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NIEUWBOUWWONINGEN

MET GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTES

Cohousing Land van Aa
tussen Oude Dijk en Slagmolenstraat
Schorvoort - Turnhout
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COHOUSING LAND VAN AA
Wat is cohousing?
Deze vorm van gemeenschappelijk wonen bestaat uit een aantal gezinnen die ervoor kiezen om naast
hun eigen volledig uitgeruste privéwoning (met keuken, badkamer, slaapkamers…) een aantal gemeenschappelijke ruimtes te delen.
Land van Aa
Wil je graag wonen in een levendige buurt? En samen met je buren een aantal ruimtes en spullen delen?
Denk je graag na met je buren hoe jullie willen wonen? Dan is cohousing Land van Aa wellicht je ding. Je
geniet van je eigen woning in alle privacy. En wat denk je van een gemeenschappelijke (moes)tuin en een
gemeenschapshuis om je buren te ontmoeten? Je krijgt dus eigenlijk méér dan bij een klassieke sociale
koopwoning.
De bouwwerken zijn intussen gestart, maar je kan nog inschrijven!.

Roland en Nastasja zijn overtuigd van de voordelen van cohousing.
“Wij vinden het fijn om een grote tuin te kunnen delen. Het onderhoud
hoeven we niet alleen te doen en toch kunnen onze kinderen erin spelen. Bovendien vinden ze direct speelkameraadjes als ze naar buiten
gaan en hoeven ze niet speciaal af te spreken.”
De koopwoningen
In Land van Aa komen 25 volwaardige woningen met eigen keuken, woonruimte, badkamer, slaapkamers.
De woningen zijn verspreid over 4 gebouwen (A, B, C en D).
14 woningen zijn voor kopers en 11 voor huurders. Deze bundel is bedoeld voor kandidaat-kopers.
14 koopwoningen in gebouw A, B, C en D
Verschillende types met 2 tot 4 slaapkamers
Naast de grote gemeenschappelijke tuin, heeft elke woning een stadstuintje of een ruim terras op de
verdiepingen
Gemeenschappelijke polyvalente ruimte, keuken en toiletten op gelijkvloers van blok A
Gemeenschappelijke bergruimte, wasruimte, fietsenstalling en berging voor huisvuil
Een ondergrondse parking (deelwagen nog te bekijken met andere bewoners uit de buurt)
Het project grenst aan een park
Het hoogste gebouw A heeft 4 bouwlagen en is een ‘landmark’ in de omgeving
In de buurt zijn er winkels, dienstencentrum De Schoor en een parochiezaal, een groepspraktijk met
huisartsen en andere zorgverleners, een school, ... Ook het centrum van Turnhout is dichtbij.
Architectuur - ontwerp: DAM architecten, Berchem (Antwerpen)
Architectuur - uitvoering: Architects Unplugged, Turnhout
Coverbeeld: sfeerbeeld Land van Aa
De informatie in deze bundel is louter informatief en niet bindend Verkoopprijzen zijn nog niet gekend,
maar liggen in lijn met de gebruikelijke verkoopsprijzen voor sociale koopwoningen van DE ARK. Bovendien betaal je maar 6% BTW in plaats van 21%. Ook de notariskosten zijn lager.
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Situering gebouwen A, B, C en D
in de groene parkomgeving

3

GEBOUWEN A, B, C EN D
g
LEGENDE
= huurwoning
= koopwoning
2/4 = 2 slaapkamers (geschikt voor maximum 4 bewoners)
4/5 = 4 slaapkamers (geschikt voor maximum 5 bewoners)
3/4 = 3 slaapkamers (geschikt voor maximum 4 bewoners)
4/6 = 4 slaapkamers (geschikt voor maximum 6 bewoners)
2/3 = 2 slaapkamers (geschikt voor maximum 3 bewoners)

