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Zonnestraat Mechelen 
Rustig wonen op wandel- en fietsafstand 
van de stad 

Zonnestraat is een wooncomplex met 34 eengezinswoningen in een pre-stedelijke 

omgeving. In totaal zijn er 8 bouwblokken uitgewerkt met een publieke groenzone rond 

een nieuwe wegenstructuur.   

 

Door dat het om een volledig ontwikkeld gebied gaat, is er grondig nagedacht om meer 

ruimte te creëren voor de buurt. Op drie verschillende manieren werd er open ruimte 

gecreëerd: 

- op de hoek met de Boerenkrijgstraat wordt de Zonnestraat verbreed om zo een 

publiek plein te vormen 

- centraal op de site is een groene speelruimte aangelegd voor de buurt 

- publieke en private doorgangen ontsluiten de woningen en buitenruimtes 

Als gevolg van al deze concepten ontstaat een goed doorwaadbare buurt waarvan het 

binnengebied autovrij blijft. De nieuwe woonwijk krijgt een sterke eigenheid en legt 

interessante verbindingen met de omgeving.. 

Ontdek in deze brochure alle details over deze woningen. Heb je na het lezen nog 

vragen of bedenkingen? Aarzel niet om het KLEMO-team te contacteren.  

 

 



Wat is er te koop? 

34 woningen met 2, 3 of 4 slaapkamers 

Het project Zonnestraat is een wooncomplex bestaande uit 34 eengezinswoningen. 

Meer bepaald zullen volgende woningen worden verkocht: 

- 4 woningen met 2 slaapkamers 

- 18 woningen met 3 slaapkamers  

- 12 woningen met 4 slaapkamers 

De woningen hebben elk een privétuin met achteraan een tuinberging en fietsenberging 

die via de achterzijde bereikbaar is. Elke woning heeft een kruipkelder over de volledige 

oppervlakte van de woning. 

 

De woningen zijn ruim, licht en energiezuinig gebouwd. 

 

Naar oriëntatie zijn de woningen onderverdeeld in 2 types: 

 -De noord-zuid georiënteerde woningen hebben een inkom en keuken langs de 

noordzijde die telkens ook de meest publieke kant van de woning is. De keuken legt hier 

de link met de straat of met het erf. De leefruimte is georiënteerd op het zuiden en 

volledig gericht naar de tuin. 

- De oost-west georiënteerde woningen hebben een doorzon leefruimte of een 

leefruimte die gericht is op de avondlijke westerzon in aansluiting met de tuin. De 

aansluiting met de straat, het plein, het groene binnenplein of het erf is variabel. Ter 

plaatse van het groene binnenplein zijn er sterke visuele relaties tussen de leefruimte en 

de groene ruimte. Bij woningen gelegen langs de straat, het plein of het erf zijn deze 

subtieler en bouwen ze een privacy gradiënt op tussen de publieke en private ruimtes. 

 

Er zijn twee parkeerzones voor de bewoners gelegen langs de rand van het bouwblok 

zodat het binnengebied autovrij blijft. Door hun inplanting zijn alle woningen ofwel aan 

de voorzijde of aan de achterzijde bereikbaar met de auto. Bezoekers kunnen parkeren 

ter hoogte van het nieuw plein op de hoek van de Zonnestraat met de Boerenkrijgstraat. 

 

 

De woningen worden semi-casco verkocht:  
- de vloeren hebben een chape afwerking, nog te voorzien van een vloerafwerking 

- de opening naar de kruipkelder is voorzien van een zelf te betegelen vloerluik 

- de muren zijn bepleisterd maar niet geschilderd 

- de muren van de badkamers zijn gecementeerd, maar nog af te werken met 

wandbetegeling 

- keuken- en badkamerinrichting is niet voorzien. 



 

 

  



KLEMO:  
Kwaliteitsvolle woningen in een 

aangename buurt met een fantastische 

ligging vlakbij de stad en openbaar 

vervoer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLEMO hecht veel belang aan de kwaliteit van de 

koopwoningen. We vinden het belangrijk dat architecten 

aandacht besteden aan het gebruik van goede materialen, 

aan een optimaal wooncomfort én aan het creëren van een 

buurt waar het goed wonen is. 

Bij de woningen in Zonnestraat is dat niet anders.  

