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Well HELLO there!

In dit nummer

Beste lezer,
Vastgoed Gillis stopt onder deze naam, maar gaat integraal verder onder UGLY.BE. Dat was geen beslissing die ik zomaar
eventjes kon maken. Het vastgoedkantoor Vastgoed Gillis stampte ik in 2006 eigenhandig uit de grond, ik stopte er hart en
ziel in en stelde er een fantastisch team door samen. Dankzij die ervaring ontstond er ook een nieuw luik dat al sinds 2014
door de Antwerpse straten waait: UGLY.BE. Een atypisch vastgoedconcept dat toen volledig indruiste tegen de traditionele
kenmerken van de immosector, maar er wel op gestoeld is. Met UGLY.BE waren we pioniers in België. We verkochten als
eerste vastgoedkantoor niet zomaar een huis met vier muren en een dak, maar een droom. We toonden wat een woning kan
zijn: dankzij een inspirerende styling, tot de verbeelding sprekende professionele foto’s en een sublieme storytelling (niet mijn
woorden trouwens, maar wel die van Laurence, zie p. 4). We merkten dat deze aanpak meer en meer fans kreeg en naarmate
we evolueerden, verkozen ook meer klanten deze rebelse aanpak boven de klassieke manier, die onder de noemer Vastgoed
Gillis viel. En vooral: ook wijzelf waren blij dat we eindelijk onze creatieve kant konden tonen. Maar ik durfde niet te springen.
Angst is menselijk en van alle tijden. Dus ook bij ondernemers. Als je niets te verliezen hebt, zijn risico’s minder beangstigend.
Maar als je iets goeds in handen hebt en je draagt de verantwoordelijkheid voor het inkomen van 9 gezinnen, dan denk je
wel twee keer na. En dus zette ik babystapjes en opende ik eerst UGLY.BE-The Shop. Een winkel waar je de meubels en
accessoires kon kopen die we ook gebruikten voor de styling van onze UGLY.BE-panden. Tof, maar het was ook onduidelijk
voor heel wat mensen. “Is het nu een interieurzaak of een vastgoedkantoor?” klonk het vaak.
Nu, 5 jaar later, weet ik, voel ik dat het tijd is om te springen zodat we pas écht kunnen groeien. Zoals de Britse jeugdschrijver
Roald Dahl het ooit zei: “Doe alles met enthousiasme. Lauw is gewoon niet goed genoeg.” Ik laat daarom m’n eerste
geesteskindje los en ik zal het altijd graag blijven zien. Het heeft me zoveel geleerd en het heeft me gebracht tot m’n tweede
professionele uitdaging: het atypische vastgoedconcept UGLY.BE. Vanaf nu gaan we enkel verder onder deze vlag zodat er
geen verwarring meer is. We zijn een vastgoedkantoor dat woningen verkoopt op de allermooiste en creatiefste manier met
bakken ervaring in onze achterzak. En daar vertellen we je graag meer over in de tweede editie van ons UGLYZINE. Omdat
we ook fysiek uit onze voegen barstten, verhuisden we deze zomer naar onze winkel aan de overkant. Die bouwden we om
tot een prachtig vastgoedkantoor dat helemaal aansluit bij het UGLY.BE-gevoel. Je stapt binnen en je weet en voelt meteen
waar UGLY.BE voor staat. En een leuk extra: alles wat je ziet, van de lampen tot de stoelen waarop we zitten, is te koop. Dus
zoek of verkoop je niet meteen een woning, maar heb je wel een warm hart voor een mooi interieur? Spring dan zeker eens
binnen. We tonen je graag wat we in huis hebben.
Philippe
Zaakvoerder UGLY.BE
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Het team van UGLY.BE bestaat uit Philippe, Dorien
Katleen, Joni, Elise, Dominique, Jente, Marlies en Cristina.
Bij ons kun je terecht voor al je vragen. Met veel plezier

We verkopen geen muren, maar verhalen
Koper en verkoper samen aan het woord

See you on the other side!
Alles wat je moet weten over onze verhuis.

UGLY.BE & Furnified: een match made in heaven!
Philippe en Dimitri over hun gedroomde samenwerking

Bij ons in Antwerpen
Het UGLY.BE-team neemt je mee naar hun favoriete eet- en drinkadresjes in hun eigen buurt

Eerst trouwen, dan pas kopen: wat zijn de voordelen?
De drie huwelijksstels onder de loep

nemen we je bepaalde zorgen uit handen. En spreek
ons maar aan bij de voornaam, want wij zijn ook maar
gewone mensen.

Philippe Gillis

Dorien Odeurs

Joni Van Barel

Elise Van Schil

Dominique Lemmens

Marlies Beckers

Cristina de la Madera

Zaakvoerder
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Jente Vochten
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Vastgoedadviseur
Master in het notariaat

Vastgoedadviseur
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Copywriter

Katleen Van Laer
Office manager
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Fotograaf

Blader door naar pagina 9 en koop met korting bij Furnified
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“We verkopen geen muren, maar verhalen”
We verkopen elke dag woningen. En toch is
elke dag anders. Want elk huis heeft een andere
eigenaar, een andere koper en een ander verhaal.

En het is nu net dat verhaal dat we bij UGLY.BE

telkens weer willen begrijpen en vertellen. Alle

dagen woningen verkopen. We durven het zonder
blozen het boeiendste beroep ooit te noemen.

