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100%VEEL LEES 
PLEZIER!

‘Vaderdag’ komt dichterbij

Oostendestraat 40 • Torhout
050-21 15 61

www.tanja.be • info@tanja.be

S T Y L I N G ,  F I T T I N G ,  S H A P I N G …  F E E L  G O O D ! ! !

OPENINGSUREN:
OM U NOG BETER TE DIENEN, ZIJN WE OPEN OP DE MIDDAG TOT 13.00 UUR!

Open 10.00-13.00 uur & 14.00-18.00 uur - Woensdag vanaf 9.00 uur
Gesloten zondag en maandag voormiddag

Volg ons op 
Facebook en Instagram

nachtmode in de kijker! 
“dad you’re the best”
Verwen je geliefde/papa met een 
cadeaubon of een leuke pyjama van 
Schiesser, Marc ‘O’ Polo, 
Mey of Woody

BEKIJK ZEKER EENS ONZE 
WEBSHOP WWW.TANJA.BE
- 24/7 geopend!
- Cadeaubonnen kunnen ook 
   online besteld worden!

OPENINGSUREN BLIJVEN 
HETZELFDE ALS VOORDIEN

!!! Tijdens Covid-19 werken wij ook 
op afspraak, u kan ons bereiken op 
050/21 15 61 of 0478/45 64 61 !!! 

www.elektro-keukens.be 
Industriestraat 20 - ICHTEGEM 

051/58 97 04

Open: dinsdag tot vrijdag: 10u-12u en 13u30-18u. Zaterdag: 10u-12u

www.elektro-keukens.be 
Industriestraat 20 - ICHTEGEM 

051/58 97 04

Open: dinsdag tot vrijdag: 10u-12u en 13u30-18u. Zaterdag: 10u-12u

www.elektro-keukens.be 
Industriestraat 20 - ICHTEGEM 

051/58 97 04

Open: dinsdag tot vrijdag: 10u-12u en 13u30-18u. Zaterdag: 10u-12u

*alle info in de winkel

Twindos_137x280.indd   1 09/08/2019   14:50MIELE SPECIAALZAAK sinds 1983 

MEER 
BINNENIN

zie blz. 9

bella
vitta

Dameskleding-schoenen
Staden - Torhout

Geldig tot 6/06/20 - 1 bon per klant
-15%

BON BON BON BON BON BON

korting

Bruggestraat 164: Ruime, karaktervolle woning met 
handelsmogelijkheden. Startprijs: 219.000 EURO 
552 kWh/m² VG WG GMO GVKR GVV

Torhoutsesteenweg 250: Alleenstaande woning 
op 900 m² met handelsmogelijkheden. Startprijs: 
279.000 EURO 808 kWh/m² VG WG GMO GVKR GVV

Kievitstraat 18: Instapklare gezinswoning met 4/5 
slpks + zonnige tuin. Startprijs: 329.000 EURO kWh/
m² VG WG GMO GVKR VV

Bontenhondstraat 3: Landelijk gelegen woning 
op 4111 m² met uniek verzicht Startprijs: 429.000 
EURO 150 kWh/m² VG AG GMO GVKR GVV

TORHOUT ZEDELGEM

TORHOUTLICHTERVELDE

Elisabethlaan 23  I Torhout  
info@immogryson.be
Bruggestraat 194  I Zwevezele 
info@vastgoedburogryson.be

www.immogryson.be
050 21 39 45

NIEUW IN ONS AANBOD

www.optiekdevolder.be

Engelstraat 131
8480 Ichtegem
051 58 80 83

ALLEEN HET  
ALLERBESTE 

VOOR PAPA!KOM KIEZEN UIT MEER 
DAN 100 ZONNEBRILLEN
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Lees Bazuin ook
GRATIS DIGITAAL

via www.bazuin.be!

bazuin

Bedeling in 
Torhout, Lichtervelde, Zedelgem, Aartrijke, 
Handzame, Kortemark, Zarren, Koekelare, 
Ichtegem, Eernegem, Bekegem , Moere, 
Zande, Bovekerke en Werken.

Adverteren?
Olivier Goegebeur
050 21 16 11 - 0472 37 43 58
olivier@be-media.be - info@bazuin.be

Redactie
Bruggestraat 113 -  Torhout
Ringlaan 60 - Koekelare
info@bazuin.be - 050 21 16 11

Week 22
27 mei 2020
Editie 200527

Volgende uitgave: 
10 juni

www.paperisnature.be

CHARTER

ontwerp in functie 
van uitvoering

wij volgen voor u 
de nieuwste trends

alle drukwerk 
van a tot z

Bruggestraat 113 • Torhout • 050 21 16 11 • info@printea.be • www.printea.be

GELEGENHEIDS
DRUKWERK

BEDRIJFS
DRUKWERK

Letterpress
Geboorte • Huwelijk • Jubileum 

Communie & Lentefeest 
...

Folders • Flyers • Brochures
Affiches • Naamkaartjes

Briefpapier • Facturen
Bestelbons • Leveringsbons

Notablokken
...

