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A PERFECT MATCH 
Kris en Wesley over  
(ver)kopen met Ugly

HIER WIL JE WONEN
Te Boelaerpark:
hip & happening

LUXEBEEST OF HIPPE 
VOGEL?

Marmer & terrazzo 
stelen de show



Beste lezer, 
Toen ik in 2006 Vastgoed Gillis oprichtte, had ik het idee om anders te zijn. Ik wilde niet het 
zoveelste standaard immokantoor starten. Ik wilde een meerwaarde vormen voor zowel 
kopers als verkopers van woningen. Klinkt ambitieus? Ja, maar dromen mag. Het zijn net die 
dromen die jij en ik met elkaar gemeen hebben. Niemand wil een doorsnee woning, we hebben 
allemaal wel een bepaald idee over onze ‘thuis’. En het is die ene thuis die ik je wil laten zien.  
Onderzoek toonde aan dat maar liefst 75% van de woningzoekers niet door een bestaand 
interieur kan kijken. Daarom begon ik in 2014 te experimenteren om woningen op een leuke manier in 
te richten, samen met een stylist. Een copywriter zorgde voor een passend verhaal en een professionele 
fotograaf maakte beelden met de juiste belichting. Zo stelden we een woning voor in de best mogelijke 
omstandigheden. Dat idee mondde uit in UGLY. Een atypische naam voor een atypisch concept. Een 
naam die blijft hangen en waarover gepraat wordt, want in tijden waarin informatie op ons afgevuurd 
wordt, moet je proberen op te vallen. Vastgoed Gillis blijft het overkoepelende kantoor, maar we bieden 
sindsdien twee concepten aan: klassiek, zonder inrichting en UGLY. Bij beide concepten krijg je als 
vanzelfsprekend dezelfde toegankelijke service. Maar daar bleef het niet bij. In 2016 openden we UGLY.BE 
– The Shop, een winkel waar je al onze meubels en interieurspullen ook kunt kopen voor je eigen woning.  
En hieruit groeide nu onze nieuwste telg: het UGLYZINE. Een magazine waarin we je willen 
inspireren, verleiden en motiveren om van je huis een echte droomthuis te maken. Of je er nu al in 
woont, op het punt staat er een te kopen of wilt verkopen: voor al je vragen kun je bij ons terecht. Zonder 
addertjes. We blijven dicht bij onszelf, omdat ik - samen met mijn team - erin geloof dat eerlijkheid, 
transparantie en kwaliteit de basiskenmerken zijn voor vertrouwen. Hopelijk tot binnenkort, op ons 
kantoor, in onze winkel of gewoon in de buurt, met een pintje!

Philippe
Zaakvoerder Vastgoed Gillis, UGLY.BE en UGLY.BE – The Shop

Het team van Vastgoed Gillis bestaat uit 
Philippe, Katleen, Ben, Dorien, Joni, Elise 

en onze freelancers Marlies, Cristina, 
Vicky en Carolien. Bij ons kun je terecht 

voor al je vragen. Met veel plezier nemen 
we je bepaalde zorgen uit handen. Je 

spreekt ons aan met de voornaam, want 
ook wij zijn maar gewone mensen.

Together
Everyone
Achieves
More.

Philippe Gillis 
Zaakvoerder
BIV 502.848

Marlies Beckers 
Copywriter

finalist  
vastgoedondermer 

van het jaar

Katleen Van Laer 
Office manager

Cristina de la Madera 
Fotograaf

Ben Vercammen 
Vastgoedadviseur 
Energiedeskundige type A

Dorien Odeurs 
Vastgoedadviseur 
Master in het notariaat

Vicky Bosserez 
Interieurarchitect

Joni Van Barel 
Vastgoedadviseur
BIV 511.605

Carolien Berckmans  
Stylist

Elise Van Schil 
Vastgoedadviseur

Well HELLO there!
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In dit nummer

P 04 A perfect match: de koper én verkoper aan het woord
 Wesley zocht een huis, Kris verkocht er een. UGLY made it happen!

P 08 Trend: luxebeest of hippe vogel? Marmer & terrazzo stelen de show! 
 Er zijn zo van die trends die absoluut tijdloos zijn. Met deze twee kleppers scoor je altijd.

P 06 Hebben: moois voor je huis, récht uit onze UGLY shop
 Van deze bijzondere hebbedingen worden wij blij. Oh, en gratis interieuradvies? This way, please!

P 09 VONK: stoer & stevig buitenmeubilair met een twist 
 De ontwerper aan het woord.

P 11 Buurt in de kijker: Te Boelaerpark
 Hier wil je wonen!

P 12 Size doesn’t matter: weg met het klein en groot beschrijf!
 Alles over de nieuwe regeling rond registratierechten.