Elke woning maakt deel uit van
iemands leven
Monique was eigenlijk helemaal nog niet van plan om
haar woning te verkopen toen ze als een blok viel voor het
appartement waar ze nu woont. Ze wilde wel springen,
maar durfde niet. Het huis verkopen waar ze 28 jaar met
haar man, die net overleden was, gewoond had, was iets
waar ze echt tegenop keek.
“En dat weten we hier bij UGLY.BE”, vertelt onze makelaar
Joni Van Barel. “We verkopen elke dag woningen. En,
hoewel je dat zou denken, zorgt dat niet voor een routine.
Integendeel. Door elke dag weer met nieuwe huizen, nieuwe
gezichten en nieuwe verhalen in contact te komen, weten
we als geen ander dat elke woonst anders is. En vooral, dat
het voor elke koper of verkoper een deel van zijn of haar
leven vormt. Het is net dat verhaal dat we zo goed mogelijk
proberen te begrijpen en te vertalen in elke verkoop en
aankoop.”

Een woning verkopen, begint bij
het verhaal erachter te begrijpen
Monique: “UGLY.BE maakte alles waar ik zo bang voor
was zo gemakkelijk dat ik geen seconde getwijfeld heb.
Hun persoonlijke aanpak is goud waard. Een huis waar je
28 jaar woont, verkoop je niet zomaar. Met UGLY.BE wel.
Zij stelden me meteen gerust. Ze praatten over mijn woning
met dezelfde liefde als ik en toonde haar van haar beste
kant aan geïnteresseerden. En toen ging het vanzelf. Ze
namen alles in handen en uit die van mij. En dat was exact
wat ik nodig had.”

Een goed verhaal is één ding, Elke woning heeft een verhaal en
je moet het ook kunnen vertellen
een gevoel
Vincent en zijn familie verkochten hun prachtige woning in
Berchem. Dat probeerden ze eerst zelf, maar toen dat niet
meteen lukte, klopten ze aan bij UGLY.BE.
“Ik viel meteen voor de stijl van Joni”, vertelt Vincent. “Ze is
zo vriendelijk en optimistisch. Ik voelde meteen: jij mag mijn
huis verkopen en dat doe je vast met verve. En zo was het.
Vanaf het moment dat Joni er was, ging het bijna vanzelf.”
“Deze woning was zo prachtig”, vertelt Joni. “Hier wilden
natuurlijk zoveel gezinnen wonen, dat zag ik meteen. Het
probleem is alleen dat mensen die de woning voor een
eerste keer bekijken, natuurlijk nog niet voelen wat bewoners
al lang weten. De kunst, en die hebben we bij UGLY.BE heel
goed onder de knie (lacht), is om een potentiële koper in
één oogopslag heel dat verhaal te vertellen en hen dat echt
te laten voelen.”

“Dat is het”, gaat Vincent verder. “UGLY.BE toonde ons huis,
waar wij al jaren zo verliefd op waren, helemaal zoals wij het
zagen en voelden. En dat kregen we zelf niet aan potentiële
kopers uitgelegd. Dat is hun kunst. De ziel van een woning
helemaal tot leven laten komen bij elk bezoek. Of zelfs al op
hun website. Als je alleen nog maar de foto’s bekijkt en de
bijhorende teksten leest, voel je het al helemaal. Een bezoek
maakt die beleving alleen nog maar af.”
Dat kan Laurence, die de woning van Vincent kocht, alleen
maar bevestigen. “We hadden het huis al eerder te koop
zien staan, maar waren niet getriggerd om te gaan kijken.
Stom, bleek achteraf, want het beeld dat we op basis van
die eerste foto’s hadden, klopte helemaal niet. We waren
wél verliefd, maar dat zagen we eerst niet. En dat is nu net
het grote talent van UGLY.BE.

“Dat is hun
kunst.
De ziel van
een woning
helemaal tot
leven laten
komen
bij elk
bezoek”
Vincent

UGLY.BE | Verkoop een thuis

Maar liefst 75% van de mensen die op zoek zijn naar een nieuwe woning kan niet doorheen een bestaand interieur
kijken. Ouderwetse zetels, een aftandse keuken, opgestapelde rommel of een kleine tuin. Het zijn maar enkele
dingen waar nieuwsgierigen op afknappen. Hoe omzeil je die? Door je te focussen op wat een woning wél kan zijn.
Door je mogelijke kopers te laten dromen hoe het is om in jouw huis of appartement te wonen. Door je troeven uit te
spelen dus. En dat kunnen we bij UGLY.BE super goed.

Team van experts
Elke woning overgieten we met een op maat gemaakte UGLY.BE-saus. Samen met jou schetsen we een droom.
Nadien werkt onze styliste die uit. Ze gaat aan het werk met jouw meubels of richt een leegstaande woning in met
meubels van onze partner Furnified. Tot ze een thuis heeft gecreëerd waar iedereen zo zou willen wonen.

Vastgoedervaring sinds 2006
Maar het blijft niet bij dromen alleen. Met UGLY.BE bieden we ook alles aan wat een ander vastgoedkantoor doet.
Dat doen we namelijk al sinds 2006 onder de noemer Vastgoed Gillis.
We spelen kort op de bal en vragen alle noodzakelijke attesten en papieren op. We hebben goede contacten met
notarissen en zijn aanwezig wanneer je het compromis én de akte ondertekent. Oh ja, en het verkopen van de
woning zelf nemen we natuurlijk ook integraal (en met de glimlach) voor onze rekening.