YOUR PRINTWORK
OUR DREAMWORK

Aartrijksestraat 88

AARTRIJKE 
Tel.: 050 24 19 90

zie blz. 15 >>
Ontdek de promoties

ONTDEK DE LEUKE 

PROMOTIES

zie blz. 7

IN TORHOUT

Oostendestraat 70 Torhout: Kleinschalige residentie 
bestaande uit 4 ruime (> 100 m²) appartementen. 
Op zéér centrale ligging. De appartementen worden 
hoogwaardig en kwalitatief afgewerkt en hebben 
zuidgerichte terrassen achteraan. Extra focus op 
energiezuinigheid. Prijs vanaf 272.700 euro excl. 
BTW en kosten

RESIDENTIE MAELYNN

TE KOOP

Meer info: 
www.masimmovastgoed.be 
of 059 80 99 80
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Dinsdag tot en met zaterdag doorlopend open van 9u30 tot 18u - Gesloten op zondag en maandag.
Stationsstraat 10-14 I Eernegem I T 059 29 96 49 www.mlmode.be

B
O

N €25
vanaf een aankoop van €105

niet cumuleerbaar met tegoedbonnen! - 1 bon per klant.

KNIP MIJ UIT 

bij aankoop GRATIS 
MONDMASKER!Restjes tegen 

70%, 85% en 

kleine prijzen 

vanaf €10

Wij hebben mooie 
nieuwe t-shirts, gilets, 

pulltjes en jeansbroeken 
met 20% KORTING

B
O

N
KOM VLUG NOG 
EENS LANGS ...

WE ZIJN NOG EEN PAAR WEKEN OPEN!

Exacto

OOK OPEN OP ZONDAGVOORMIDDAG

his style

Merken: State of Art, Terre Bleue, Tommy Hilfiger, Riverwoods, 
Thomas Maine, Roy Robson, Zilton, Pierre Cardin, Calamar, 

Casa Moda/Venti, S4-Jackets, SF, Haupt, Damiens, Vanguard 
en schoenen Riverwoods & Tommy Hilfiger

Belhuttebaan 24B - Koekelare - T 051 487 400
www.exacto-hisstyle.be 
Bezoek ons ook op Facebook

De winkel is aangepast zodat iedereen veilig kan winkelen.

Maandagnamiddag en donderdag: enkel op afspraak!!! 
Bel of mail voor jouw afspraak

10% korting 
op hoogzomer, pyjama’s, accessoires 

20% korting 
op alle lange mouwen, jassen en blazers

We zijn terug open!



BAZUIN   •  5  • 27/05/2020BAZUIN   •  4  •  27/05/2020

GRANDIOZE VERKOOP
VAN GROTE PARTIJ FIETSEN

STADSFIETSEN

€149
VANAF

KOERSFIETSEN

€299
VANAF

RECHTSTREEKSE VERKOOP AAN DE CONSUMENT

ZEER LAGE PRIJZEN

BON - €15
Bij aankoop van 1 fiets

Enkel geldig op vrij. 29, zat. 30 mei & 1 juni 
bij Dontonfietsen te Aartrijke (VU)

Niet geldig op acties en kinderfietsen

BON - €25
Bij aankoop van een 2e fiets 

Enkel geldig op vrij. 29, zat. 30 mei & 1 juni 
bij Dontonfietsen te Aartrijke (VU)

Niet geldig op acties en kinderfietsen

✂ ✂

Wij aanvaarden vanaf heden

WIJ
AANVAARDEN

ECO-
CHEQUES

Wij verkopen
tevens mountainbikes,
vouwfietsen, tandems,

BMX-fietsen en
talloze fietsaccessoires

aan scherpe prijzen.

• Gratis thuislevering vanaf 1 fiets
• Op al onze fietsen geven wij

2 jaar garantie aan huis !
• Alle fietsen worden 100% rijklaar

afgemonteerd door ervaren
fietsmecaniciens

• Keuze uit meer dan
300 modellen fietsen

• Overname mogelijk oude fiets bij
aankoop nieuwe fiets

KOERSTRUI 
OF 

KOERSBROEK

€14,95
VANAF

UITSTEKENDE

DIENST-NA-VERKOOP

FIETSEN DONTON
Aartrijksestraat 51 • Aartrijke • www.dontonfietsen.be

RUIME
PARKING

VOORZIEN

ELEKTRISCHE
FIETSEN

met 3 jaar omniumgarantie

€695
VANAF

KINDER
FIETSEN

€79
VANAF

VRIJ. 29, ZAT. 30 MEI & MA 1 JUNI van 10u tot 18u doorlopend
BIJ VAZZY PAST HET SCHOENTJE STEEDS

✓ de échte comfortschoenen
✓ niet alléén grote maten maar ook de brede modellen
✓ alle schoenen zijn geschikt voor je eigen steunzolen

✓ zowel dames- als herenschoenen
✓ bij Vazzy heb je ook een eigen hersteldienst

✓ ook voor diabetici en reumapatienten

Bruggesteenweg 234 - GITS
T 051 21 00 12
Zon- & maandag gesloten
open van 9.30 tot 12.30 uur
en van 14.00 tot 18.30 uur
Zaterdag 9.30 tot 18.00 uur