5/04 
Laatavondopening  

tot 22 uur
+ UGLY WORKSHOP 

BLOEMSCHIKKEN

5/07 
Laatavondopening 
tot 22 uur

3/05 
Laatavondopening  
tot 22 uur 
+ UGLY WORKSHOP 
DUMPLINGS EN SUSHI

7/06 
Laatavondopening  
tot 22 uur
+ UGLY WORKSHOP 
GINTASTING

2/08 
Laatavondopening 

tot 22 uur

1/07–31/07  SoldenEvenementen

Alle info & inschrijvingen vind je op onze facebookpagina!



Een huis kopen of verkopen doe je normaalgezien niet 
elke dag. Tenzij je toevallig vastgoedmakelaar bent. 
Maar ook dan verloopt elke deal anders, want elke 
woning, elke koper en elke verkoper is verschillend. 
Toch vertrekt Vastgoed Gillis met de UGLY-way telkens 
vanuit dezelfde visie: de koper verder laten kijken dan 
die vier muren.

Aannemer Kris Meeuwesen verbouwde in 2017 een pand in de 
Duboisstraat op het Antwerpse Noord om tot hippe stek. Een 
volledig gerenoveerd huis van drie verdiepingen in een voormalige 
pakhuiswijk, pal tussen het trendy Eilandje en het gemoedelijke 
Park Spoor Noord? Dat verkoopt zichzelf toch wel… of niet? 

Een echte thuis in één oogopslag
“Ik zette eerder al wel eens een gerenoveerd projectje op een 
immowebsite, maar kreeg daar amper respons op”, vertelt Kris. 
“Voor de verbouwing hadden we van het huis in de Duboisstraat 
3D-visualisaties laten maken om aan mogelijke kopers te tonen. 
Maar je merkt dan toch dat zo’n plan nog steeds te abstract is 
voor veel mensen. Een concept zoals UGLY maakt een idee 
concreet. Meteen nadat de woning online stond, stroomden de 
reacties binnen en werden er massaal veel afspraken gemaakt om 
de woning te bezoeken.”

Het UGLY-concept bestaat onder meer uit een techniek die 
Vastgoed Gillis gebruikt om een koper alle opties te tonen. 
“Doordat we een woning volledig inrichten, hoef je als potentiële 
koper je verbeelding niet of amper te gebruiken”, licht Vastgoed 
Gillis-medewerkster Dorien Odeurs toe. 

Vastgoed Gillis trekt daarvoor resoluut de Scandinavisch 
geïnspireerde stijlkaart. “Het is een hippe stijl die veel mensen 
aantrekt”, gaat Dorien verder. “Ik zou mijn huis zelf ook zo 
inrichten”, pikt Kris in. “Daarom dat het me ook triggerde.” 

En dat gold ook voor koper Wesley De Cauwer. Hij werkt in de 
Haven van Antwerpen en wilde voor z’n job verhuizen vanuit het 
landelijke Tielrode naar de Koekenstad. “M’n oog bleef meteen 
hangen op de prachtige foto’s van het huis. Ik was al een tijdje 
op zoek naar een nieuwe plek dichter bij m’n werk en had al veel 
advertenties gecheckt, maar het was vaak moeilijk om te weten 
of iets echt m’n ding was. Hier zag ik meteen dat het huis goed 
afgewerkt was en wat de opties waren. Ook de beschrijvende 
tekst was verrassend. Meestal is het een droge opsomming, maar 
hier ging ik echt helemaal mee in het verhaal. Ik zag me er gelijk al 
wonen”, lacht Wesley.

Wie zoekt, die vindt... de geit!
“Die atypische manier van communiceren is heel eigen aan het 
UGLY-concept”, aldus Dorien. “Het draait niet enkel om een leuke 
inrichting en mooie beelden, maar ook om storytelling.” En daar viel 
ook Kris voor. “Als leek zou je denken dat je mensen massaal moet 
spammen met het pand dat je wil verkopen, maar niks bleek minder 
waar te zijn. Je moet gewoon teasen. In mijn geval deed Vastgoed 
Gillis dat door op vrijdag een foto op facebook te posten van the 
UGLY duck (het geitje met UGLY.BE-opschrift) in de garage van 
de woning. Er stond enkel een mysterieuze boodschap bij. Maar 
dat creëerde meteen de nodige buzz in het weekend. Mensen 
begonnen echt te raden waar de geit geparkeerd stond. Super 
maf!” 

“Even vlot als een paar schoenen” 
Een woning kopen of verkopen moeilijk? Bij UGLY denken we daar anders over, en we zijn niet alleen...

Ben je van plan om je woning te verkopen? 
Aarzel dan niet en contacteer vrijblijvend 
Vastgoed Gillis via info@vastgoedgillis.be 

We komen langs wanneer het jou past en 
bepalen op basis van marktonderzoek en 
ervaring de juiste prijs voor je woning.