Relax. This is home.
Vertrouw dus op ons en laat ons je woning snel én aan de beste prijs verkopen. Jij hebt ongetwijfeld leukere dingen
te doen. Zoals je nieuwe stek inrichten.

“Mijn man is jurist en zet in elk contract graag de puntjes op
de i. Maar dat was helemaal geen probleem voor Elise. Ze
wist heel goed waarover ze sprak en waarom ze bepaalde
zaken net zo aanpakte. En als mijn man het contract oké
vindt, dan weet je dat je in goede handen bent (lacht).”

Bel ons op het nummer 03 309 10 10 of e-mail naar info@ugly.be
en we komen graag langs voor een vrijblijvend gesprek.

Laat je kopers dromen

Omdat elke woning anders is, passen we onze manier van communiceren ook aan. Dit doen we doordacht en
bekijken we met onze interne communicatiespecialist en het hele team. Enkel zo komt je woning in het vizier van de
juiste doelgroep, op een toffe manier en op het meest ideale moment.

Een waterdicht en helder contract
geeft vertrouwen

Van plan om je woning te verkopen en
helemaal getriggerd door onze aanpak?

Sommige woningen verkopen zichzelf, maar daarom nog niet aan de beste prijs. Andere woningen lijken dan
weer een helse uitdaging om kwijt te geraken. Maar wist je dat elke woning een unieke troef heeft? En dat je
net die moet uitspelen als je je woning wil verkopen?

Die droom leggen we vast met prachtige beelden van een professionele fotograaf. Geen wazige smartphonekiekjes, maar foto’s die zo uit een woonmagazine geplukt zouden kunnen zijn. Onze tekstredacteur speelt dan weer
met woorden en vertelt het verhaal van jouw woning, doorspekt met elementen die vertellen hoe het is én hoe het
zou kunnen zijn.

“Hun vakmanschap straalt ervan af”, gaat Sofie verder.
“We vonden dat we zelf prachtige foto’s van onze woning
maakten. Totdat we die van UGLY.BE zagen, die maakten
het verschil van bij het begin. Dat en hun supervriendelijke
en professionele rondleidingen. Ze vertellen de juiste dingen
op het juiste moment en dat werkt. Dat heet dan verkopen,
waarschijnlijk. Maar dan wel zonder ook maar een keer te
bluffen. Alles wat ze vertelden, was waar.”

Zij hebben de know-how om een woning te laten zien zoals
ze echt is. En het gaat zelfs om meer dan enkel zien. Ze
laten je het helemaal voelen. En dan voel je jezelf er meteen
thuis. Hun storytelling is subliem.”

Een woning verkopen is een vak
“We dachten dat we onze woning zelf wel konden verkopen.
Tot UGLY.BE het deed.” Sofie en haar man wilden hun
woning zelf verkopen. Want, eerlijk, hoe moeilijk kan dat zijn?
Alle pogingen die makelaars deden om het van hen over te
nemen, werden meteen in de kiem gesmoord. “Tot we Elise
van UGLY.BE over de vloer kregen”, vertelt Sofie. “Na haar
verhaal zeiden we meteen ‘ja’. En daar kregen we nooit spijt
van. We hadden ons eerste gesprek op een maandag, de
fotografe kwam op woensdag en een week later was onze
woning verkocht.”
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See you on the other side!
Twee jaar geleden openden we onze winkel UGLY.BE-The Shop. Boordevol leuke
meubels en interieurspullen die we ook gebruikten om onze panden mee te stylen.
Niet alleen kopers en verkopers, maar ook onze community op social media stroomden
massaal onze richting uit om hun woning opnieuw in te richten.

Meer volk, minder plek
Intussen bleef ons kantoor aan de overkant van de straat. Van hieruit volgden we
vastgoeddossiers op voor zowel het klassieke Vastgoed Gillis-concept als het vernieuwende
UGLY.BE-idee. We groeiden en stilaan barstten we letterlijk uit onze voegen. Verschillende
teamleden ontsnapten vaak al naar de winkel om zich daar rustig te installeren aan een van
de mooie tafels of bureaus.
Toen de beslissing viel om ook al onze panden onder het UGLY.BE-concept te verkopen,
was het dus niet meer dan logisch om zowel het kantoor als de winkel samen te voegen tot
één geheel. Tot een kantoor dat het volledige UGLY.BE-gevoel uitstraalt.
We wilden voldoende ruimte creëren voor ons team om in alle rust te werken met knusse
hoekjes en aparte vergaderruimtes, maar ook een salon waar onze klanten op hun gemak
kunnen wachten.

Welkom!
Ook aan de overkant verwelkomt
Katleen je met een brede glimlach.

Al onze planten kun je kopen bij
Tuincentrum Abies in Deurne.

De prachtige gordijnen in ons
kantoor en in de etalage zijn het
werk van Verstraete Decor.

Opgelet, overstekend wild!
Relax. This is home.

Ook ‘on the other side’ begeleiden Dominique,
Joni, Dorien en Elise je met een brede glimlach bij
de verkoop of aankoop van je woning.