GEBOUW B - 6 woningen

GEBOUW D - 6 woningen

2/4
4/5

3/4

3/4

3/4

park

4/6

4/6

fietsen

fietsen

2/4
3/4

3/4

3/4

Slagmolenstraat

binnengebied

GEBOUW C - 7 woningen
2/3
4/5

1/2
3/4

2/4

GEBOUW A - 6 woningen

3/4
2/4

passerelle

fietsen

ondergrondse parking

Slagmolenstraat

4/5

2/3

2/3

2/3

2/3

2/3

2/3

gemeenschappelijk
ondergrondse parking

park

binnengebied

De verschillende types woningen in de gebouwen A, B, C en D
De tekening hieronder toont de verschillende woningen in elk gebouw en de verschillende hoogtes.
gebouw B en D, in elk gebouw:
4 duplexwoningen (gelijkvloers en 1ste verdieping)
1 penthouse (2de verdieping)
1 duplexappartement (1ste en 2de verdieping), eronder op het gelijkvloers gemeenschappelijke fietsenberging.
gebouw C:
4 duplexwoningen (gelijkvloers en 1ste verdieping)
2 penthouses (2de verdieping)
1 duplexappartement (1ste en 2de verdieping), eronder op het gelijkvloers gemeenschappelijke fietsenberging.
gebouw A:
gemeenschappelijke ruimte op het gelijkvloers
6 appartementen verspreid over 3 verdiepingen
onder gebouw A en C: ondergrondse parking en bergingen; vanuit A en C bereikbaar via lift
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TYPE 2/3 (appartement)
6 appartementen, waarvan 3 appartementen voor kopers
In gebouw A - 1ste, 2de en 3de verdieping
2 slaapkamers

GEBOUW B - 6 woningen
2/4
4/5

4/6
3/4

3/4

3/4

2/4

4/6

fietsen

park

fietsen

3/4

3/4

2/3

1/2
3/4

2/4

ondergrondse parking

GEBOUW A - 6 woningen

3/4
2/4

fietsen

passerelle

2/3

2/3

2/3

2/3

2/3

2/3

gemeenschappelijk
ondergrondse parking

park

binnengebied
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67,80 m2

gelijkvloers

67,80 m2

terras

9,06 m2

4/5

Slagmolenstraat

GEBOUW C - 7 woningen

Slagmolenstraat

3/4

binnengebied

4/5

WOONOPPERVLAKTE

GEBOUW D - 6 woningen

TYPE 4/5 (duplex met tuin)
3 duplex-woningen, waarvan 2 voor kopers
In gebouw D en C - gelijkvloers en 1ste verdieping
4 slaapkamers

GEBOUW B - 6 woningen
2/4
4/5

4/6
3/4

3/4

3/4

2/4

4/6

fietsen

park

fietsen

3/4

3/4

2/3

1/2
3/4

2/4

ondergrondse parking

4/5

Slagmolenstraat

GEBOUW C - 7 woningen

Slagmolenstraat

3/4

binnengebied

4/5

WOONOPPERVLAKTE

GEBOUW D - 6 woningen

GEBOUW A - 6 woningen

3/4
2/4

fietsen

passerelle

2/3

2/3

2/3

2/3

2/3

2/3

gemeenschappelijk
ondergrondse parking

park

binnengebied
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85,94 m2

gelijkvloers
verdieping

44,94 m2
41 m2

terras vooraan
terras achteraan

7,74 m2
15,48 m2

TYPE 3/4 (duplex met tuin)
7 duplex-woningen,
UNIT
A1,1/A1,2/A2,1/A2,2/A3,1/A3,2
waarvan 4 voor kopers
IN gebouw
In
GEBOUWB,?D- ?de
en Cverdieping
- gelijkvloers en 1ste verdieping
2
3 slaapkamers

GEBOUW B - 6 woningen
2/4
4/5

3/4

3/4

3/4

park

4/6

4/6

fietsen

fietsen

2/4
3/4

3/4

2/3

1/2
3/4

2/4

ondergrondse parking

4/5

Slagmolenstraat

GEBOUW C - 7 woningen

Slagmolenstraat

3/4

binnengebied

4/5

WOONOPPERVLAKTE

GEBOUW D - 6 woningen

GEBOUW A - 6 woningen

3/4
2/4

fietsen

passerelle

2/3

2/3

2/3

2/3

2/3

2/3

gemeenschappelijk
ondergrondse parking

park

binnengebied
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76,41 m2

gelijkvloers
verdieping

36,41 m2
40 m2

terras vooraan
terras achteraan

6,42 m2
12,83 m2

TYPE 3/4 (duplex met terras)
1 duplex-woning voor kopers (boven fietsenberging)
In gebouw C - 1ste en 2de verdieping
3 slaapkamers