Laat je 
woning gratis 

schatten
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Eerlijke makelaars bestaan wél
En toch hapte Wesley niet meteen toe. “Ik was afgeschrikt door 
de relatief kleine woonruimte. De rest van het huis was alles 
wat ik wilde. Ruim, licht, kwalitatief verbouwd, een toplocatie op 
wandelafstand van het MAS. Kortom, m’n hele wishlist afgevinkt. 
Maar m’n toenmalige living was gewoon veel groter. Kon ik dat 
compromis wel maken?” 

Daar volgt Dorien in. “Een huis zoals dit verkoopt zich zo goed 
als zelf. Maar aan een oppervlakte kun je weinig veranderen. Dat 
weet je als makelaar natuurlijk ook wel. Dan bestaat de uitdaging 
erin om een mogelijke koper de verschillende opties te tonen”, 
vertelt ze. 

“Dat apprecieerde ik ook enorm aan Dorien”, gaat Wesley verder. 
“Ze wond er geen doekjes om en gaf meteen zelf toe dat de living 
niet groot was. Ik zag dat uiteraard ook, maar doordat zij er niet 
onnozel over deed, voelde ik me enorm op m’n gemak bij haar. Er 
was totaal geen druk.”

Vertrouwen is iets delicaats en zeker bij een vastgoedmakelaar, 
waar bij sommige mensen hetzelfde gevoel heerst als bij een 
garagist. Het zal toch allemaal wel waar zijn wat die zegt? 
“Absoluut”, zegt Dorien. “We moeten inderdaad opboksen 
tegen een aantal vooroordelen. Daarom is transparantie voor 
ons cruciaal. Ik ben van nature een enthousiast persoon en ik 
hou zielsveel van m’n job. Ik maak bij elke verkoop twee partijen 
gelukkig. Geweldig, toch? Maar dat kan alleen maar doordat ik er 
zelf ook achter sta. Niet elke woning is makkelijk te verkopen, maar 
blaasjes wijsmaken aan verkoper of koper heeft totaal geen zin. 
Dat vliegt als een boemerang terug in je gezicht.”       

“Door een zetel en een tafel in de living te zetten, zie je als koper 
meteen wat er mogelijk is. Dat kan heel snel twijfels wegnemen”, 
vertelt Dorien. Die meubels haalt Vastgoed Gillis uit z’n eigen 
winkel UGLY.BE – The Shop. “We kiezen daar voor een jonge, 
hippe Scandinavische stijl. Het zijn meubelen en accessoires die 
veel mensen aanspreken. Die een koper meteen bij de kraag vat en 
doet wegdromen”, zegt Dorien. “En dat werkt”, gaat koper Wesley 
verder. “Want ik dacht écht dat er iemand woonde. Daardoor 
kon ik ook veel beter de grootte van alle ruimtes inschatten en 
bovendien heeft de inrichting me ook geïnspireerd voor m’n eigen 
interieurkeuze.”  

You don’t know what you’ve got 
until it’s gone
Maar intussen waren er nog kapers op de kust. Kris had een bod 
aanvaard en Wesley zag z’n droomhuis aan z’n neus voorbijgaan. 
“Shit, ik had het toch moeten doen, dacht ik toen”, vertelt Wesley. 
“Ik had niet mogen twijfelen. Maar zoals zo dikwijls, weet je pas 
wat je hebt als het er niet meer is. Ik liet meteen aan Dorien weten 
dat ze me op de hoogte moest houden, mochten de kopers hun 
lening niet verkrijgen.” 

En ja hoor, het huis kwam weer vrij en Wesley tekende onmiddellijk 
het compromis. Vanaf dan ging het snel. Hoewel Wesley alle 

informatie al had gekregen via een duidelijke folder met alle maten 
en attesten erin zoals het EPC, stelde Dorien beide partijen toch 
aan elkaar voor. Daardoor kon Wesley al z’n extra vragen over 
de verbouwing van de woning stellen aan Kris. “Ook dat gaf me 
een goed gevoel”, vertelt Wesley. “Zo weet je zeker dat er geen 
verborgen gebreken zijn.”

Verkocht op een, twee, drie
“Eigenlijk moest ik amper nog iets doen. Juist gaan tekenen bij de 
bank”, lacht Wesley. “En dat was best een opluchting, want met 
m’n drukke job had ik amper tijd om zelf iets te regelen. Als ik dan 
’s avonds m’n mails checkte, zag ik dat Dorien op de belangrijkste 
zaken al gereageerd had. Die flexibiliteit en hulpvaardigheid had ik 
ook al opgemerkt tijdens m’n bezoeken aan de woning. Afspreken 
na 19 uur of op een zaterdag vormde totaal geen probleem voor 
haar. Alles werd aangepast aan mij. Echt, de hele aankoop van dit 
huis verliep bijna even vlot als een paar schoenen kopen”, lacht 
Wesley. 