Kom je bij ons interieurshoppen, een compromis
ondertekenen of gewoon even hallo zeggen? Dan
ontvangen we je aan ‘onzen toog’ met een lekkere
Illy koffie of een glaasje plat- of bruiswater van
onze gouden Aqualex-kraan.
Dorien, niet enkel onze master in het notariaat,
maar ook recent gepromoveerd tot fruitmaster,
vult wekelijks onze XLBoom schaal met vers fruit.

Je zou voor minder als je elke dag in zo’n mooi
kantoor mag komen werken.

Kijken en kopen!
Alles wat je ziet, is te koop. Uitgezonderd onszelf. Handig want de meubels van Furnified kun je normaal enkel online bestellen.
Nu kun je ze zien én uittesten. Ook als je niet van plan bent om een woning bij ons te kopen of te verkopen.
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A Match made in Furniture Heaven
Dimitri: “Furnified was toen ook net gestart, dus onze
ideeën zijn ook nog eens even oud (lacht), en websites
waren een goede manier om te polsen of onze ontwerpen
effectief scoorden bij het publiek. Het feit dat Philippe
ons toen meteen gevonden heeft, zegt genoeg. We zijn
elkaar nadien ook beginnen volgen op sociale media,
zo gaat dat dan tegenwoordig, en ik kon me helemaal
vinden in hun aanpak.”

Vanaf deze zomer zijn vastgoedkantoor Vastgoed
Gillis met als speciaal concept UGLY.BE en hun
interieurwinkel UGLY.BE The Shop versmolten
tot een prachtig geheel voor interieurliefhebbers.
Wanneer je nu binnenstapt in het UGLY.BE-kantoor
voel je meteen de vibes die je ook spot in hun
panden. Voor de inrichting – die trouwens integraal
te koop is – ging UGLY.BE een partnership aan met
de Antwerpse meubeldesigner Furnified. Dimitri De
Vocht en Philippe Gillis, elk zaakvoerder, vertellen
over hun gloednieuwe samenwerking.

Maar jullie verkopen ook nog
andere merken bij UGLY.BE?
Philippe: “Inderdaad. We hebben nog steeds een aantal
andere merken voor onder meer accessoires, maar het
merendeel van de meubels die je hier ziet staan in ons
kantoor/winkel zijn van Furnified en gebruiken we dus ook
om sommige van onze panden mee in te richten. Op die
manier trekken we de lijn door en krijgen onze klanten
meteen het gevoel mee dat we ook nastreven voor hun
eigen woning. Ook al laten we even vaak de bestaande
meubels in de te verkopen panden staan. Dat hangt telkens
van de persoonlijke situatie af. Maar ook voor kopers
is het leuk. Wanneer ze bij ons het compromis komen
tekenen voor de woning die wij aan hen verkopen, zoeken
ze vaak nog meubels. Op die manier wordt het plaatje vaak
sneller compleet.”

Wat maakt Furnified nu anders dan
een andere meubelfabrikant?
Dimitri De Vocht (zaakvoerder Furnified): “Wie fan is van
design betaalt zich blauw. Mensen met een kleiner budget
zijn dus vaak gedoemd tot goedkopere massaproductie.
Stuks die iets braver zijn en die je vaak terugziet. Wij
combineren het beste van twee werelden. We maken leuke,
trendy designmeubels aan aanvaardbare prijzen die we
online verkopen. De prijs kunnen we drukken omdat we
met zo weinig mogelijk tussenschakels werken. Samen
met twee interieurarchitecten en een aantal freelance
designers ontwerpen wij meubilair zoals zetels, stoelen
en – mijn favoriet – salontafels. Daarbij zetten we hoog
in op inspirerende en eigentijdse designs. Die laten we
dan meteen ontwikkelen in ambachtelijke ateliers. Nadien
verkopen we onze stukken online. Er zijn dus amper
tussenpersonen. En daardoor vind je als liefhebber van
design bij ons toch een relatief goedkoop stuk.”

A la tête du client
Is het dat unieke en tóch betaalbare
wat UGLY.BE gemeen heeft met
Furnified?
Philippe Gillis (zaakvoerder UGLY.BE): “Wij proberen
inderdaad ook elke woning op een unieke manier in de
markt te zetten zonder structureel wijzingen door te voeren.
In die zin houden we het ook betaalbaar. Net zoals Furnified
proberen we creatief om te springen met de huidige
markttendensen en wensen van ons doelpubliek. En laat
ons doelpubliek nu ook net erg gelijkaardig zijn aan dat van
Furnified. Hun stijl ligt helemaal in lijn met de onze. En dat
is Scandinavisch meets Mid-Century design, vintage dus.”
Dimitri: “Maar onze ‘vintage’ is geen echte vintage. We
laten ons inspireren door oudere modellen uit de jaren 50
en creëren designs in deze trend. Maar we houden wel
rekening met de noden van vandaag. Zo was bijvoorbeeld
een dressoir vroeger bijna altijd 2m20, maar voor veel
mensen is dat vandaag te groot. Daarom bieden wij er een
aan van 1m50. We proberen echt een goed oog én oor
te hebben voor wat er speelt bij ons doelpubliek en daar
kort op in te spelen. Dat kunnen we ook, net omdat we
met amper tussenpersonen werken. Wanneer een ontwerp
klaar is, kunnen we daar twee weken later al een prototype
van hebben en een maand later kan het meubelstuk al in
je living staan. Bij grote meubelbedrijven zit er soms