Agama - Berkemann - Gabor - Ganter - Finncomfort - Fidelio - Jomos
Rockport - Semler - Stretchwalker - Solidus - Verhulst - Wolky

WELKOM TERUG!
WIJ HOUDEN HET VEILIG

Like us on 4,6 – 5,6 (l/100km) NEDC  105 – 129 (g/km) NEDC
 5,1 – 7,0 (l/100km) WLTP  133 – 160 (g/km) WLTP

Geef voorrang aan veiligheid. Milieuwetgeving (K.B. 19.03.04). www.mazda.be.
Info en voorwaarden op mazda.be. Afgebeeld model: All-New Mazda CX-30 SKYCRUISE in optionele koetswerkkleur Soul Red Crystal. Wat het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot betreft, vestigen wij er uw aandacht op dat de 
homologatie nog niet is afgerond en dat de cijfers in dit document niet de officiële cijfers zijn. De definitieve cijfers kunnen lichtjes afwijken van de gepubliceerde cijfers. Vanaf 1/9/2018 worden het verbruik en de CO2-uitstoot 
berekend conform de WLTP-test (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure). Tijdens een overgangsperiode (tot eind 2021), moeten de constructeurs nog een theoretische NEDC-waarde (gecorreleerde NEDC genoemd 
en berekend uit de WLTP-waarde) melden om de vergelijking mogelijk te maken met voertuigen gehomologeerd voor september 2018. Tot het einde van de overgangsperiode kan de overheid de gecorreleerde NEDC-waarden 
aannemen voor belastingdoeleinden. Maar de overheid kan echter reeds voor afloop van deze overgangsperiode de WLTP-waarde hanteren voor belastingdoeleinden hetgeen tot een verhoging kan leiden van de belastingen rond 
de aankoop en het gebruik van het voertuig. De WLTP-waarde is geen 100% correcte weergave van het werkelijk verbruik en/of CO2-uitstoot. De verkopende concessiehouder en Mazda zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen 
van bovenvermelde evoluties en wijzigingen. Indien u graag meer informatie wenst met betrekking tot deze waarden, gelieve contact op te nemen met uw concessiehouder.V.U.: Mazda Motor Logistics Europe NV, handeldrijvend 
onder de naam Mazda Motor Belux, invoerder. Blaasveldstraat 162, B-2830 Willebroek. Ondernemingsnummer: 0406.024.281. Rekeningnummer: BE21 3200 0698 7003. Contact: info-be@mazdaeur.com. www.mazda.be.

A LL-NEW MAZDA CX-30 
GEZINSUITBRE IDING B I J  MAZDA

De jongste telg in de Mazda-familie combineert de vloeiende lijnen van een coupé met het stoere karakter van 
een SUV. Hij volgt uw levenswandel op de voet én voelt zich overal thuis. Compact en wendbaar, dus perfect 
voor de stad. Maar tegelijk royaal met ruimte, zodat u op elk moment aan de drukte kunt ontsnappen.

MAZDHOC9W665_Mazda_CX30_bromure_v01.indd   1 05/08/2019   13:57
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STOCKPROMOTIES
nv ROGER COOLS
Oostendesteenweg 259 • St. Pieters-Brugge 
Tel. 050/31.76.75 • www.coolsoke.be • info@coolsoke.be 
(gemakkelijk bereikbaar via baan Brugge - Oostende)

Devlieghere
passion kwekerij

Heerlijke 
Veldegemse frambozen

Proef ook 
onze afgeleide producten

• confituur, heerlijk bij uw ontbijt
• heerlijke siroop
• Loonse stroop, ook hier verkrijgbaar
• sorbet en coulis, voor bij uw desserten
• wijn, ideaal voor uw aperitief en bij desserten

TEVENS MAKEN WIJ OOK 
GESCHENK PAKKETTEN, 

DEZE GRAAG VOORAF BESTELLEN A.U.B.

NIEUW:
Tijdens de zomermaanden: rode bes & stekelbes

FRAMBOZENKWEKERIJ DEVLIEGHERE
Kronemolenstraat 12 | 8210 Veldegem | 0475 200 657 | info@frambozenkwekerij.be 

www.frambozenkwekerij.be
Open: maandag, woensdag en vrijdag van 16 tot 18.30u.

Op zaterdag van 8 tot 12u.

D
B
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D
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FRAMBOZENKWEKERIJ 
DEVLIEGHERE

• Assortiment confituren, heerlijk bij uw ontbijt
• Heerlijke siroop

• Sorbet en coulis, voor bij uw desserten
• Wijn, ideaal voor uw aperitief en bij desserten

Tevens maken wij ook geschenkpakketten, 
deze graag vooraf bestellen a.u.b.

NIEUW: Tijdens de zomermaanden: rode bes & stekelbes

Heerlijke 
Veldegemse 
frambozen

Proef ook
onze afgeleide

producten

TORHOUT HELPT!
Mondmaskers in de bus tegen eind deze week.