  



Buitenkant gebouw 

. In het gevelbeeld van de woningen komen drie materialen naar voren: baksteen, 

houten schrijnwerk en de gegalvaniseerd stalen dakranden. Door drie soorten 

gevelstenen in verschillende percentages met elkaar te mengen, ontstaan een 

veelheid aan types, waardoor de woningen wel één geheel vormen maar de 

verschillende woningen duidelijk te onderscheiden zijn. 

. De vaste delen van het schrijnwerk zijn wit gelakt, de opengaande zijn eikenhout 

vernist. 

. Demonteerbare eikenhouten horizontale latten op de voordeur zorgen voor privacy 

in de inkomhal. 

. Grote raamopeningen zorgen voor veel lichtinval in de woningen. De grootste 

raamopeningen op de verdiepingen hebben glazen balustrades. 

Tuinen 

De woningen hebben elk een privétuin met achteraan een tuinberging en fietsenberging 

die via de achterzijde bereikbaar is via een tuinpoortje uit thermowood. 

 

   



Binnen in de woningen 

. Ook in het interieur komt eik terug als materiaal voor binnenschrijnwerk en als 

trapafscherming in combinatie met plexiglas. 

. De woningen hebben betonnen trappen met boven elke trap een dakkoepel die 

zorgt voor natuurlijke lichtinval. De trapleuningen zijn Z-vormig geplooide 

gegalvaniseerd stalen profielen.  

. De plafonds zijn bepleisterd. 

. Sommige ramen hebben houten blokkaders die een 5-tal cm uit de muur uitsteken, 

andere raamopeningen zijn bepleisterd met een houten tablet. 

. De woningen hebben 12 cm gespoten vloerisolatie, met daarboven een akoestische 

tussenlaag en een cementgebonden dekvloer. 

. De gevels zijn opgebouwd uit een snelbouwsteen van 14 cm dik, 12m PUR-isolatie, 

een luchtspouw en de gevelsteen. 

 

. De woningscheidende wanden zijn ontdubbeld: twee muren in snelbouwstenen van 

14 cm dikte worden gescheiden door een spouw van 7 cm gevuld met minerale wol. 

. De platte daken zijn afgedicht met  een 2 lagige roofing. 

. De woningen worden casco verkocht: betegeling vloer, wandbetegeling badkamer, 

schilderwerken, badkamer- en keukeninrichting dienen nog te worden voorzien.  

Technische details 

. Ventilatiesysteem:  

Volgens de geldende normen en EPB richtlijnen, systeem C aanwezig met 

vraaggestuurde ventilatie via zelfmodulerende sturingskleppen: mechanische 

afzuiging in de keuken, berging, badkamer en toilet, toevoer via raamroosters in 

leefruimte en slaapkamers 

. Verwarming:  

Een individuele installatie voor verwarming en sanitair warm water: een compacte 

vloerketel met gesloten verbrandingskamer en toerental geregelde gedwongen 

afvoer (type C), bestemd voor verwarming en bijkomend uitgerust voor de sanitaire 

warmwater productie met een ingebouwde zonneboiler. De zonnepanelen zijn 

geïnstalleerd op het dak van iedere woning. 

. Elektriciteit:  

Volgens de geldende normen en richtlijnen sociale woningbouw. De installatie is 

wettelijk gekeurd. Het eendraadsschema is voorhanden Er is buitenverlichting 

voorzien. 

. E-peil en K-peil 

De woningen hebben een maximum E-peil van E70 en K-peil van K40. 



Nutsmaatschappijen 

. Water 

De waterinstallatie wordt tijdelijk gekeurd. De bewoner dient binnen 2 jaar en na 

afwerken van de volledige sanitaire installatie, zelf een definitieve keuring aan te 

vragen. 

. Gas 

De gasinstallatie is gekeurd. 

. Telefonie, internet, tv 

Voorzieningen voor Telenet en Proximus zijn aanwezig. De koper sluit zelf een 

abonnement naar keuze af.  

. Energieprestaties 

De energiemaatregelen voldoen aan de geldende normen op het moment van het 

indienen van de bouwaanvraag. 

 

Jaarlijkse kosten 

. De parkeerplaatsen zijn in mede-eigendom zijn van alle eigenaars: alle kosten 

(verlichting, onderhoud) worden verdeeld volgens de 10.000-en die elke eigenaar 

bezit in de parkeerplaatsen. 