Gezonde spanning

Philippe Gillis (links) en Dimitri De Vocht (rechts)

maar liefst twee jaar tussen. In een snel veranderende
maatschappij kom je dan hopeloos te laat. Wij zijn flexibeler
en mensen appreciëren dat.”
“Philippe: “Ook dat merk ik bij de klanten van UGLY.BE. Het
moet snel gaan. Wanneer mensen hun woning verkopen had
die liever gisteren dan morgen online gestaan. Dankzij ons
veelzijdig team en de wisselwerking van vaste makelaars en
creatieve freelancers kunnen we ook snel schakelen. Ons
team heeft in al die jaren, 13 jaar Vastgoed Gillis enerzijds
en 5 jaar UGLY.BE anderzijds, een ton aan ervaring
opgebouwd. Ze zien al bij een eerste bezoek meteen de
mogelijkheden en briefen dat ook door aan onze freelance
fotograaf en tekstschrijver die er op hun beurt hun creatieve
blik op werpen.”

Maar hoe blijf je on top of things
in een wereld waarin iedereen
meekijkt en elkaar kopieert?
Dimitri: “Ik reis enorm veel en laat me graag inspireren tijdens
citytrips. Ook al ben ik een trotse Antwerpenaar, ik wil niet
onder de kerktoren blijven zitten – hoewel onze kathedraal
natuurlijk wel de allermooiste is (lacht). Het allerleukste aan
m’n job is net dat creatief denken, spelen met materialen en
een mooi design maken dat ook technisch haalbaar is.”
Philippe: “Je onderscheidt jezelf inderdaad door creatief te
zijn. Het idee van UGLY.BE an sich is niet nieuw, maar wel
wat ik ermee gedaan heb. Je moet het jezelf eigen maken.
Het moet authentiek zijn, anders werkt het niet. Dan is het
niet geloofwaardig. En dan zou ik het trouwens ook niet fijn

vinden. En zolang je dicht bij jezelf blijft, ben je uniek en kan
niemand je kopiëren, toch?”

Naast een creatieve blijft het toch
ook een spannende uitdaging?

Die authenticiteit streven jullie
bij Furnified ook na in het gebruik
van materialen.

Dimitri: “Zeker in het begin. Toen wist je nog niet of een
product goed zou scoren. Vandaag kunnen we dat

Dimitri: “Klopt. Ik hou van natuurlijke materialen zoals hout,
leder en marmer. We gaan zelf naar marmergroeves waar we
een grote blok marmer uitkiezen. Een natuurproduct is altijd
uniek. Het heeft een geschiedenis en dus ook imperfecties,
wat het net zo fascinerend en uniek maakt. Anders kun je
even goed imitatie gebruiken en dan ziet alles er hetzelfde
uit. Sowieso proberen we bij Furnified zo weinig mogelijk
met plastic te werken. Ons doel is om tegen begin 2020
uitsluitend nog kartonnen verpakkingen te gebruiken.”

Er was eens een bankje
Jullie samenwerking klinkt alsof
ze enorm organisch gegroeid is.
Kenden jullie elkaar al?
Philippe: “Dat is een leuke anekdote. Het toeval wou, of
misschien net niet, dat ik het prototype van een van de
eerste Furnified-bankjes had ontdekt op tweedehands.be.
We spreken anno 2014 en waren net gestart met UGLY.BE.
Toen zochten, leenden en kochten we nog onze meubels
her en der. Ik was meteen verkocht toen ik dat bankje spotte.
Het paste helemaal bij onze stijl.”

ook dat mensen ongeduldiger worden. Ze willen wonen zoals
in de boekskes. Dat moet aangeleverd worden op een
zilveren plateau en ook nog eens snel. Concepten zoals
Furnified en UGLY.BE spelen daar handig op in. Onze
klanten blij en wij blij.”
Philippe: “Bij elke woning die we verkopen vertellen we
een verhaal en scheppen we een belevenis zodat mensen
er zich bijna letterlijk al zien wonen. De droom wordt bijna

“Bij elke woning geven we de kopers
een inkijk in hoe hun leven er kan uitzien.
De droom wordt bijna tastbaar”
Philippe

iets beter inschatten en stel dat een item minder goed
aanslaat, kunnen we dat intussen ook opvangen door stuks
die wél goed verkopen. Maar toch blijft het een enorme
verantwoordelijkheid die je niet zomaar eventjes kunt
omzeilen.”
Philippe: “Daar herken ik mezelf ook wel in. (lacht) Dat is
natuurlijk eigen aan zelfstandigen. Als je zelf iets uit de grond
stampt, dan kun je dat moeilijk loslaten. Net zoals Dimitri
hou ik ook van uitdagingen en vernieuwing. Vastgoed Gillis
is 13 jaar m’n kindje geweest, maar nu is het tijd voor iets
nieuws. Vastgoed is een traditionele sector waar er vaak op
dezelfde manier gewerkt wordt. Het is dus elke dag opnieuw
nadenken met het hele team over hoe we het anders en nog
beter kunnen doen. Maar ik had UGLY.BE niet kunnen doen,
mocht ik niet eerst het traject van Vastgoed Gillis hebben
gevolgd. Die ervaring heeft ons gebracht waar we nu staan.
Dat brengt spannende momenten met zich mee, want nu
moeten we alle panden op de UGLY.BE-manier tonen, en
ook de oudere generatie overtuigen dat deze manier van
werken gewoon beter is. De uitdaging zit ’m erin om in
elk pand een troef te vinden. En het is vooral wanneer het
lukt bij de moeilijke panden dat je echt trots wordt. Toen ik
doorhad dat we daar dankzij ons sterk team 95% van de tijd
in slaagden, wist ik dat we ervoor moesten gaan.”

