minimumbod
€ 194.000
(exclusief btw en aktekosten)
Afsluit biedingen
7 juli2022 om 13.30 uur

Appartement met 1 slaapkamer , terras
en groendak
Julius De Geyterstraat 175/1401
2020 Antwerpen

Afwerking
Het appartement ligt op de
vierde verdieping en omvat naast de
inkomhal, een toilet, een badkamer,
1 slaapkamer, een berging,een
leefruimte met open keuken, terras en
groendak.
Alles wordt semi-casco afgewerkt. Dit
betekent dat de vloeren, de keuken en
het sanitair nog door de koper zelf te
plaatsen zijn. Alle aansluitingen van
water en elektriciteit zijn waar nodig
wel voorzien.

Bruto-oppervlakte
90 m²
Minimumbod
€ 204.000
(exclusief btw en aktekosten)
Afsluit biedingen
7 juli 2022 om 14.00 uur

Duplexappartement met 2 slaapkamers
en stadstuintje
Julius De Geyterstraat 177
2020 Antwerpen

Afwerking
Dit duplexappartement strekt zich uit
over het gelijkvloers en de eerste
verdieping van het gebouw. Op het
gelijkvloers vind je de inkomhal, een
toilet, een eetruimte met plek voor de
installatie van een open keuken die
uitkijkt op een klein stadstuintje. Via
de trap kom je op de eerste verdieping.
Hier vind je een zitruimte, een
badkamer, 2 slaapkamers en een
berging.
Alles wordt semi-casco afgewerkt.
Dit betekent dat de vloeren, de keuken
en het sanitair nog door de koper zelf
te plaatsen zijn. Alle aansluitingen van
water en elektriciteit zijn waar nodig
voorzien.

Bruto-oppervlakte
120 m²
Minimumbod
€ 223.000
(exclusief btw en aktekosten)
Afsluit biedingen
7 juli 2022 om 15.00 uur

Ruim appartement met 2 slaapkamers
en terras
Julius De Geyterstraat 175/1201
2020 Antwerpen
Afwerking
Het appartement ligt op de tweede
verdieping en omvat naast de
inkomhal, een toilet, een badkamer,
2 slaapkamers, een berging, een
technische ruimte, leefruimte met
open keuken en terras.
Alles wordt semi-casco afgewerkt. Dit
betekent dat de vloeren, de keuken
en het sanitair nog door de koper zelf
te plaatsen zijn. Alle aansluitingen
van water en elektriciteit zijn waar
nodig wel voorzien.

Bruto-oppervlakte
102 m²
Minimumbod
€ 216.000
(exclusief btw en aktekosten)
Afsluit biedingen
7 juli 2022 om 15.30 uur

Ruim appartement met 2 slaapkamers
en terras
Julius De Geyterstraat 175/1101
2020 Antwerpen

Afwerking
Het appartement ligt op de eerste
verdieping en omvat naast de inkomhal, een toilet, een badkamer,
2 slaapkamers, een berging, een
technische ruimte, leefruimte met
open keuken en terras.
Alles wordt semi-casco afgewerkt.
Dit betekent dat de vloeren, de
keuken en het sanitair nog door de
koper zelf te plaatsen zijn.
Alle aansluitingen van water en
elektriciteit zijn waar nodig wel
voorzien.

Bruto-oppervlakte
111 m²
Minimumbod
€ 218.000
(exclusief btw en aktekosten)
Afsluit biedingen
7 juli 2022 om 16.00 uur

Ruim appartement met 2 slaapkamers
en terras
Julius De Geyterstraat 175/1301
2020 Antwerpen
Afwerking
Het appartement ligt op de derde
verdieping en omvat naast de
inkomhal, een toilet, een badkamer,
2 slaapkamers, een berging, een
technische ruimte, leefruimte met
open keuken en terras.
Alles wordt semi-casco afgewerkt. Dit
betekent dat de vloeren, de keuken en
het sanitair nog door de koper zelf te
plaatsen zijn. Alle aansluitingen van
water en elektriciteit zijn waar nodig
wel voorzien.

Bruto-oppervlakte
111 m²
Minimumbod
€ 220.000
(exclusief btw en aktekosten)
Afsluit biedingen
7 juli 2022 om 16.30 uur

Wijze van verkoop
De appartementen worden verkocht via biedingen onder gesloten omslag. De biedingen voor de
appartementen worden afgesloten op 7 juli 2022 vanaf 13.00 uur.
Bij het uitbrengen van een bod kan de bieder aangeven of er interesse is voor één van de vier autostaanplaatsen. Deze
worden verkocht aan een vaste prijs van 22.000 euro (excl. btw).