. De eigendom van het plein en groenbeheer wordt overgedragen aan de stad 

Mechelen. 

De kosten voor het onderhoud hiervan zullen dus gedragen worden door de stad. 

 

 

 

 

 

 



Prijzen 

Officieel adres Type woning 

 

Verkoopprijs 

zonder BTW 

BTW DEFINITIEVE 

VERKOOPPRIJS 

Zonnestraat 5 Half open 3/4 € 205 900,00 € 13 018,80 € 218 918,80 

Zonnestraat 7 Half open 4/5 € 243 700,00 € 15 144,00 € 258 844,00 

Zonnestraat 9 3/5 € 223 200,00 € 13 902,00 € 237 102,00 

Zonnestraat 11 4/5 € 243 900,00 € 15 150,00 € 259 050,00 

Zonnestraat 13 2/4 € 191 400,00 € 12 027,00 € 203 427,00 

Zonnestraat 15 4/5 € 244 300,00 € 15 175,00 € 259 474,00 

Zonnestraat 17 3/5 € 222 900,00 € 13 884,00 €  236 784,00 

Zonnestraat 19 Half open 4/6 € 258 100,00 € 16 008,00 € 274 108,00 

Zonnestraat 21 Half open 3/5 € 222 600,00 € 13 860,00 € 236 460,00 

Zonnestraat 23 3/5 € 222 200,00 € 13 842,00 € 236 042,00 

Zonnestraat 25 3/5 € 217 000,00 € 13 524,00 € 230 524,00 

Zonnestraat 27 Half open 4/7 € 289 200,00 € 17 910,00 € 307 110,00 

Zonnestraat 29 Half open 3/4 € 236 100,00 € 14 706,00 € 250 806,00 

Zonnestraat 31 Half open 2/3 € 186 800,00 € 11 706,00 € 198 506,00 

Zonnestraat 33 Half open 2/4 € 198 000,00 € 12 378,00 € 210 378,00 

Zonnestraat 35 4/5 € 236 000,00 € 14 670,00 € 250 670,00 

Zonnestraat 37 3/5 € 217 100,00 € 13 536,00 € 230 636,00 



Zonnestraat 39 Half open 4/6 € 258 100,00 € 16 002,00 € 274 102,00 

Zonnestraat 41 3/5 € 223 300,00 € 13 908,00 € 237 208,00 

Zonnestraat 43 4/6 € 252 800,00 € 15 684,00 € 268 484,00 

Zonnestraat 45 3/4 € 209 600,00 € 13 086,00 € 222 686,00 

Zonnestraat 47 4/5 € 243 000,00 € 15 090,00 € 258 090,00 

Zonnestraat 49 3/4 € 209 100,00 € 13 056,00 € 222 156,00 

Zonnestraat 51 3/5 € 223 000,00 € 13 890,00 € 236 890,00 

Zonnestraat 53 Half open 3/4 € 212 700,00 € 13 266,00 € 225 966,00 

Zonnestraat 55 Half open 4/6 € 257 000,00 € 15 936,00 € 272 936,00 

Zonnestraat 57 3/5 € 222 200,00 € 13 842,00 € 236 042,00 

Zonnestraat 59 4/6 € 252 600,00 € 15 672,00 € 268 272,00 

Zonnestraat 61 3/4 € 209 700,00 € 13 092,00 € 222 792,00 

Zonnestraat 63 4/5 € 243 300,00 € 15 108,00 € 258 408,00 

Zonnestraat 65 3/5 € 227 400,00 € 14 154,00 € 241 554,00 

Boerenkrijgstraat 169 Half open 3/5 € 230 800,00 € 14 358,00 € 245 158,00 

Boerenkrijgstraat 169 A 2/3 € 178 700,00 € 11 359,20 € 190 059,20 

Boerenkrijgstraat 169 B 3/5 € 256 100,00 € 15 870,00 € 271 970,00 

 

 

 

  



Belangrijke data 

Kijkdagen 

20, 22, 23 mei kijkdagen op afspraak 

Er zullen kijkdagen plaats vinden op 20, 22 en 23 mei, maar door het coronavirus zullen 

er maatregelen getroffen worden voor de veiligheid en gezondheid van iedereen. Zo 

vragen wij telefonisch een afspraak te maken voor één van onze kijkdagen. Op het 

moment zelf kan u maximaal met 2 personen aanwezig zijn voor maximaal een uur.  De 

verkoopsvoorwaarden zullen dan worden toegelicht indien gewenst. We raden sterk aan 

op één van de kijkdagen aanwezig te zijn. ALLEEN DAN kan u de woningen bezoeken en 

ter plaatse vragen stellen over de woningen. Je kan de gebouwen NIET bezoeken buiten 

de kijkdagen. 