Datzelfde gevoel gold ook voor Kris. “Dorien hield me over het hele 
verkoopproces op de hoogte, stap voor stap”, vertelt hij. “Weet 
je, ik kende Vastgoed Gillis al wel een tijdje via sociale media en 
ik was ook echt fan geworden van hun concept. Maar door de 
samenwerking besef ik niet alleen hoe goed ze de Antwerpse 
vastgoedmarkt kennen, maar ook hoe toegankelijk ze zijn. Ze 
spelen geen rolletje op sociale media. Ze zijn gewoon écht zo 
vriendelijk.” (lacht)

Sta jij ook te popelen om dat ene geweldige 
huis te vinden? Check dan zeker eens het ruime 
aanbod van Vastgoed Gillis op www.ugly.be en 
www.vastgoedgillis.be

Vind je 
droomwoning
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Explore. 

Die zit! 
Comfortabele eetkamerstoel. 

Verkrijgbaar in verschillende kleuren 
en stoffen. 

€ 329 

Luxebeestje 
Heerlijke handzeep 
die lief is voor je huid. 
€ 19 

Touch of gold  
Zacht en indirect licht 

met deze mooie lamp. 
€ 110 

Lamp  
Perfect integreerbare lamp in tal 
van interieurs door haar eenvoudige 
vorm, vintage look en mooie 
afwerking. 
€ 304 

Strakke 
rakker   
Deze stringchair 
staat zowel mooi 
aan je keukentafel 
als op je terras. 
€ 229 

Rondje design
Spiegel, verkrijgbaar in 3 formaten. 

€ 179 

Meet Vicky Bosserez

Interieurarchitect 

Vrolijk, zot op lijstjes en 
sociaal geëngageerd. Onze 

interieurarchitect is het allemaal. 
Ze is jouw aanspreekpunt 

in de winkel, tekent mee je 
droominterieur uit en gaat 

zelf op zoek naar nieuwe 
toffe merken. 



07. 

The Shop.

Softy 
Kussen in gezellig en 

trendy velours. 
€ 60 

Coole 
keukenprins  
Komende zomer 
barbecueën we in stijl in 
deze leren schort. 
€ 145 

Laat maar hangen  
Jassen, sjaals en tassen hang je 
op, kleinere spullen stockeer je 
bovenaan. Deze tojbox is perfect 
voor de hal, dressing of slaapkamer.
€ 629 

Design duo   
Deze porseleinen theelichtjes 

hebben een tijdloze uitstraling en 
geven meteen sfeer aan je ruimte.  

€ 12 

Sterk staaltje 
Het glazen blad maakt deze tafel luchtig, 

zodat alle aandacht naar de prachtige 
onderstaande structuur gaat.  

€ 1.618 

Zin in een UGLY-
pintje?

Net zoals elke Belg drinkt het team 
van Vastgoed Gillis en UGLY.BE al 

wel eens graag een pintje (of twee). 
Omdat we nogal eigenwijs zijn, 

sloegen we de handen in elkaar 
met Brouwerij Delandtsheer uit 

Dendermonde. Zij brouwen nu 
speciaal voor ons twee lekkere 
biertjes voorzien van ons eigen 

logo. De goudblonde bieren zijn 
allebei hergist op de fles. Eentje 

bevat 6% alcohol en herken je aan 
de milde, kruidige citrusaroma’s. 

Voor de echte levensgenieters is er 
ook een versie van 10% met toetsen 
van perzik en kruidige sinaasappel- 

en citroenschillen. Met dit bier 
klinken we telkens op een goede 

verkoop. Maar niet getreurd, ook al 
ben je (nog) geen klant bij ons, het 
UGLY-bier schenken ze binnenkort 

ook in cafés, of tik je op de kop in 
onze winkel  

UGLY.BE – The Shop. Schol!

Als interieurarchitect kruipt Vicky Bosserez mee in jouw 
hoofd op zoek naar het mooiste interieur dat bij jou 
past. Ze kijkt daarbij naar je bestaande inrichting en 
adviseert, zonder te pushen.

Interieuradvies

✁
GRATIS interieur advies? 
Kom met deze bon naar 
onze winkel. 
Zit je al een tijdje vast met de inrichting van 
je huis? Krijg je je living niet gezellig of is je 
slaapkamer niet feng shui genoeg? Scheur deze 
bon uit en laat je gratis adviseren door Vicky.



Carolien Berckmans
Stylist 

Carolien heeft haar eigen stijl 
ontwikkeld, maar waakt erover 
om zichzelf niet te kopiëren. Ze 
is origineel, vindingrijk en voor 
op de nieuwste trends. Ze kan 

dolenthousiast worden als ze 
kwaliteitsproducten vindt voor 

een mooie prijs.    

