Bijlage 2
Bijzondere voorwaa
v
arden aaankoop
p budgettwoningg
STAPELPLEIN
N
1. Wisssel van de
e eigen en
n enige wo
oning bij aankoop
a
budgetwo
b
oning
Bij de kaandidaatstellling moet de
e kandidaat‐‐koper aange
even of hij alleen of gez amenlijk een
n zakelijk
voor 100 % op één of meer
recht heeeft (eigend
dom, vruchttgebruik, errfpacht of opstalrecht)
o
onroerende goedereen in België, bestemd vooor huisvestin
ng.
Deze eiggen woning moet verkoccht zijn binnnen 1 jaar naa domiciliering op het addres van (affhankelijk
van mom
ment van aan
nkoop) van de
d nieuwe buudgetwoningg.
De notaris dient bijj verkoop va
an de eigen (oorspronkkelijke) woning dit schrifftelijk aan sogent
s
te
melden.
Indien blijkt uit het attest
a
(opgem
maakt door dde ontvange
er van de registratie), datt de koper na
n 1 jaar
in de bu
udgetwoningg te zijn gedomicilieerd aalleen of gezzamenlijk een zakelijk reccht heeft (eiigendom,
vruchtgeebruik, erfpaacht of opsta
alrecht) voorr 100 % op één
é of meer onroerende goederen in
n België,
bestemd voor hu
uisvesting (de
(
eigendoom van he
et hierbij verkochte
v
ggoed uiteraard niet
meegereekend) dan zal de koper aan sogennt een som gelijk
g
aan 10
0 % van de verkoopprijs van de
budgetw
woning betalen voor elk jaar vert raging bij het vervree
emden van
n deze onroerende

goedereen.

2. Bew
woningsve
erplichtingg van 10 jaaar (domicciliëring)
De koper wordt erto
oe gehouden binnen een periode van
n 6 maanden
n na voorlopiige opleverin
ng van de
oken zijn dom
micilie te vesstigen op hett adres van de
d aangekocchte woning voor een
woning, ononderbro
periode van 10 jaar gerekend
g
vanaf datum vaan domiciliering.
De ontw
wikkelaar melldt schriftelijjk de voorloppige opleveriing aan sogent.
De kopeer dient zich bij de ingeb
bruikname vvan het goed
d te wenden
n tot de Stadd Gent tene
einde een
attest vaan gezinssam
menstelling of domicilie tee bekomen om
o deze toestand te bew
wijzen aan so
ogent.
Indien blijkt uit het attest
a
dat de koper niet bbinnen de vo
ooropgesteld
de termijn zij n domicilie gevestigd
g
heeft op
p het adres van
v de aange
ekochte wonning of niet gedurende
g
minstens
m
10 oopeenvolgen
nde jaren
zijn dom
micilie op dit adres gevestigd heeft, ddan zal de ko
oper aan sog
gent een som
m gelijk aan 10 % van
de verko
oopprijs van de woning betalen.
b
De bew
woningsverpliichting van 10 jaar is niet van to
oepassing in
ndien de kooper zich be
evindt in
onderstaaande uitzon
nderingsgeva
allen vermeldd in de bepaling 3.
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3. Verkkoop of ve
erhuur van de budggetwoningg binnen de
d 10 jaarr
Verkoop
p of verhuur van de budgetwoningg binnen de
e 10 jaar te rekenen vvanaf de vo
oorlopige
oplevering van de woning is slechts mogelijk mits toestem
mming van sogent.
s
n wettelijke erfgenamen
n is verplichtt sogent voooraf op de hoogte
h
te
De initiëële koper of één van zijn
brengen per aangettekend schrijjven van elkk vroegtijdig (zijnde voorr afloop vann de termijn van tien
jaar) voo
ornemen tot verkoop of verhuur
v
van de budgetw
woning.
Indien d
de koper bin
nnen de 10 jaar
j
te reke nen vanaf de
d voorlopige opleveringg van de wo
oning, de
budgetw
woning verko
oopt, verhuu
urt aan markktwaarde of in
i mede‐eige
endom bren gt, dient hijzzelf of de
notaris d
dit te melden
n aan sogentt en betaalt hhij een vergo
oeding:
‐
‐
‐
‐
‐

Binnen de eeerste zes jaar: € 30.000
TTussen het zesde
z
tot zevvende jaar: € 24.000
TTussen het zevende
z
tot achtste
a
jaar: € 18.000
TTussen het achtste
a
tot negende jaar:: € 12.000
TTussen het negende
n
tot tiende
t
jaar: € 6.000

Er is geen vergoeding bij verkoop
p verschuldiggd :
bij overd
dracht van het
h aandeel van
v één parrtner aan de andere bij beëindiging
b
of afsluitingg van hun
huwelijkks‐ of samenllevingscontra
act of bij de overdracht om
o niet bij overlijden;
‐ indien de budgetw
woning doorvverkocht woordt tegen in
nitiële en geïïndexeerde aaankoopprijss (stadim
index) aaan een geezin dat voldoet aan alle voorwaaarden van de richtlijnn budgetwo
onen. De
verkoopprijs, al dan niet vermee
erderd met eeen forfaitaire afwerking
gskost, moett steeds goed
dgekeurd
worden door sogentt;
Er is geen vergoeding bij verhuurr verschuldiggd:
‐ indien d
n overeenko
omst kan vooorleggen mett HuurinGentt.
de koper een

Voor akko
oord,
De kandid
daat‐koper(ss)
Handtekeening(en):

Datum:
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