Verkoopvoorwaarden
Op deze verkoop zijn de algemene verkoopvoorwaarden goedgekeurd door het directiecomité van AG Vespa in zitting
van 28 augustus 2017 van toepassing. In afwijking en/of in aanvulling op deze algemene verkoopvoorwaarden zijn de
volgende bijzondere verkoopvoorwaarden van toepassing:
1. de koper verklaart te weten dat de verkoper alle nodige inspanningen heeft geleverd om een aanvaardbare
akoestische norm te behalen maar dat deze niet garandeert dat de akoestische norm werd geleverd. Ieder gebrek
desaangaande kan niet als een verborgen gebrek beschouwd worden;
2. de renovatie- en restauratieverplichting zoals voorzien in artikel 3.1 van de algemene verkoopsvoorwaarden en de
integratieverplichting zoals voorzien in artikel 3.2 is op dit eigendom niet van toepassing;
3. de koper is verplicht binnen de 6 maanden na het verlijden van de authentieke akte van aankoop het eigendom te
gaan bewonen en er zijn domicilie te vestigen. Hij is verplicht er vervolgens voor een ononderbroken periode van
minimum 5 jaar te blijven wonen. Het is de koper verboden het eigendom tijdens deze periode voort te verkopen of
te verhuren. Ontheffing van deze voorwaarde kan slechts bekomen worden in geval van overmacht en mits
uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van het directiecomité van AG Vespa. Bij een herverkoop geldt,
ongeacht de verleende toelating van het directiecomité van AG Vespa, een recht van voorkoop in hoofde van de
verkoper;
4. enkel natuurlijke personen kunnen aankopen;
5. een andere bestemming dan ‘eengezinswoning’ wordt uitgesloten.
De bepalingen 1 tot en met 5 zijn essentiële voorwaarden zonder dewelke AG Vespa deze overeenkomst niet zou hebben
afgesloten. Ze worden opgelegd aan de kandidaat-koper en al zijn rechtsopvolgers. Bij niet-naleving van deze
verplichtingen zijn de sancties zoals voorzien in artikel 6 van de algemene voorwaarden van toepassing.

Toepassing verlaagd btw-tarief 6%
De verkoop van dit eigendom gebeurt onder het stelsel van de btw.
Sinds 1 januari 2021 is de btw-regeling gewijzigd met als doel de bouwsector en de belastingplichtigen een
belangrijke fiscale stimulans te geven door de toekenning van een verlaagd btw-tarief van 6% voor afbraak en
heropbouw van woningen. Indien u als koper aan de gestelde voorwaarden voldoet, komt deze verkoop voor dit
verlaagde btw-tarief van 6% in aanmerking (conform artikel 1 quater, § 3 KB nr. 20). De belangrijkste voorwaarden voor
de koper zijn:
1. de enige en hoofdzakelijk eigen woning gedurende 5 jaar;
2. een bewoonbare oppervlakte van maximaal 200 m².
Verdere info is te vinden op de website van FOD Financiën (https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/112-af[1]braak-heropbouw-faq.pdf).
AG Vespa wijst erop dat het betalen van btw en/of registratierechten uitsluitend de zaak van de koper is. AG Vespa
draagt terzake geen enkele verantwoordelijkheid. Indien het hoger tarief van btw alsnog zou worden aangerekend,
verklaart de koper hier zijn eigen zaak van te maken.

Stedenbouwkundige gegevens
•
•
•
•
•
•
•

omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen uitgereikt;
gelegen in Zone voor wonen;
geen stedenbouwkundige misdrijven vastgesteld;
geen dagvaardingen uitgebracht, geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd en geen
hangende procedures voor het opleggen van dergelijke maatregelen;
geen recht van voorkoop;
geen omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden uitgereikt;
geen voorwerp van voorkeur-/projectbesluit.

Overzicht verkoop
eenheid

brutooppervlakte

slaapkamers

minimumbod*

afsluit biedingen

Julius De Geyterstraat 175/2201

84 m²

1

€ 193.000

7 juli 2022 om 13.00 uur

Julius De Geyterstraat 175/2301

84 m²

1

€ 194.000

7 juli 2022 om 13.30 uur

Julius De Geyterstraat 175/1401

90 m²

1

€ 204.000

7 juli 2022 om 14.00 uur

Julius De Geyterstraat 177

120 m²

2

€ 223.000

7 juli 2022 om 15.00 uur

102 m²

2

€ 216.000

7 juli 2022 om 15.30 uur

Julius De Geyterstraat 175/1101

111 m²

2

€ 218.000

7 juli 2022 om 16.00 uur

Julius De Geyterstraat 175/1301

111 m²

2

€ 220.000

7 juli 2022 om 16.30 uur

Julius De Geyterstraat 175/1201

7 juli

* het minimumbod is exclusief btw en aktekosten

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

Contactpersoon
Raf Aernouts
03 432.83.09
raf.aernouts@antwerpen.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
ontleend, 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.

ag vespa – autonoom gemeentebedrijf vastgoed en stadsprojecten Antwerpen
Paradeplein 25, 2018 Antwerpen – agvespa@antwerpen.be
BE 0267 402 076 – IBAN BE37 0910 1270 6928