Terrazzo, 
dé trend
Terrazzo of granito is een gespikkelde natuursteen 
die razend populair is. Wat ooit diende als 
goedkoop alternatief voor marmer, maakt nu 
zijn comeback. Terrazzo wordt vaak gebruikt in 
vloertegels, keukenaanrechten, wandbekleding en 
meubels,  maar ook accessoires, stoffen en prints 
moeten er aan geloven... spikkels boven!

De gespikkelde steen wordt gemaakt van restjes 
marmer, graniet, glas en beton, wat hem ook 
meteen zeer duurzaam maakt.

Terrazzo is verkrijgbaar in oneindig veel kleuren en 
combinaties en vrolijkt je interieur meteen op. Wij 
zijn alvast grote fan!

Marmer,  
dé klassieker
Marmer staat voor luxe en comfort en is een echte 
klassieker in je interieur. Het geeft elke ruimte een 
instant vleugje luxe mee en past zowel bij een 
moderne, strakke als landelijke look. Door het 
gemak in onderhoud wordt marmer vaak gebruikt 
in de keuken als aanrecht en in de badkamer als 
lavabo of inloopdouche. Daarnaast is het ook een 
hard materiaal dat best tegen een stootje kan. 
Handig!

Het meest gebruikte en bekende marmer is het 
Italiaanse witte Carrara marmer, ontgonnen in de 
Alpen. De typische aders die al dan niet sterk 
aanwezig zijn, geven elk stuk een unieke uitstraling. 

Absolute topfavoriet van tal van interieurdesigners. 
Superstijlvol als bekleding én als accessoire.  
Ja, ik wil!

Tr
en

di
n

g

Vo
n

k



 Bij VONK wordt geleefd, gewerkt en gefeest. Je hoeft je 
nooit zorgen te maken, onze meubelcollectie verdraagt 
veel. In welke mood je ook bent, je bent steeds welkom 
aan onze tafel, onze bank. Het zijn design-stukken die 
perfect passen bij de imperfectie van het leven, mooie 
dingen voor wie het hele jaar door wil genieten. Op de 
voorgrond als je ervoor kiest, onzichtbaar als het nodig is. 
In ons atelier speelt zich een voortdurend selectieproces 
af. We kiezen het hout en wegen kwaliteit en motief af, zo 
krijgt elk meubel een natuurlijk patroon. We houden van 
dingen die lang meegaan, die hun dienst bewijzen… en 
die mooi blijven.

“Tien jaar geleden liet ik twee frames maken en kocht ik een partij hardhout balken om 
het prototype van de picknicktafel te bouwen. Het werkte, alles zat stevig in elkaar en de 

FUSE was een feit. Na de finetuning werd het model in eigen atelier gedupliceerd. Van 
de publieke vertoning in Gent ging het in snelvaart naar een eerste project. Zo kon ik mijn 

ideeën vorm geven en voor ik het wist had ik een collectie. 
Het krukje TRIP is de jongste van de bende en er is meer op 

komst. Door mee te denken met mijn klanten kan ik volop verder 
ontwikkelen en groeit de collectie. Ideaal dus!”

Jonas Willems

Vo
n

k Ontwerper aan het woord

“Mijn ideale zomeravond? Gezellig met het 
  hele gezin rond onze prachtige VONK tafel.” 

- Katrin B
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Moods for 
Outsiders 
Stoer, stevig en perfect als 
aperoplekje. De meubels van 
VONK hebben het helemaal!



De eerste stap in jouw verkoopsproces? Zonder twijfel, 
de juiste marktwaarde van jouw pand bepalen. Na een 
grondig plaatsbezoek zullen wij je hierin adviseren. 
Onze experts gaan hiervoor deskundig te werk en 
baseren zich op de huidige marktsituatie. Op basis 
van oppervlakte en vergelijkingspunten krijg je zo een 
goed beeld van deze correcte marktwaarde.

Bel ons op 03/309.10.10 of e-mail naar  
info@vastgoedgillis.be

Ook zin om 
je pand te 

verkopen?
Laat het GRATIS 

schatten

HUIS BERCHEM - Saturnusstraat 9.
EPC 328

4        1    

HUIS BORGERHOUT 
Vooruitzichtstraat 24. Grote gerenoveerde woonst 
met enorm magazijn. 
EPC 430 • € 790.000

4        1       1  

HUIS ANTWERPEN
Prinsesstraat 11. Ruimte zat in deze gigantische 
woning uit 1540, knal in de Antwerpse 
studentenbuurt.
EPC 536 • € 795.000

4        2       1  

HUIS BORGERHOUT 
De Leescorfstraat 39. Instapklare woning met 
4 slaapkamers met zicht op het Te Boelaerpark
EPC 456 • € 229.000

4        2  

APPARTEMENT MORTSEL -  
Antwerpsestraat 101. Instapklaar 
nieuwbouwappartement met terras. Ideaal voor 
starter of investeerder. 
EPC 161 • € 160.000