Vroeger moesten mensen meer
moeite doen. Zowel om zich een
idee van een woning te vormen als
om meubels te vinden. Zijn mensen
nu niet te veel verwend?
Dimitri: “Dankzij sociale media kan iedereen bijna alles zien
wat hij of zij wil. De wensen en eisen worden dus groter. Tel
daar nog eens het succes van online shoppen bij, dan weet je

tastbaar. We geven ze een inkijk in hoe hun leven er kan
uitzien. We verdoezelen daarbij niks of liegen niet, maar
verleiden en charmeren kan nooit kwaad hé.” (lacht)

Subtiel duurt het langst
Is atypisch ondernemen eigen aan
Antwerpenaars?
Allebei (in koor): “Uiteraard!”
Dimitri: “In de loop der geschiedenis heeft Antwerpen
zich altijd sterk geprofileerd op vlak van mode, kunst en
architectuur. Het zit een beetje in ons DNA. Daarnaast is
Antwerpen natuurlijk ook de grootste stad van Vlaanderen.
Hier kun je gemakkelijker experimenteren. Als het hier
werkt, is de kans reëel dat het ook zal werken in andere
steden. Dat merken we ook aan onze fans in onder meer
Gent en Brussel.”
Philippe: “Je merkt dat ook aan het feit dat we stilaan
door anderen én in andere steden gekopieerd worden.
We hebben natuurlijk al wat paadjes geëffend. Anderen
kunnen zien dat wat wij doen, werkt. Wat ze natuurlijk niet
altijd zien, is de hoeveelheid werk die erin kruipt. (lacht)
Maar goed, ik beschouw het als een compliment en een
motivatie om creatief en vernieuwend uit de hoek te blijven
komen. Of zoals ik het ook zie bij één van m’n favoriete
designers, Axel Enthoven: het zijn de kleine subtiele dingen
die iets mooi maken.”
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APPARTEMENT ANTWERPEN
Korte Vlierstraat 10

HUIS ANTWERPEN
Zénobe Grammestraat 25
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APPARTEMENT DEURNE
Ter Rivierenlaan 10 Bus 5

HUIS ANTWERPEN
Pyckestraat 8

Oh Antwerpen en haar groene rand.
Iedereen is er verslingerd aan, toch?
Elke dag opnieuw staan we versteld van
de prachtige woningen die in Antwerpen
te ontdekken zijn. Maar wonen is zoveel
meer dan gezellig binnen zitten. De buurt
maakt het verhaal pas echt compleet.

“We dachten dat we onze woning
zelf wel konden verkopen. Tot
UGLY.BE het deed”

En dé perfecte woning ligt in een wijk
allerleukste plekjes uit hun eigen buurt.
De Pallieter
HUIS DEURNE
Drakenhoflaan 68

HUIS BORGERHOUT
Guldensporenstraat 3

Hier vind je Elise elke vrijdagavond. Ze komt binnen en bestelt
haar Aperol Spritz nog voor ze haar benen onder een tafel
schuift. “De Pallieter is de ideale plek voor mijn eerste glaasje
na een lange werkdag. Of ik kom er helemaal op het einde nog
terecht voor een laatste (lacht). En het zalige Mechelseplein krijg
je er gratis bij. Heerlijk!”
• Mechelseplein 17, 2000 Antwerpen

De parken van Deurne
Katleen is een van de grootste fans van de parken in Deurne.
Haar dagelijkse missie: zo weinig mogelijk straten doorkruisen
op weg naar kantoor. Het feit dat dit in Deurne perfect kan,
maakt haar zo content. “Ik hou ervan om ’s morgens vroeg
te gaan joggen in het Rivierenhof. Dan heb ik het park bijna
helemaal voor mij alleen. Daarna geniet ik nog heerlijk na van een
natuurwandeling met de fiets aan de hand, steek ik snel even
de Herentalsebaan over en kom ik via het Te Boelaerpark naar
kantoor. En bij mooi weer eindig ik m’n werkdag met een frisse
duik in de natuurvijver in het Boekenbergpark.”
HUIS BORSBEEK
Jozef Reusenlei 33

HUIS BERCHEM
Mevrouw Courtmanstraat 1

HUIS BERCHEM
Saturnusstraat 26

• Rivierenhof (Turnhoutsebaan 232, 2100 Deurne)
• Te Boelaerpark (Gitschotelei, 2140 Borgerhout
• Boekenbergpark met zwemvijver (Unitaslaan, 2100 Deurne)

• Elisabethlaan 117A, 2600 Berchem

Het Bos van den Baron en
Brasserie Hof ter Linden
Dominique noemt dit fenomenale historische kasteel met tuin en
vijver haar favoriete onthaasting. “Hier reed ik vroeger als klein
meisje altijd met m’n fiets door op weg naar de muziekschool.
Het is er zalig om te wandelen en intussen kun je in het kasteel
halte houden om iets te eten en drinken. Helemaal top.”
• Drie Eikenstraat 5, 2650 Edegem