Het lokaal bestuur voorziet elke Torhoutenaar vanaf 6 jaar van een wasbaar 
herbruikbaar mondmasker. Volgende week gaat de huis-aan-huisbedeling van 
start en zal iedere inwoner (vanaf 6 jaar) een mondmasker in de bus krijgen.

De oproep naar vrijwilligers om de mondmaskers mee te bedelen, viel niet in 
dovemansoren. Het Lokaal Bestuur Torhout wil iedereen die zich inschreef dan 
ook oprecht bedanken voor hun inzet! Alleen samen komen we door deze crisis 
en het is hartverwarmend om te zien hoe geëngageerd de Torhoutenaar is! 
Huis-aan-huisbedeling van start na het Hemelvaartweekend

Mondmaskers voor de bedrijven en instellingen: de stad bestelde 250.000 
chirurgische mondmaskers. Deze zullen tegen kostprijs ter beschikking 
gesteld worden aan Torhoutse bedrijven en instellingen (zoals o.a. de scholen). 
Bedrijven of instellingen die mondmaskers willen bestellen, kunnen dat via 
www.torhout.be/mondmaskers-voor-ondernemingen.

INFO TORHOUT

Nijverheidsstraat 5 - 8680 Koekelare

Carwash
TEN BARNE

WASSTRAAT
4 OVERDEKTE

SELF CARWASH PISTES
RINGLAAN

AD
DELHAIZE

TEN
BARNE

CONTAINER-
PARK

ALDI
AVEVE
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GRANDIOZE VERKOOP
VAN GROTE PARTIJ FIETSEN

STADSFIETSEN

€149
VANAF

KOERSFIETSEN

€299
VANAF

RECHTSTREEKSE VERKOOP AAN DE CONSUMENT

ZEER LAGE PRIJZEN

BON - €15
Bij aankoop van 1 fiets

Enkel geldig op vrij. 29, zat. 30 mei & 1 juni 
bij Dontonfietsen te Aartrijke (VU)

Niet geldig op acties en kinderfietsen

BON - €25
Bij aankoop van een 2e fiets 

Enkel geldig op vrij. 29, zat. 30 mei & 1 juni 
bij Dontonfietsen te Aartrijke (VU)

Niet geldig op acties en kinderfietsen

✂ ✂

Wij aanvaarden vanaf heden

WIJ
AANVAARDEN

ECO-
CHEQUES

Wij verkopen
tevens mountainbikes,
vouwfietsen, tandems,

BMX-fietsen en
talloze fietsaccessoires

aan scherpe prijzen.

• Gratis thuislevering vanaf 1 fiets
• Op al onze fietsen geven wij

2 jaar garantie aan huis !
• Alle fietsen worden 100% rijklaar

afgemonteerd door ervaren
fietsmecaniciens

• Keuze uit meer dan
300 modellen fietsen

• Overname mogelijk oude fiets bij
aankoop nieuwe fiets

KOERSTRUI 
OF 

KOERSBROEK

€14,95
VANAF

UITSTEKENDE

DIENST-NA-VERKOOP

FIETSEN DONTON
Aartrijksestraat 51 • Aartrijke • www.dontonfietsen.be

RUIME
PARKING

VOORZIEN

ELEKTRISCHE
FIETSEN

met 3 jaar omniumgarantie

€695
VANAF

KINDER
FIETSEN

€79
VANAF

VRIJ. 29, ZAT. 30 MEI & MA 1 JUNI van 10u tot 18u doorlopend
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DE LASER GUARD 
VAN VELDA 
De ultieme Reigerverjager

VADERDAG ZONDAG 14 JUNI 2020

Heb je ook een papa 
met “groene vingers”? 

tuincenter DEFEVER
is de “place to be” voor 
een fantastische cadeau

ALLES VOOR UW VIJVER

Vissen - waterplanten 
filters - pompen - UV lampen 
waterornamenten. 

Waterzuiverende planten!

Kan je niet kiezen? 
Dan is er de 

Waarmee vader zelf kan kiezen 
uit meer dan 1000 producten

KUNSTGRAS
Mals groen zonder moeite!
Nooit meer maaien, 
water geven, bemesten 
en sproeien tegen onkruid!

Insectenvriendelijke planten 
tijdens WEEK VAN DE BIJ 
van 31 mei tot 7 juni bij Defever

Tuincenter Defever - Zevekoteheirweg 45 - GISTEL
T 059 27 99 64 - www.tuincenter-defever.be

Kweek zelf uw 
kruiden in uw 

eigen kruidentuin

DEFEVER - CADEAUBON

TUINDECORATIE

DEFEVER... 
DE NR 1 IN 
KUNSTGRAS

Geef je tuin of terras een Oosters tintje ...

FISH PROTECTOR 
beschermt uw VISSEN

Het is niet 
moeilijk om 
afstand te houden 
in 8.000m2 
tuinplezier ... 
bij defever is het 
veilig winkelen!

HITTEGOLF 
BESTENDIG!