1        1       

HUIS ANTWERPEN
Grote Beerstraat 66
EPC 469

5        1  

OPBRENGSTPAND BERCHEM   
Gitschotellei 132. Goed gelegen, solide 
opbrengstpand met 3 appartementen en garage 
tussen Berchem Station en Te Boelaerpark.
EPC 172 • € 650.000

7        4       1 

APPARTEMENT BERCHEM -  
Fruithoflaan 91 bus F2. Licht appartement met 
2 terrassen in residentiële buurt.
EPC 364 • € 195.000

2        2       

HUIS BERCHEM 
Marsstraat 27 
EPC 360

5        2    

HUIS DEURNE 
Jozef Verbovenlei 15
EPC 636

6        2    

Te laat voor deze woning? >> 
Volgende keer er wel als eerste bij? Schrijf je dan in op onze 

website of volg ons op Facebook voor de nieuwste aanbiedingen. 

Dit is een 
selectie uit onze 
portefeuille. 

Voor het volledige 
aanbod:
surf naar 
vastgoedgillis.be  
en ugly.be

Project  
in de 

kijker
Stijlvol, eigentijds 

woningcomplex 
in de natuur. 

Nieuwbouwproject SURPLUS in ’s Gravenwezel  
Rond een gerenoveerde charmante pastorijwoning worden 
9 gloednieuwe huizen gebouwd. Stuk voor stuk grote, lichte 
woningen met verschillende indelingen. Met in het midden 
een prachtig autovrij binnenplein. Toch heb je ook elk je eigen 
overdekt terras en een privétuin die uitmondt in een park mét 
slotgracht. De ideale combinatie: wonen in het groen met een 
minimum aan onderhoud.

Prijzen vanaf € 395.000 (excl. kosten) 

3 à 4        2       1  

Zin om de plannen en het lastenboek eens grondig te 
bekijken? Maak dan vrijblijvend een afspraak via info@ugly.be. 
We leggen je dit prachtig project graag volledig uit.

VERKOCHT

HUIS MORTSEL
Kretenburgstraat 10
EPC 448

3        1   
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APPARTEMENT ANTWERPEN   
Jozef De Bomstraat 54
EPC 397

1        1    

HUIS DEURNE
Ter Rivierenlaan 205. Karaktervolle rijwoning 
met parkeerplaats  op wandelafstand van het 
Rivierenhof.
EPC 675 • € 299.950

2        1        1 
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Mijn buurt, schoon buurt. Hier, rond het Te Boelaerpark, 
vestigde zaakvoerder Philippe het kantoor van Vastgoed 
Gillis. “Hier ben ik opgegroeid en liggen m’n roots. M’n 
eigen zaak opstarten in deze groene stadsrand was dan 
ook een logische keuze.” En wat is het precies dat deze 
buurt nu helemaal hot maakt?

Best of both worlds
Geflankeerd door het Te Boelaerpark en het Boekenbergpark en 
op het kruispunt tussen de drie districten Borgerhout, Deurne en 
Berchem trekt deze buurt enorm veel jonge gezinnen aan. Niet 
verwonderlijk, want uit cijfers van Stad Antwerpen blijkt dat 22% 
van de gezinnen vijf jaar na de geboorte van hun eerste kind de 
binnenstad omruilt tegen een randgemeente. Ze kiezen dan vooral 
voor de Noord- en Zuidrand. Denk aan gemeentes als Schoten, 
Brasschaat, Mortsel en Edegem. 

“Maar dat is natuurlijk meteen een stuk verder van de stad”, 
vertelt Philippe. “Deze buurt is een perfect alternatief voor jonge 
mensen die de stad niet volledig willen ontvluchten. Ze willen 
dichtbij hun werk wonen, te voet naar de winkel kunnen en cultuur 
binnen handbereik hebben. Anderzijds kunnen jonge kinderen 
hier wel ravotten in het groen of zwemmen in de zwemvijver in het 
Boekenbergpark én ben je hier geen uren zoet met het zoeken 
naar parkeerplek. Ook de bereikbaarheid dankzij het treinstation 
Antwerpen-Berchem, de Velo-stadsfietsjes en Antwerp Airport 
spelen een belangrijke rol in de aantrekkingskracht van de buurt. 
Eigenlijk combineert deze wijk het beste van twee werelden.”

Het nieuwe Zurenborg
Ook wat vastgoed betreft, kijk je hier je ogen uit. Prachtige 
stadsvilla’s en grote woningen staan gracieus naast kleinere 
rijhuizen, appartementen en zelfs sociale woningen. “Deze mooie 
mix trekt een divers publiek aan, waardoor de buurt leefbaar én 
boeiend blijft”, licht Philippe toe. 