Standard Pizza
Philippe is fan en niet alleen van de pizza’s. “Hier kom ik graag
om twee redenen. Allereerst zijn de pizza’s met zuurdesemdeeg
hier OVERheerlijk. Maar ze smaken nog beter in een prachtige
vastgoedomgeving. Het PAKT en het Groen Kwartier zijn echt
topvoorbeelden van hoe de stad aan verdichting moet doen. De
combinatie van behoud van patrimonium, groen en nieuwbouw
zijn volgens mij de sleutel tot succesvolle ontwikkelingen. Het feit
dat ik er met de fiets vanuit mijn woonplaats Mortsel heen kan, is
natuurlijk ook een pluspunt.”
• Regine Beerplein 1, 2018 Antwerpen

Deze woningen hebben wij snel
en aan de beste prijs verkocht

Jardin Public
Ben houdt van steak tartaar. Altijd. Maar vooral als hij die bij
Jardin Public kan opsmikkelen. “Jardin Public is al jaren een
vaste waarde in de buurt, en terecht. Ze hebben een topterras in
de zomer en op koude dagen zit je hier gezellig aan de
open haard.”
• Lodewijk Van Berckenlaan 146, 2600 Berchem

Walvis
Jente komt hier zalig genieten en ontstressen, terwijl ze zich even
in de hoofdstad van Frankrijk waant. “De Walvis is een beetje
Parijs in eigen stad. Hier zit je prachtig onder de bloesems op het
terras en ook binnen is het supergezellig. Ik hou van hun heerlijke
koffietjes, vooral de flat white. En een zondagse apero heb ik hier
ook nog nooit afgeslagen.”
• Walvisstraat 1, 2018 Antwerpen

Café Exter
Cristina en haar kinderen zijn er vaste klant. “Volgens mijn
kinderen hebben ze hier ‘het beste ontbijt oooooit’. En daarna
gaan we ravotten in het Boekenbergpark aan de overkant. Meer
moet dat op een stralende zondagmorgen niet zijn.”
• Eksterlaar 3, 2100 Deurne

Hier haalt Joni haar ochtendkoffie. Haar favoriet: “De Butchers
Breaky is to die for. Butchers Coffee makes my day. Ah ja, want
ze zijn al open om 7 uur. Zalig. En dat dan nog eens op een
super gezellig pleintje. En mooi meegenomen: eigenaar Dave
Haesen mag er zeker zijn.”

Hier spot je Marlies regelmatig met boek, laptop of vrienden.
“Bar Brut is zo’n plek ‘where everybody knows your name’. Het
voelt altijd een beetje aan als thuiskomen, zelfs als je eventjes
weggeweest bent. Hier loop je altijd wel een gelijkgestemde ziel
tegen het lijf of sla je een praatje aan de toog. Over wijn of over
de andere heerlijke dingen in het leven.”
• Londenstraat 3, 2000 Antwerpen

• Kasteelstraat 57, 2000 Antwerpen

Van plan om je woning te verkopen en helemaal getriggerd door onze aanpak?
Bel ons op het nummer 03 309 10 10 of e-mail naar info@ugly.be
en we komen graag langs voor een vrijblijvend gesprek.

Jardin Public

Bar Brut

Butchers Coffee

HUIS WILRIJK
Doornestraat 166

Chasse Royale

Een snelle hap of op het gemak aperitieven met vriendinnen
op het (verwarmde) terras? Dorien is fan. “In de zomer bestel ik
hier graag een overheerlijke portie mosselen op het terras. Hallo
vakantiegevoel! De bediening is hier altijd snel én met een smile
tot achter de oren! En ook het feit dat mijn babyfoon hier bereik
heeft, is natuurlijk een meevallertje!” (lacht)

waar je graag vertoeft. Ons team tipt de

Sofie

HUIS BORGERHOUT
Joris Helleputtestraat 41

Chasse Royale

Walvis

De Pallieter

APPARTMENT WILRIJK
Groenenborgerlaan 1

Volg jij ons al?
ugly_be
UGLY.BE
Standard Pizza

Eerst trouwen, dan pas kopen:
wat zijn de voordelen?
Moet je getrouwd zijn om samen een woning te kopen?
Het antwoord hierop is neen. Al moeten we toegeven
dat getrouwd zijn wel zijn voordelen heeft, zeker als je
kinderen hebt. Maar wat zijn die voordelen dan precies?
We vroegen het aan een notaris.

Bescherming van de gezinswoning

Binnen het huwelijk geniet de gezinswoning een bijzondere
bescherming. Geen van de partners kan zonder toestemming
van de andere beslissen om de gezinswoning te verkopen of te
verhuren. Deze bescherming geldt ook indien slechts één partner
eigenaar is van het huis.

