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HUIS 

TE DUUR 



Heb je er al van 
gedroomd om samen 

met vrienden een 
kasteel te kopen ? 



 
eigendom- gebruik 

 
 fair 
 

tof 



wooncoop 
huren	bij	jezelf	



 
➢  wooncoop zorgt voor de aankoop, 

beheer en (ver)bouw	
➢  huren bij jezelf	

➢  Je bent mede-eigenaar van de cvba	
➢  Inspraak/betrokken cfr eigenaar	
➢  Levenslang huren, recht op wonen	

Oplossing	
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➢ Groepen collectief wonen 
 

➢ Doelgroep-organisaties op zoek 
naar een juridisch vehikel 
 

➢ Jij en ik ! 
 

We zijn er voor	
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➢ Verschillende typologieën 
(kamer, studio, appartement, 
gezinswoning) 
 

➢ Meer of minder delen 
Collectief wonen 
 

➢ Vraaggedreven	

We zijn er voor	
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➢ °27 september 2017 
➢ Burgercoöperatie 

•  bewoners en achterban 
•  sociale investeerders 

➢ aandelen vanaf € 250 
➢ leningen vanaf € 10.000 
➢ erkende coöperatie 

➢ 1 stem per aandeelhouder 
➢ Max 6% 

➢ geen meerwaarde 
➢ geen verkoop 

cvba	

 



wooncoop 
het financiële plaatje	

 
Min 1/3  

coöperant bewoners 
coöperant bewonerskring 

4% of 2+2%	

Min 1/3  
coöperant investeerder 

2% 

1/3  
lening bij de bank	
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➢ uit	
○  verwerving panden  	

 1/3 huurders/mede-eigenaars	
 1/3 bank 
 1/3 investeerders	

 
➢ in	

○  huur 
○  incl. beheer, €30 contract/maand	
○  4% opstartkost per project	

financieel plan	

 



Projecten 
 



➢ Tinkstraat (Gent) 
➢ 1 appartement 
➢ 6 kamers 
➢ Veel gedeelde 
ruimte 



➢ Warnefordstraat - 
Land van Waaslaan 
(Gent) 

➢ meerdere kamers/
studio en loft 

➢ Wordt nu tijdelijk 
verhuurd 

➢ Renovatie start 2019 



➢ Cohousing Eikenberg (Brugge) 
➢ 3 appartementen 
➢ Ecologie – inclusie - betaalbaarheid 
➢ Start werken najaar 2018 
➢ Ingebruikname 2020 



➢ Cohousing Biotope (Gent) 
➢ 1 appartement 
➢ Doelgroep vluchtelingengezin 
➢ Unieke gedragenheid door de rest van 
de groep 



➢ Zandloperstraat (Gent) 
➢ Op vraag van 7 mensen 
➢ +10 units co-housing 
➢ 3.600 m2 
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➢ Brugge 

➢ Antwerpen 

➢ Brussel 
 
➢ Leuven 

➢ Sint-Niklaas 

➢ Hasselt 

➢ … 

Vele gesprekken	
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Karel Lootens	
O D	

Gerbrand Nootens	
O D - Gent	

Lukas Vanelderen	
O D - Gent	

Jeroen Gaeremynck 

O D - WVL 
 Anthony Hermans 

Brussel 

 Annick Annaert 

Antwerpen 

 

 

Centraal ondersteund maar lokaal verankerd door 

pand / wooncoop verantwoordelijke. 
 

Wij	
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wooncoop 

kapitaal 

 via aandelen.wooncoop.be 

 

bewonersgroepen 

of organisaties 

 

panden 

of gronden 

 

 

 

 
 
 

 Wat kan ik doen?	
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HUIS 

TE COOP 