“Je merkt dat ook aan initiatieven zoals de Theatergarage. Dat is 
een coöperatief genootschap van 450 bewoners en handelaars die 
allerlei leuke dingen organiseren. De buurt hangt via verschillende 
bewoners- en winkeliersverenigingen enorm hard aan elkaar. Het 
enige nadeel is dat er daardoor maar weinig mensen weg willen 
en de aanvraag naar woningen daardoor groter is dan het aantal 
dat we kunnen aanbieden”, lacht Philippe. 

“De komst van het nieuwe politiekantoor waar vroeger het grote 
postkantoor gevestigd was, gaat deze buurt vermoedelijk nog 
populairder maken”, vertelt Philippe. “Als ik dan ook nog eens 
luidop mag dromen over de overkapping van de ring, waardoor de 
buurt écht een stuk van ’t Stad wordt, dan durf ik toch wel te stellen 
dat dit op termijn wel eens het nieuwe Zurenborg kan worden.”

Dat de buurt leeft, merk je ook aan de evolutie van de winkelstraten. 
Waar vroeger veel leegstand was, duiken hippe concept stores 
en co-workingspaces als paddenstoelen uit de grond. Daarnaast 
komen er ook almaar meer leuke adresjes bij waar je heerlijk kunt 
smullen. Wij zetten onze favorieten op een rijtje.

ATELIER MAPLE
Wie iets te vieren heeft en houdt van fine dining, haalt hier z’n culinair hartje 
op. In het prachtige art nouveau-huis pal tegenover het Te Boelaerpark 
serveert chef Timothy Tynes kunstwerkjes van geraffineerde gerechten 
met Indonesische en Surinaamse invloeden. 

Karel De Preterlei 210, Borgerhout.  
Info: 03/295.80.90 en www.ateliermaple.be

BAR BRUL
In dit buurtcafé drink je een pintje of gooi je je beentjes los in het weekend, 
wanneer er uitsluitend met vinyl gedraaid wordt. Naast bijbabbelen kun je 
er ook deelnemen aan een petanquetoernooi of een bingo-avond. Of volg 
er een wielerklassieker op groot scherm!  

Karel de Preterlei 222, Borgerhout. 
Info: www.facebook.com/barbrul

CAFÉ JOSÉ
Koffiekletsen doe je als de beste in café José. Toch iets te veel te bespreken? 
Maak er dan gewoon een brunch of een lunch van. De gezonde gerechtjes 
bereiden ze uitsluitend met lokale en eerlijke producten. Veggie? Check! 
Lekker? Dubbel check!

Vosstraat 2, Borgerhout.  
Info: 0468/46.19.16 en www.facebook.com/cafejosee.antwerp

TABLE D’HO
Stap eens uit je comfortzone en trek op Koreaans lunchavontuur. Wat? 
Je leest het goed. Een van de best bewaarde culinaire geheimen uit de 
Aziatische keuken ligt gewoon op wandelafstand van je deur. Kun je niet 
kiezen? No worries, de Koreaanse traditie vereist dat je alle gerechtjes 
deelt. Dubbele pret verzekerd!

Gitschotellei 188, Borgerhout.  
Info: 03/298.91.51 en tabledho.squarespace.com

2140
Geen zin om te koken? Maak het jezelf dan gemakkelijk en 
installeer je in brasserie 2140. Van deze dagelijkse kost zonder 
pretentie eet je je buikje meer dan rond. Bovendien gaat het er 
snel. Ideaal als je je favoriete tv-programma niet wilt missen.

Karel de Preterlei 214, Borgerhout.  
Info: 03/271.08.73 en eenentwintigveertig.be

D’EKSTER
Vlak aan het Boekenbergpark bevindt zich wellicht de oudste 
herberg van Deurne. In de zomer installeer je je hier lekker op 
het terras onder de oude lindebomen. Met een glaasje rosé of 
een deugddoende hap.  

Eksterlaar 3, Deurne.  
Info: 03/422.66.35 en www.cafe-exter.be

DE NOTENKRAKER
In dit wijnrestaurant eet je klassieke bereidingen aan 
spotprijzen. Je wordt er ondergedompeld in een joviale sfeer 
en zit er tussen vaste klanten die dit knusse zaakje allemaal in 
hun hart hebben gesloten.

Gitschotellei 128, Berchem  
Info: 03/236.07.80 en www.restaurant-de-notenkraker.be

BISTRO TESS
Rep je voor lekkere, eenvoudige maaltijden in een gezellig 
kader naar bistro Tess. 

Gitschotellei 166, Berchem.  
Info: 03/272.32.61 en www.facebook.com/Bistro-Tess
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Wiste je dat... Gillis/Ugly 
ook coöperant is van de 

Theatergarage?