Bescherm je 
geliefde 
buxussen met 
deze UNIEKE 
MOTTENVAL 
van DCM
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#kooplokaal
#kommoarof
#geweundoen

ONTDEK DE LEUKE 

PROMOTIES
IN TORHOUT

Oostendestraat 27
8820 Torhout
050 22 23 38
www.sodrie.be

WE ZIJN ER TERUG 
MET HEEL VEEL 
PLEZIER & KIJKEN 
ER NAAR UIT JULLIE 
TERUG TE ZIEN!

KOM JE GRAAG OP AFSPRAAK?
050 22 23 38

GRATIS 
wasbaar mondmasker 
en 5% directe korting

OPENINGSUREN
Dinsdag tot vrijdag: 10u tot 12u / 14u tot 18u 

Zaterdag: 10u tot 12u / 14u tot 17u
Maandag zijn wij gesloten

WIJ NEMEN ALLE OPGELEGDE 
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

#veiligwinkelentips 

Betaal bij  
voorkeur elektronisch.

Geduld en hoffelijkheid  zijn welkom. 
BANK

Was je handen bij thuiskomst.

#samentegencorona

Draag een mondmasker  waar gevraagd.

Hou 1,5 meter afstand van elkaar.

2020_publi_bazuin_veilig_winkelen.indd   1

20/05/2020   13:59:17
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VADERDAG ZONDAG 14 JUNI 2020

Tuincenter Defever - Zevekoteheirweg 45 - GISTEL
T 059 27 99 64 - www.tuincenter-defever.be

DEFEVER... 
DE NR 1 IN 
KUNSTGRAS

Markt 26 
TORHOUT 
T 050 21 74 41 
www.boetiekactuel.com

WE ZIEN 
JULLIE 

GRAAG 
TERUG

Bezoek 
dagelijks onze 
facebookpagina

ONLINE 
BESTELLINGEN 
MOGELIJK



BAZUIN   •  9  • 27/05/2020BAZUIN   •  8  •  27/05/2020

VOORJAARS-
HAPPENING

MEER DAN 12.500 M2 MEUBELPLEZIER
STADENSTRAAT 60 - 8610 ZARREN - T 051 56 60 94
OPENINGSUREN: Ma. - vrij.: 9u - 12u en 13u - 18u

Zat. - zon.: 14u - 18u
2 HOOFDKUSSENS BIJ AANKOOP

VAN EEN 2 PERSOONS MATRAS

tot 16 februari

Gratis batterij 
Actiemodellen en voorwaarden 

in de toonzaal.

Super 

voorwaarden 
op compleet Joli gamma!

Open op Zaterdag en Zondag van 14u-18u

DB663594E0

Zat.: 14u - 18u - Zondag gesloten

GROTE STOCK

GROTE KORTINGEN

TAL VAN STOCKMODELLEN vanaf €1.498

STOELENACTIE

5+1
gratis

S
Super voorwaarden op compleet Joli gamma!

ZONDAG GESLOTEN

KOOP LOKAAL, 
SLAAP FENOMENAAL

Ruime collectie in de toonzaal!

663594E0 - A01 Ed : 506/DZ CMYK 08-05-20 13u24 PRO2 VTW:STEFAAN AMEEL

keuken | badkamer | dressing |

WIJ BRENGEN UW KEUKEN-DNA TOT LEVEN
050 64 13 96 - keukensrobbelin.be - Oostendesteenweg 22 - 8480 ICHTEGEM

maandag tot en met vrijdag: 9u30 tot 12u - 13u30 tot 18u
woensdag en zondag: gesloten - zaterdag: 10u tot 17u

*Acties enkel geldig bij aankoop van een ILWA keuken 
met 5 AEG inbouwtoestellen. 

Acties niet cummuleerbaar met andere acties.

Duurste 
toestel gratis*  

en gratis hand- 
steelstofzuiger AEG*

JUNI = ACTIE MAAND
KOM & ONTDEK

ZOMER
ACTIE
loopt tot eind
juni
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www.elektro-keukens.be 
Industriestraat 20 - ICHTEGEM 

051/58 97 04

Open: dinsdag tot vrijdag: 10u-12u en 13u30-18u. Zaterdag: 10u-12u

www.elektro-keuken.be
Industriestraat 20 - ICHTEGEM - 051 58 97 04
open: dinsdag tot vrijdag: 10-12u en 13u30 - 18u • zaterdag 10u - 12u

Triflex_A4.indd   2 22/01/2020   17:14:48

Triflex_A4.indd   2 22/01/2020   17:14:48

De nieuwe 
snoerloze 

steelzuiger!