GEBOUW B - 6 woningen
2/4
4/5

4/6
3/4

3/4

3/4

2/4

4/6

fietsen

park

fietsen

3/4

3/4

2/3

1/2
3/4

2/4

ondergrondse parking

4/5

Slagmolenstraat

GEBOUW C - 7 woningen

Slagmolenstraat

3/4

binnengebied

4/5

WOONOPPERVLAKTE

GEBOUW D - 6 woningen

GEBOUW A - 6 woningen

3/4
2/4

fietsen

passerelle

2/3

2/3

2/3

2/3

2/3

2/3

gemeenschappelijk
ondergrondse parking

park

binnengebied
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75,87 m2

verdieping 1
verdieping 2

37,04 m2
38,83 m2

terras

5,62 m2

TYPE 2/3 (penthouse)
1 penthouse voor kopers
In gebouw C - 2de verdieping
2 slaapkamers

GEBOUW B - 6 woningen
2/4
4/5

3/4

3/4

3/4

park

4/6

4/6

fietsen

fietsen

2/4
3/4

3/4

2/3

1/2
3/4

2/4

ondergrondse parking

GEBOUW A - 6 woningen

3/4
2/4

fietsen

passerelle

2/3

2/3

2/3

2/3

2/3

2/3

gemeenschappelijk
ondergrondse parking

park

binnengebied
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57,74 m2

verdieping 2

57,74 m2

terras

11,25 m2

4/5

Slagmolenstraat

GEBOUW C - 7 woningen

Slagmolenstraat

3/4

binnengebied

4/5

WOONOPPERVLAKTE

GEBOUW D - 6 woningen

TYPE 4/6 (duplex met terras)
2 duplex-woningen
UNIT
A1,1/A1,2/A2,1/A2,2/A3,1/A3,2
voor kopers
IN gebouw
In
GEBOUWB ?en
- ?de
D - 1ste
verdieping
en 2de verdieping
2 slaapkamers
4

GEBOUW B - 6 woningen

GEBOUW D - 6 woningen

2/4
4/5

4/6
3/4

3/4

3/4

fietsen

park

2/4

4/6
fietsen

3/4

3/4

2/3
4/5

1/2
3/4

2/4

ondergrondse parking

binnengebied

WOONOPPERVLAKTE

4/5

Slagmolenstraat

binnengebied

GEBOUW C - 7 woningen

Slagmolenstraat

3/4

GEBOUW A - 6 woningen

3/4
2/4

fietsen

passerelle

2/3

2/3

2/3

2/3

2/3

2/3

gemeenschappelijk
ondergrondse parking

park
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94,26 m2

verdieping 1
verdieping 2

37,20 m2
57,06 m2

terras

36,05 m2

TYPE 2/4 (penthouse)
2 penthouses,
UNIT
A1,1/A1,2/A2,1/A2,2/A3,1/A3,2
waarvan 1 voor kopers
IN gebouw
In
GEBOUWD ?- 2de
- ?deverdieping
verdieping
2 slaapkamers

GEBOUW B - 6 woningen

GEBOUW D - 6 woningen

2/4
4/5

3/4

3/4

3/4

park

4/6

4/6

fietsen

fietsen

2/4
3/4

3/4

2/3
4/5

1/2
3/4

2/4

ondergrondse parking

4/5

Slagmolenstraat

binnengebied

GEBOUW C - 7 woningen

Slagmolenstraat

3/4

GEBOUW A - 6 woningen

3/4
2/4

fietsen

passerelle

2/3

2/3

2/3

2/3

2/3

2/3

gemeenschappelijk
ondergrondse parking

park

binnengebied
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WOONOPPERVLAKTE

61,15 m2

verdieping 2

61,15 m2

terras

6,14 m2

MATERIALEN EN
TECHNIEKEN
Materialen buitenkant
Muren
Baksteen
Dak
Plat dak - bitumineuze dakdichting
Buitenschrijnwerk
PVC
Terras en/of tuin
Aanwezig

Materialen binnenkant
Vloeren
Overal keramische vloertegels, behalve in de slaapkamers
In de slaapkamers zelf vloerbedekking te voorzien
Wandafwerking muren en plafonds
Dunpleister op wanden en plafonds
Badkamer
Bad en/of douche aanwezig, badkamermeubel is voorzien
Keuken
Geplaatst, inclusief dampkap (andere toestellen nog zelf aan te kopen)
Trap
Hout
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Technieken
Ventilatie
Systeem C+ aanwezig
Verwarming
Warmtepomp lucht – water aangesloten op vloerverwarming
Regenwaterrecuperatie
Voorzien volgens omgevingsvergunning
Zonne-energie
Fotovoltaïsche zonnepanelen aan 1.2 kW piek/woning
Elektriciteit
Verlichtingsarmaturen buiten voorzien

