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OPENING INSCHRIJVINGSREGISTERS
SOCIALE KOOPWONINGEN en SOCIALE KAVELS

De Bouwmaatschappij van Temse opent één inschrijvingsregister voor 
sociale koopwoningen en één voor sociale kavels voor het volledige 
grondgebied van de gemeente Temse. 

Deze registers blijven continu geopend. 
In het register voor sociale kavels worden op korte termijn in Steendorp 
(Negenoogstraat) 2 sociale kavels aangeboden.

Voor de kandidaat-kopers gelden de volgende voorwaarden :

1. De kandidaat-koper moet meerderjarig zijn.

2.  Op de referentiedatum mag het gezamenlijk belastbaar inkomen,  
 vertrekkende van het laatst gekende aanslagbiljet voor de personen- 
 belasting, niet lager zijn dan 7.930,00 euro en niet hoger zijn dan : 
  31.720,00 euro voor alleenstaanden ; 
  47.570,00 euro voor gehuwden en wettelijk of feitelijk samen- 
  wonenden, alleenstaanden met één persoon ten laste.  
  Dit bedrag wordt verhoogd met 3.170,00 euro per bijkomende
  persoon ten laste.

3. Op de referentiedatum mag er geen woning of perceel grond, 
 bestemd voor woningbouw, in volle eigendom of volledig in vrucht- 
 gebruik zijn in binnen- of buitenland, met uitzondering van de woning 
 in mede-eigendom, wanneer hiervoor de echtscheiding werd ingeleid  
 overeenkomstig artikel 1254 van het Gerechtelijk Wetboek. Bovendien  
 gelden de uitzonderingen volgens artikel 3 § 6, 1°- 4° met betrekking  
 tot onteigening, overbewoning, onbewoonbaarheid en kandidaat-- 
 kopers ouder dan 55 jaar.

4. Betaling van 50,00 euro per register in contanten of door storting 
 op rekening BE88-0682-0504-0041.

De kandidatuur wordt gestaafd door een officieel inschrijvingsformulier 
en de bijbehorende documenten. Deze formulieren zijn vanaf 1 septem-
ber 2011 beschikbaar bij de Bouwmaatschappij van Temse, Mariadal 1 te 
9140 Temse – 03 771 10 33. Ons kantoor is geopend van maandag t/m vrij-
dag van 9.00 tot 12.00 uur en maandagnamiddag van 16.00 tot 17.00 uur.

De officiële openingsdatum van de inschrijvingsregisters is vastgesteld op 
maandag 12 september 2011 vanaf  9.00 uur. Aanvragen ingediend vóór 
de officiële openingsdatum worden niet aanvaard.

De inschrijving gebeurt per aangetekend schrijven of door afgifte tegen 
ontvangstbewijs op ons kantoor, Mariadal  1 te Temse.

Voor bijkomende informatie kunt u steeds terecht bij onze medewerkers 
tijdens de kantooruren of via mail.

Etienne Audenaert   Koen De Clercq
Directeur    Voorzitter

BOUWMAATSCHAPPIJ VAN TEMSE
Mariadal 1 - 9140 Temse
03 771 10 33
info@bouwmaatschappij-temse.woonnet.be
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Vrijdag 26 augustus
opening van een gloednieuwe zaak 

Patisserie Christine

 
OPEN
van 7.00 tot 18.00 u
zondags 
van 7.00 tot 13.00 u
gesloten op maandagVoor iedereen een 

welkomstgeschenk !

Philippe Saveryslaan 45 
Temse
op De Zaat
tel 03 425 53 27