Triflex_A4.indd   2 22/01/2020   17:14:48

Inbouwtoestellen
voor nieuwe of

bestaande keuken

Vakkundige plaatsing

Eigen service-dienst

Totaalprojecten voor
keuken, dressing en

maatkasten

SPECIALE 
VOORWAARDEN

keukensdeclerck

Lingerie

St-Jansgasthuisstraat 11 - Gistel - T 059 27 97 32 
info@lingerie-freya.be - www.lingerie-freya.be 

Facebook Lingerie Freya

Maandag tot zaterdag:  09u30 - 12u & 14u - 18u
Donderdag en zondag gesloten

TIP
pyjama/ 

boxershort

Vaderdag vier je met Lingerie Freya
Fraeystraat 6 - Torhout
info@vastgoedspriet.be
www.vastgoedspriet.be

0496 56 56 47

UW MAKELAAR IN VOLLE VERTROUWEN

TE KOOP - TORHOUT

TE KOOP - RUDDERVOORDE

Marquet – Rijselstraat 105
 
Kleine residentie afgewerkt met luxe materialen 
nabij het centrum van Torhout.
Residentie Marquet bestaat uit 7 appartemen-
ten met de mogelijkheid tot aankoop van bo-
vengrondse garageboxen.
Ieder appartement is voorzien van een zonnig 
terras of tuin met 1 of 2 slaapkamers en is uit-
gerust met vloerverwarming.
De afwerking van deze appartementen is vrij 
te kiezen.

Project Syslo – Sijslostraat 4

Gezellige en comfortabele residentie op unieke 
locatie te Ruddervoorde.
Residentie Syslo bestaat uit 5 appartementen 
met de mogelijkheid tot aankoop van boven-
grondse staanplaatsen.
Er is keuze uit 1, 2  of 3 slaapkamerappartemen-
ten voorzien van zonnig terras of tuin.

NOG SLECHTS 
3 APPARTEMENTEN BESCHIKBAAR

LAATSTE 3 APPARTEMENTEN 
BESCHIKBAAR
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VANAF HEDEN TOT HALFWEG AUGUSTUS

iedere dag smaakvolle aardbeien 
uit de volle grond (geen watercultuur)

ook voor grote hoeveelheden bij

AARDBEIENAARDBEIEN

FRANKY & RITA
VANROOSE-JANSSENS

FRANKY & RITA
VANROOSE-JANSSENS
Moervijverweg 36 - 8680 Bovekerke

gsm: 0492 31 98 64 - vaja.bvba@telenet.be
(Gesloten op zondag)

U kunt ons ook iedere zaterdag
op de boerenmarkt te Koekelare vinden
                              van 14.00 tot 16.00 uur

Aardbeien

te verkrijgen

in de aardbeienautomaat

in Steenstraat 99

Kortemark-Werken

AUTOMAAT

Vanaf heden zijn onze aardbeien
ook te verkrijgen bij Evenlien Vanroose 

Slagerij-Traiteur DE MOKKER - Lekestraat 29 - Koekelare (De Mokker)

MEDISCHE PEDICURE AAN HUIS
0492 31 98 64

GOED NIEUWS!
Vanaf 25 mei opent de bibliotheek opnieuw haar deuren, helemaal corona-
proof en op afspraak.

De bibliotheken van Ichtegem en Eernegem open opnieuw de deuren!, vertelt 
een enthousiaste Magali Segers, schepen van de bibliotheek. “We werken 
op afspraak, zodat we het aantal bezoekers die tegelijk aanwezig zijn in de 
bib kunnen beperken.” Een afspraak maken is eenvoudig. Dit kan online via 
de website van de bib (www.ichtegem.bibliotheek.be) of telefonisch op het 
nummer 059/29 82 81. De bibliotheken zijn open op woensdag van 14 tot 
18u en op zaterdag van 9.30 tot 12u (Bib Ichtegem) en van 13 tot 15.30u (Bib 
Eernegem). Op woensdagvoormiddag blijven we voorzien in de mogelijkheid 
om boeken op te halen aan de hand van een afhaalfunctie. Meer info hierover 
vind je ook op de website. Materialen inleveren kan, zoals steeds, via de 
inleverbus op beide locaties.

INFO ICHTEGEM

KANTOOR VOLCKE 
KOEKELARE
wordt gevierd op 12 oktober 2020
De Balluchon Koekelare

GASTSPREKER: GEERT NOELS
De meest gerenommeerde econoom van België

inschrijven kan via info@kantoorvolckekoekelare

55 JAAR

DÉ SPECIAALZAAK VOOR UW
TUIN- & VERANDAMEUBEL

Dany & Kristien Van Middelem-Pollet

Torhoutbaan 10-12 - ICHTEGEM - tel. 051-58 29 29 - www.intergardendesign.be

INTERGARDEN Design
- Donderdag gesloten -

DE STOVE

MEER DAN 
200 SETS 

UITGESTALD 
EN LEVERBAAR 

UIT STOCK!

FONTEINEN EN 
WATERPOMPEN

Onze BBQ’s 
OUTDOOR CHEF
bieden u de mogelijkheid 
voor een gezonde 
slow cooking!