Nutsvoorzieningen
Water: standaard huisaansluiting
Opgelet: voor elke kraan die je zelf plaatst, heb je nadien een keuring van Pidpa nodig
Elektriciteit: standaard huisaansluiting
Gas: geen gasaansluiting
Telefonie, internet, tv: fiberaansluiting door Telenet en Proximus
Individuele aanvragen door koper zelf

Energieprestaties
BEN (bijna-energieneutraal)
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VOORWAARDEN EN
PLICHTEN
Wanneer kom je in aanmerking voor deze koopwoningen?
Meerderjarig zijn
Voldoen aan de inkomensvoorwaarde (Turnhout)
Op de referentiedatum, mag je geïndexeerde inkomen van het laatst gekende aanslagbiljet voor de
personenbelasting niet lager zijn dan 9.929 euro, en niet hoger zijn dan de inkomensgrenzen
hieronder.
In sommige gemeenten liggen de grenzen hoger dan in andere:
Normale inkomensgrens

Verhoogde inkomensgrens

Balen
Dessel
Mol

Arendonk
Baarle-Hertog
Beerse
Hoogstraten
Kasterlee
Lille
Merksplas

Oud-Turnhout
Ravels
Retie
Rijkevorsel
Turnhout
Vosselaar

Verhoogde inkomensgrens

voor Turnhout

Minimuminkomen
Alleenstaande zonder persoon ten laste
Alleenstaande met handicap zonder persoon ten laste
Alle anderen
Per persoon ten laste te verhogen met

€ 9.929
€ 41.566
€ 45.717
€ 62.343
€ 4.151

Voldoen aan de eigendomsvoorwaarde
Op de referentiedatum mag jij of je gezinsleden die mee verhuizen:
• geen woning of bouwgrond (volledig of deels) in volle eigendom, in vruchtgebruik, erfpacht of opstal
hebben
• geen woning of bouwgrond hebben die je zelf (volledig of deels) in vruchtgebruik gaf
• geen woning of bouwgrond hebben die jij of een andere persoon (volledig of deels) in erfpacht of
opstal gaf
• geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin je een zakelijk
recht (volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal) op een woning of bouwgrond inbracht..
Uitzonderingen op de eigendomsvoorwaarde
In sommige gevallen is een uitzondering mogelijk.
Informeer je over deze uitzonderingen bij ons op kantoor of lees meer op
www.VMSW.be (‘kopen van een sociale woning’).
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Wat zijn je plichten als koper
Je moet ten minste 20 jaar blijven wonen in de woning.
Wil je de woning toch verkopen, dan heeft DE ARK het recht om deze terug te kopen.
De wederinkoopprijs is de oorspronkelijke aankoopprijs plus de notariskosten plus eventueel
de noodzakelijk uitgevoerde werken. Hoogst uitzonderlijk geeft DE ARK toestemming dat je
de woning zelf verkoopt. In dit geval betaal je een boete die tot 80% kan zijn van het verschil
tussen de verkoopprijs en de venale waarde (marktwaarde) van de woning.
Meer weten over de voorwaarden en plichten?
Kijk op www.vmsw.be/nl/particulieren/kopen.
Interesse in andere projecten van DE ARK?
Kijk op www.arkwonen.be.
Bij twijfel of vragen, bel DE ARK op 014 40 11 03 of mail naar kopen@arkwonen.be.

Schrijf in!
Maak een afspraak bij ons op kantoor (Campus Blairon 599, Turnhout) op het nummer 014 40 11 03 of
via kopen@arkwonen.be.
Breng mee:
Laatst ontvangen aanslagbiljet van de belastingen (van jou en je partner)
Bewijs met plaats van tewerkstelling (bv. loonfiche)
Inschrijvingsgeld 50 euro waarborg per register. DE ARK heeft een register per gemeente.
Dit zowel voor woningen, appartementen en kavels.