De theatergarage, dat is een levendig buurtcentrum vol 

culturele, sociale, informatieve en lokaal verbindende 

activiteiten. Meer info op samenvoordetheatergarage.be

EEN GREEP UIT HET AANBOD
Documentaire  I  MercyKilling  I  Luk Dewulf en Inge Wagemakers  I  13/04
Muziek  I  Symphony for 2 little boys  I  De Groote - Faes Duo  I  14/04
Familietheater 3+  I  Ietsmetnefiets!  I  Cie Selderie  I  15/04
Comedy  I  Ontroerend door bestemming (try-out)  I  Steven Gabriels  I  21/04
Muziek  I  Chansons, smartlappen en eigen werk  I  Frank Mercelis  I  22/04
Familietheater 6+  I  Blanche en Forza, een kakafonie  I  Sofie Palmers en Katrien Pierlet  I  29/04
Muziekproject  I  Nonkel Tony  I  Hans Van Cauwenberghe  I  16/05
Theater  I  Dulle gulle Griet  I  Guusje Van Tilborgh, Heli Jakobson en Erik Vlaminck  I  25 & 26/05

BOELAERPARKGitschotellei
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UGLY.BE - The Shop 
Gitschotellei 153-157
2600 Berchem
T: 03/309.10.10 of 0476/38.60.45
F: 03/309.11.11
shop@ugly.be 

Openingsuren
Wo. tot vrij. van 11 tot 17.30 uur
Zaterdag van 11 tot 17 uur of op afspraak
Elke eerste donderdag van de maand: 
laatavondopening tot 22 uur

Vastgoed Gillis
Gitschotellei 159

2600 Berchem
T: 03/309.10.10
F: 03/309.11.11

info@vastgoedgillis.be

Openingsuren
Ma. tot vrij. van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.30 uur

Zaterdag van 10 tot 13 uur of op afspraak
Erkend vastgoedmakelaar: Philippe Gillis

BIV 502.848

Byebye groot en klein beschrijf

UGLY-fan aan het woord

Vanaf 1 juni 2018 betaal je nog maar 7% registratierechten 
wanneer je een gezinswoning aankoopt. Daardoor 
hoef je je geen zorgen meer te maken of het huis of 
appartement van jouw dromen onder een groot of klein 
beschrijf valt.

Of een beschrijf groot of klein was, werd vroeger bepaald door 
het kadastraal inkomen van een woning. Dat kadastraal inkomen 
werd op haar beurt berekend op basis van een aantal parameters. 
Die zijn vaak al lang niet meer relevant. Zo kon je lange tijd op 
het Antwerpse Zuid een gigantisch herenhuis kopen aan een 
klein beschrijf (5%), maar moest je voor een kleine, goedkope 
arbeiderswoning in Merksem wél 10% registratierechten betalen.

Met dit nieuwe verlaagde tarief wil de Vlaamse regering het 
systeem eerlijker en socialer maken.

Wat zijn de voorwaarden van dit nieuwe tarief?

• Kopers zijn natuurlijke personen.
•  Kopers mogen nog geen woning of bouwgrond bezitten (noch 

apart, noch samen). 
•  De woning moet in Vlaanderen liggen.
•  Zuivere aankoop (geen ruil of afstand van onverdeelde rechten)
•  De woning wordt de hoofdverblijfplaats van de kopers binnen de 

twee jaar na aankoop. Het maakt nadien niet meer uit hoe lang 
je er blijft wonen.

Extra voordeel bij woningen onder de € 200.000 

En het wordt nog beter, want stel dat je een woning aankoopt 
onder de € 200.000 of € 220.000 (in centrumsteden en de Vlaamse 
rand), dan krijg je er nog een korting van € 5600 bovenop. 

Het gevaar bestaat nu natuurlijk wel dat kopers de woningprijzen 
onder de € 200.000 of € 220.000 zullen willen drukken. En dat 

stimuleert dan weer om, naast het officiële bedrag dat vastgesteld 
wordt door de notaris, een officieuze som ‘handje contantje onder 
de tafel’ te geven.

Wanneer betaal je nog wel 10% registratierechten?

Wanneer je niet voldoet aan een van de hierboven vermelde 
voorwaarden betaal je nog altijd een groot beschrijf. Enkele 
voorbeelden:

•  Je koopt een nieuw pand om te verhuren.
•  Je verhuurt je huidige woning om in je nieuwe woning te gaan 

wonen.
•  Bij bouwgronden

Daarnaast zijn er nog een aantal erg specifieke uitzonderingen 
en kan elke situatie best apart bekeken worden. Heb je dus nog 
vragen? Stel ze gerust aan Vastgoed Gillis.

“Outstanding service and team!!! They provided personal, timely, 
quality service in the sale of my house in Berchem. I initially bought the 
house from Gillis and was so impressed by their team that I returned 
to them once it was time to sell. They went above and beyond my 
expectations and I’m so pleased. Love, Love, Love!!!” - Amy Bullard

is ook coöperant van

VIND ALLE 
NIEUWE 
PANDEN DE 
EERSTE MAAND 
EXCLUSIEF OP 
IMMOSCOOP