Gas - Houtskool -Elektische grill

VIERT VADER
op zondag 14 juni

picknick 
tafels

PARASOLS
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WILLAERT BOUWMATERIALEN
OOSTMEETSTRAAT 100
8680 KOEKELARE

TEL. 051 58 28 10

OPENINGSUREN TOONZAAL
MA-VRIJ    09U00-12U00

13U30-18U00
ZA    09U00-12U00

BEZOEK ONZE TOONZAAL VLOEREN 
EXTRA KORTING + GRATIS LEVERING

Stein Verplancke: SCHILDER ICHTEGEM
Een perfecte afwerking van uw woning

+32 498 56 95 85
info@verplancke-schilderwerken.be

www.verplancke-schilderwerken.be

 Schilderen • behangen • vinylvloeren • gyprocwerken
  kortom  alle afwerking van A tot Z

VOOR VAKMANSCHAP 
MET VEEL PLEZIER EN FINESSE

VOOR NA

In samenwerking met

DÉ SPECIAALZAAK VOOR UW
TUIN- & VERANDAMEUBEL

Week: 9-18u I Weekend: 14-18u

GRATIS PRIJSOFFERTE

DB663592E0

663592E0 - A01 Ed : 506/DZ CMYK 07-05-20 12u13 PRO VTW:STEFAAN AMEEL
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Door de klimaat doelstellingen zijn zonnepanelen opnieuw een echte hype. 
In de pers, op het internet, via diverse groepsaankopen, zelfs energie  
leveranciers en banken bieden ze aan. Nieuwe bedrijven springen als pad-
denstoelen uit de grond. Je kan er bijna niet meer van onderuit, je wordt 
langs alle kanten benaderd om er te kopen.

Wij vroegen ons af of ze echt rendabel zijn en of alle beloftes die gemaakt 
worden ook echt zijn. Met andere woorden, waar zitten de valkuilen? 

Wacht je beter, beslis je best snel of blijf je er beter van af?

VINCENT DUBOIS EN KURT RYCKEBOER VAN FULL ENERGY AAN HET WOORD.

RONDEVIJVERSTRAAT 5  8820 TORHOUT

KURT, VINCENT GRAAG UITLEG, ZIJN ZONNEPANELEN NU RENDABEL OF BLIJF IK ER BETER VAN AF?

Ons ga je natuurlijk niet horen zeggen dat ze nu niet rendabel zijn. Op dit moment kan de meter digitaal of analoog (maak niet uit welk type meter je hebt) achteruit draaien. Bij de ene gebeurt dat op de factuur 

bij de andere op de meter zelf. Het grote voordeel is dat je nu geen batterij moet kopen. Het stroomnet doet als het ware dienst als batterij. Heb je teveel stroom geproduceerd dan gebruikt iemand anders je 

stroom. Heb je die dag te weinig geproduceerd dan neem je af van het net. Zo kom je na één jaar opnieuw op 0 uit. Is je verbruik groter dan wat je produceert dan koop  je stroom tegen betaling bij. Je betaalt 

NOOIT een boete als je niet alles hebt verbruikt op jaarbasis. 

JA, MAAR IK HEB GEHOORD DAT DE METER BINNENKORT NIET MEER ACHTERUIT DRAAIT?

Dat klopt, bij iedereen die nu al zonnepanelen heeft blijft zijn meter achteruit draaien voor 15 jaar vanaf keuringsdatum. Ook volgend jaar blijft de regeling nog zo. Maar wie pas zonnepanelen legt vanaf 2021 kan 

hiervan niet meer genieten. 

Opgelet, het is niet de factuur of bestelbon die van tel is. Enkel een geldig keuringsattest is van belang. Wees maar zeker dat hierop grote controle zal uitgevoerd worden door Fluvius. Geen geldige keuring is 

geen achteruit draaiende meter.

Samengevat, wil je nog een terugdraaiende meter dan moeten je zonnepanelen op het dak liggen, aangesloten én gekeurd zijn voor 2021. Bij keuring worden er foto’s van het dak en de omvormer genomen als 

bewijs dat die panelen wel effectief op je dak liggen. Dit om fraude te voorkomen. Die keuring is vooral een belangrijke in Corona tijd. De keuring heeft vorige maand een tijdje niet gewerkt. We kunnen geen 

zekerheid geven dat bij een Corona uitbraak in het najaar dit niet opnieuw kan gebeuren. Stel dus je bestelling niet uit. Nogmaals, geen keuring is geen terugdraaiende meter!

ZONNEPANELEN PLAATSEN IN 2021 IS DUS NIET MEER INTERESSANT?

Laat ons zeggen dat het minder interessant wordt doordat je niet anders zal kunnen dan een batterij erbij te kopen. De kostprijs van een batterij is vaak méér dan de kostprijs van zonnepanelen. Nu kan je 

gemakkelijk je zonnepanelen terugverdienen in 5 à 6 jaar tijd. In 2021 zal  de terugverdientijd 12 tot 15 jaar zijn. Het dubbele dus. Ik verwacht in 2021 een dip in de verkoop. Niet iedereen zal het zien zitten om een 

extra 7500 euro uit te geven voor een degelijke batterij.

IK HEB GELEZEN DAT ALS JE EEN BATTERIJ PLAATST JE DE TAKS NIET MEER MOET BETALEN? DAT IS TOCH INTERESSANTER? ER ZOU ZELFS EEN BATTERIJPREMIE ZIJN.

