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GRONDWERKEN NU IN DE 2E FASE 
Vóór het bouwverlof vonden reeds enkele voorbereidende werken plaats op de bouwwerf, zoals 
het opsporen van de funderingen en het door de landmeter uitzetten van assen voor de 
beschoeiing. 
 
Na het bouwverlof is er gestart met de 2e fase van de grondwerken, nl. het uitvoeren van de 
nodige funderingswerken. Door het plaatsen van berliner- en secanswanden wordt vermeden 
dat tijdens de eigenlijke graafwerkzaamheden schade aan de aanpalende panden optreedt. 
Bovendien zijn deze wanden meteen ook de funderingen voor het Leopoldspark 
zelf. Deze werken zullen, behoudens vertraging door vorst, een 3-tal weken duren. Daarna 
kunnen in een derde fase de effectieve graaf- en grondbemalingswerken aanvangen. 
 
Houd onze vernieuwde website http://www.leopoldspark.be zeker in de gaten voor de laatste 
nieuwtjes en een steeds actuele stand van zaken van de bouwwerkzaamheden.  
 
  

PLANNETJES ASSISTENTIEWONINGEN 
DOWNLOADBAAR 
Sinds enkele dagen zijn de plannen van elke individuele assistentiewoning 
beschikbaar via www.leopoldspark.be. Hebt u interesse in een assistentiewoning, dan kan u 
bij “aanbod en prijzen” uw favoriete flat aanklikken en het plan via e-mail downloaden. Ook alle 
andere informatie over het kopen en huren van een assistentiewoning is raadpleegbaar via de 
website (onder “woonzorg”). 
 
Wil u graag een persoonlijke voorstelling van de servicemogelijkheden in Leopoldspark, dan 
komen wij graag bij u ons project toelichten. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op via 
het contactformulier dat u kan vinden op de website, via een mail naar info@leopoldspark.be of 
telefonisch op 011/80.48.46.  
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WOONBONUS VERANDERT NIET IN 2014 
De federale regering heeft beslist om het systeem van de woonbonus volledig 
ongewijzigd te laten tot 2015. Hierdoor wordt rechtszekerheid gecreëerd voor 
kandidaat-bouwers en –kopers die bouwen/kopen in 2014. 
   
Door deze beslissing kan de wijziging in de regelgeving rond de woonbonus in één keer 
gebeuren, van zodra deze materie een regionale bevoegdheid is geworden. 
  
Bovendien zal de wijziging slechts van toepassing zijn voor leningen die afgesloten worden vanaf 
1 januari 2015. De Vlaamse Confederatie Bouw raadt kandidaat-bouwers dan ook aan niet 
langer met de realisatie van hun plannen te wachten. 
  
Nog dit jaar een appartement of assistentiewoning kopen in Leopoldspark geeft u 
dus de volle garantie dat u nog van het oude systeem van de woonbonus kan 
genieten. Wacht dus niet langer om te investeren in een nieuwbouwflat in 
Leopoldspark. Zo kan u nog volop van de huidige regelgeving profiteren! 
 
 

HET TEAM VAN ULVENHOUT VASTGOED WENST U 
EEN SUCCESVOL 2014 TOE! 
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U ontvangt deze mail omdat U informatie opvroeg via de website 
www.leopoldspark.be.  

 

Uitschrijven | Beheer uw voorkeuren | Email wordt niet correct weergegeven? Bekijk het in uw browser.  
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