Toewijzing 

Door de Raad van Bestuur op 8 juli. 

Hoe verloopt de toewijzing? 

Nu je bent aangeschreven, kan je aangeven 

• Of je een voorkeur hebt voor één v.d. woningen (opgelet: je keuze is bindend!) 

• Of je liever wil wachten 

• Of je geschrapt wil worden  

Op basis van de volgorde op de wachtlijst, en de eventuele band met de gemeente, legt 

de Raad van Bestuur de volgorde voor de toewijzing van de woningen vast.  

Eerstdaags na de toewijzing door de Raad van Bestuur, zal je worden uitgenodigd om de 

‘eenzijdige belofte van aankoop’ (het compromis) te ondertekenen. Je betaalt dan 

binnen 5 werkdagen de waarborg. 

 

  



Kom je in aanmerking voor een 
sociale koopwoning? 

Om een sociale koopwoning te mogen aankopen zijn er 

drie voorwaarden. 

Voorwaarde 1: je moet meerderjarig zijn. 

Voorwaarde 2: je moet voldoen aan de inkomensvoorwaarde. 

In 2019 mag je belastbaar inkomen op de referentiedatum niet lager zijn dan € 9.546,00. 

De bovengrens hangt af van je persoonlijke situatie. Bekijk daarvoor onderstaande tabel. 

Je belastbaar inkomen mag niet hoger zijn dan: 

 

In cluster 2 van toepassing Zonnestraat 

Alleenstaande zonder 

persoon ten laste 

€ 40 710,00  

Alleenstaande gehandicapte 

zonder persoon ten laste 

€ 44 775,00 

Alle andere gevallen € 61 059,00 

Verhoging per persoon ten 

laste 

€ 4 065,00 

 

Voorwaarde 3: je moet voldoen aan de eigendomsvoorwaarde 

U kunt zich niet inschrijven als u niet aan de eigendomsvoorwaarde voldoet. U mag: 

• geen woning of bouwgrond (volledig of deels) in volle eigendom, vruchtgebruik, 

erfpacht of opstal hebben; 

• geen woning of bouwgrond hebben die u zelf (volledig of deels) in vruchtgebruik gaf; 

• geen woning of bouwgrond hebben die u of een andere persoon (volledig of deels) in 

erfpacht of opstal gaf; 

• geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin u 

een zakelijk recht (volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal) op een woning of 

bouwgrond inbracht. 

Deze voorwaarden gelden ook voor uw gezinsleden die mee verhuizen en voor woningen 

of bouwgronden in het buitenland. 

 

Hier zijn wel enkele uitzonderingen op, die je kan vinden op www.vmsw.be. 

http://www.vmsw.be/


Wonen in een sociale 
koopwoning: enkele plichten 

- Je moet ten minste 20 jaar in de woning blijven wonen. 

- Wil je de woning toch eerder verkopen, dan heeft KLEMO het recht om deze terug 

in te kopen of een schadevergoeding (‘boete’) te vorderen.  

Meer over de voorwaarden en plichten op https://www.vmsw.be/Home/Ik-ben-

particulier/Kopen-van-een-sociale-woning  

 

Een sociale lening 

Afhankelijk van je individuele gezinssituatie en de waarde van je sociale koopwoning, kan 

je in aanmerking komen voor een sociale woonlening van VMSW (Vlaamse Maatschappij 

voor Sociaal Wonen).  

VMSW kan je een lening toestaan voor de aankoop van de woning (meestal een 

gedeelte, maar in sommige gevallen tot 100%). 

Wil je weten of je voor een Vlaamse Woonlening in aanmerking komt? Maak dan zo snel 

mogelijk een afspraak bij KLEMO op kantoor. Wij berekenen hoeveel je zou kunnen 

lenen voor de aankoop van een woning.  

 

 

 
 

 

https://www.vmsw.be/Home/Ik-ben-particulier/Kopen-van-een-sociale-woning
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