Erfrecht

Het huwelijk biedt ongetwijfeld de grootste bescherming voor
de langstlevende partner. Hij of zij erft hoe dan ook altijd het
vruchtgebruik van de gezinswoning en de aanwezige inboedel.
Want als langstlevende partner ben je automatisch erfgenaam
van je overleden echtgeno(o)t(e).
Er wordt nog een verschil gemaakt tussen partners
met en zonder kinderen.
Heb je geen kinderen, dan erft de langstlevende partner het
volledig gemeenschappelijk vermogen, waaronder de woning.
Zijn er wel kinderen, dan valt de helft van de woning in de
nalatenschap. De langstlevende partner heeft het vruchtgebruik
(tot hij of zij sterft) en de kinderen erven de blote eigendom.
Dankzij dit vruchtgebruik heb je levenslang het recht om de
gemeenschappelijke woning te blijven gebruiken. Voor de
gezinswoning betreft dit bovendien ook de hierbij horende
huisraad. Dit betekent dat de kinderen van de overledene de
langstlevende partner nooit zomaar uit de vroegere gezinswoning
kunnen zetten. Tenslotte heb je als vruchtgebruiker niet enkel
het recht om de woning te bewonen, maar ook om de woning te
verhuren en de huurinkomsten te innen.
*Sinds 1 januari 2007 krijg je als langstlevende partner een vrijstelling van
erfbelasting op de nettowaarde van je gezinswoning. De gezinswoning
is de hoofdverblijfplaats waar jij en je partner op het ogenblik van het
overlijden samenleefden.

Leninglasten verdelen

Een lening voor de aankoop of bouw van een woning
levert fiscaal voordeel op. In de praktijk is dat meestal de
aftrek voor enige woning. Ben je feitelijk samenwonend en
gingen jij en je partner samen een lening aan, dan worden
de kapitaalaflossingen en intresten verdeeld in functie van
het eigendomsaandeel. Terwijl de keuze tussen aparte leningen

of een gezamenlijk woonkrediet bij feitelijk samenwonenden
grotendeels afhankelijk is van het eigendomsaandeel, ligt dat
anders bij getrouwden en wettelijk samenwonenden. Daar gaat
de voorkeur meestal uit naar een gezamenlijk woonkrediet. Zo
kunnen getrouwde koppels zelf kiezen wie welk deel van de
leninglast aftrekt. Je kunt op die manier perfect optimaliseren in
functie van je persoonlijke noden.
Ook goed om te weten is dat je kunt trouwen onder drie
verschillende huwelijksstelsels. Onder het wettelijk stelsel,
met algehele gemeenschap of met scheiding van goederen.

Wettelijk stelsel

Elk huwelijk is onderworpen aan een huwelijksvermogensstelsel,
ook indien er geen huwelijkscontract werd afgesloten. Als een
koppel géén huwelijkscontract heeft afgesloten, vallen ze onder
het basisstelsel of wettelijk stelsel en dit vanaf de dag van hun
burgerlijk huwelijk. In een wettelijk stelsel zijn er
drie vermogens: één gemeenschappelijk vermogen en
twee aparte, eigen vermogens.
Kort samengevat: alles wat je reeds bezat vóór het huwelijk
en alles wat je verkrijgt via erfenis of schenking is eigen. Ook
inkomsten uit eigen goederen zijn eigen. Wat je verdient (vb.
beroepsinkomsten) tijdens het huwelijk is gemeenschappelijk.

Algehele gemeenschap

Zoals de benaming het reeds aangeeft, is in dit stelsel van
de 'grote liefde' alles gemeenschappelijk. Ongeacht de wijze
waarop de goederen verkregen werden, zullen ze steeds samen
toebehoren aan beide echtgenoten. Dit betekent dat niet enkel
de (beroeps)inkomsten tijdens het huwelijk maar ook al wat men

Ben je van plan om je woning te (ver)kopen?
Bezoek dan zeker onze website en ontdek al onze panden.

WWW.UGLY.BE

reeds voor het huwelijk aan vermogen heeft opgebouwd én al wat
men tijdens het huwelijk nog via schenking of erfenis ontvangt,
automatisch toebehoren aan beide partners.
Bij ontbinding van het stelsel door echtscheiding of overlijden zal
alles netjes in twee verdeeld worden. In dit stelsel heeft het geen
enkel belang wie wat gekocht of betaald heeft, op wiens naam
de bankrekening staat, op wiens naam een factuur staat, of men
de goederen reeds bezat vóór het huwelijk of deze tijdens het
huwelijk gekocht of geërfd heeft. Alles is gemeenschappelijk.

Scheiding van goederen

Je kunt er ook voor kiezen om te trouwen met scheiding van
goederen.
In een stelsel van scheiding van goederen blijven
de echtgenoten financieel volledig onafhankelijk van
elkaar. De inkomsten van de echtgenoten blijven van
elkaar gescheiden. In een stelsel van scheiding van
goederen bestaan er slechts twee vermogens: de eigen
vermogens van de echtgenoten. In dit stelsel bestaat
er géén gemeenschappelijk vermogen. Het ontbreken
van een gemeenschappelijk vermogen betekent niet dat de
echtgenoten niets samen kunnen bezitten. De goederen die
ze samen bezitten, zijn echter niet gemeenschappelijk maar
in onverdeeldheid. De partners moeten telkens bewust de keuze
maken wat en of zij samen aankopen, sparen etc.
Ook in dit basisidee van gescheiden goederen en inkomsten
kunnen partners elkaar beschermen. Zo wordt klassiek gewerkt
met een beperkt gemeenschappelijk vermogen binnen het stelsel
van scheiding van goederen, ook wel TIGV (Toegevoegd Intern
Gemeenschappelijk Vermogen genoemd) waar bijvoorbeeld de
gezinswoning in ondergebracht kan worden.

Volg jij ons al?
ugly_be
UGLY.BE

GITSCHOTELLEI 153-157, 2600 BERCHEM︱T: 03 309 10 10︱INFO@UGLY.BE︱V.U. PHILIPPE GILLIS︱BIV 502.848 ︱WWW.UGLY.BE
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