Maandelijkse bewonersvergadering in het buurthuis van Schorvoort
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COHOUSING:
ANDERE TOEWIJSREGELS
DE ARK heeft een aparte wachtlijst voor cohousing. Wil je kandidaat worden, dan vraag je nadrukkelijk
naar cohousing. Je kan je inschrijven op de wachtlijst voor cohousing of op de wachtlijst voor een sociale
woning. Je kan je ook inschrijven voor beide. De lijsten zijn niet met elkaar gelinkt. Je krijgt een aparte
actualisering.
Cohousing is een ‘Proefproject experimentele woonvormen’. Dit betekent dat de toewijsregels
anders zijn dan bij de gewone sociale koop. Betrokkenheid en motivatie zijn heel belangrijk.
Zo is de toewijzing van cohousing anders:
Er komt een woning vrij. De bewonersgroep nodigt de eerste vijf kandidaten van de wachtlijst uit op
een gesprek en twee groepsactiviteiten.
De bewonersgroep beoordeelt de kandidaten op motivatie en betrokkenheid. Zo kiezen ze de beste
kandidaat. Ze noteren alles op een beoordelingsfiche. De beoordelingsfiche gaat mee naar het
toewijzingscomité (dit is de raad van bestuur van DE ARK, die de woningen toewijst).
Om de beoordelingsfiche in te vullen, heeft de bewonersgroep jouw contactgegevens nodig: naam,
adres, e-mail en telefoonnummer. Bij jouw inschrijving geef je hiervoor uitdrukkelijk goedkeuring.
Voor de toewijzing van de eerste bewoners zal het engagement in het voortraject het belangrijkste zijn.
Meer weten? Contacteer ons op 014 40 11 05 of cohousing@arkwonen.be.

Sfeerbeeld Land van Aa
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SOCIALE LENING
Natuurlijk kan je lenen bij een bank naar keuze. Maar als je een sociale koopwoning aankoopt, kan je
recht hebben op een sociale lening bij het Vlaams Woningfonds (VWF).
Belangrijk: maak een afspraak voor een leningsberekening vóór de toewijzing!

Wist je dat ...
lenen bij VWF niet verplicht is.
de dossierkosten voor een sociale lening € 100 bedragen.
je rentevoet afhankelijk is van je gezamenlijk belastbaar inkomen en gezinssamenstelling.
de leningstermijn in principe 25 jaar is, en deze termijn onder bepaalde voorwaarden kan verlengd
worden tot 30 jaar.
je een sociale lening kan terugbetalen uiterlijk tot de leeftijd van 75 jaar.

Hoe verloopt de leningsaanvraag?
DE ARK geeft je een overzicht van te bezorgen documenten.
Je verzamelt de documenten en maakt een afspraak met DE ARK.
Je betaalt de dossierkost en ondertekent de leningsaanvraag.
DE ARK bezorgt je dossier voor nazicht en goedkeuring aan VWF.
Gedurende de volledige aanvraag kan je je dossier volgen via een interactief portaal.
Goedgekeurd? Dan stuurt VWF je een ‘schriftelijk aanbod’.
Je ondertekent dit aanbod, waarbij je akkoord gaat met de voorwaarden.
Je stuurt het schriftelijk aanbod terug naar VWF.
VWF bezorgt de nodige informatie aan de notaris voor het ondertekenen van de notariële kredietakte.

Ondertekening akte bij de notaris
De notariële akte wordt getekend.
Je ontvangt de sleutels bij het ondertekenen van de akte.
De werfleider van DE ARK noteert samen met jou de meterstanden ter plaatse.
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NOTA’S
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OVER LAND VAN AA
Land van Aa, in Schorvoort. Dat zijn 25 nieuwe koop- en huurwoningen in
de Turnhoutse vallei van de Aa. Een toekomstige thuis voor 25 buren die
samen hun woonplek vormgeven. Land van Aa is nog op zoek naar
enthousiaste buren.
Land van Aa, waar je samen jezelf kan zijn. Je geniet van je eigen woning in
alle privacy. En wat denk je van een gemeenschappelijke (moes)tuin en een
gemeenschapshuis om je buren te ontmoeten?

Interesse?
DE ARK
Campus Blairon 599
2300 Turnhout
014 40 11 03 (kopen) en 014 40 11 04 (huren)
cohousing@arkwonen.be
www.arkwonen.be
Volg DE ARK en Cohousing Land van Aa op Facebook.
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