Die taks, het zogenaamde prosumenten tarief, is een bijdrage om het net te gebruiken. Deze is ongeveer 75 a 100 euro per Kw. Voor de meeste gezinnen zit dit tussen de 250 à 400 euro per jaar. Je moet dus 

niet echt een rekenwonder zijn om te beseffen dat het prosumenten tarief betalen nu veel voordeliger uitvalt dan een batterij te plaatsen van 7500 euro. Batterijen zullen ook goedkoper worden in de toekomst..

OK, DAT IS EERLIJK VAN JE. IK MOET TOEGEVEN DAT IK OOK AL HEB ZITTEN SURFEN OP HET NET OP ZOEK NAAR PANELEN. ALS LEEK ZIE IK ECHT HET BOS DOOR DE 

BOMEN NIET MEER. IK ZOU NIET WETEN WAT KIEZEN. OOK IS ER VEEL NEGATIVITEIT OVER ZONNEPANELEN EN ZONNEPANEEL BEDRIJVEN. 

Er zijn inderdaad veel negatieve zaken gebeurd in het verleden. Door de grote subsidies vroeger kon je bijna op elke hoek van de straat zonnepanelen kopen. Na de subsidie stopzetting verdwenen ze ook 

even snel opnieuw. Momenteel verkeert de markt opnieuw in een gelijkaardige situatie. Full Energy hangt niet af van zonnepanelen alleen. In 2002 ben ik gestart als elektricien. Onze oudste zonnepaneelinstal-

latie is ondertussen 11 jaar oud. Als de markt in 2021 opnieuw in elkaar valt door het wegvallen van de terugdraaiende meter (zoals dat in 2012 het geval was toen de subsidies wegvielen), blijven wij bestaan.  

Momenteel voeren wij nu al wekelijks herstellingen uit van bedrijven die geen service meer geven of niet meer bestaan. De service markt zal enkel maar vergroten. 

OEI, KAN ER DAN ZOVEEL FOUT GAAN?

Ik heb het geluk gehad dat ik vroeger bij goede merken ben terecht gekomen. Er was weleens een uitval van een omvormer maar die vielen onder de fabrieksgarantie.  Jammer genoeg zijn niet alle merken 

even kwalitatief. Goedkope panelen gaan immers niet lang mee.  Wie denkt een zaakje te doen op de prijs is in onze sector vaak bedrogen.

Bij de glasfolie panelen is het vaak de achterkant die het begeeft. Door het UV licht gaat het plastiek op de achterzijde kraken zodat er toch lucht en damp in het paneel terecht komt. Iedereen weet dat water en 

elektriciteit geen goede combinatie is.  Op dit moment kost het omhulsel van een zonnepaneel meer dan de cellen. Een goedkoop zonnepaneel is een goedkoop omhulsel en een goedkope aansluit box. De 

meeste zonnepanelen hebben een fabrieksgarantie van 10 tot 12 jaar. Vaak wordt er uitgepakt met een vermogen garantie van 80 tot 87% op 25 jaar. De “vermogen garantie” is de grootste lucht die wordt ver-

kocht in onze sector. Deze garantie is enkel van tel op de cellen, niet op het omhulsel. Bijvoorbeeld door water in het paneel vervalt de vermogen garantie. Een goedkoop zonnepaneel is dus een goedkoop 

omhulsel. De omkasting van een zonnepaneel is tegenwoordig bepalend voor de prijs en niet meer de zonnecellen die in het zonnepaneel zitten. Als je ziet dat zelfs met de betere materialen een terugverdien-

tijd van 6 jaar vaak haalbaar is. Dan kies je toch voor kwaliteit?

Dat is één van de redenen dat wij kiezen voor glas-glas panelen. Deze hebben geen plastiek op de achterzijde maar glas. Ook hebben deze zonnepanelen een product garantie van minstens 30 jaar. De glas-fo-

lie zonnepanelen zitten nog vaak op 10 tot 12 jaar product garantie. Ook de daling van het vermogen over de jaren heen is veel lager bij glas-glas. Voor een miniem prijsverschil van 10 tot 20 euro per paneel heb 

je al een glas-glas zonnepaneel. De keuze is snel gemaakt. Als zelfs de NASA overgaat van Sunpower zonnepanelen naar glas/glas zonnepanelen dan weet je zeker dat dit de allerbeste keuze is voor de toe-

komst. Je kan een glas-glas paneel echt niet vergelijken met wat in sommige groepsaankopen wordt aangeboden. Niet elke fabrikant of merk kan ook zomaar overschakelen. De productielijnen moeten hiervoor 

worden aangepast. Ook heeft niet iedereen de kennis om de twee glasplaten op een goede manier aan elkaar vast te maken.

DUS ALS IK ZONNEPANELEN WIL VERGELIJKEN MOET IK LETTEN OP DE 

PRODUCT GARANTIE EN EEN GLAS-GLAS ZONNEPANEEL IS EEN BETERE 

KEUZE. BIJ PLAATSING IN 2020 BLIJF IK GENIETEN VAN EEN TERUGDRAAI-

ENDE METER EN SPAAR IK DE KOST VAN EEN BATTERIJ UIT. EN VOORAL 

DE KEURING IS BELANGRIJK. ZEKER NU MET HET CORONA GEVAAR.

Dat is een perfecte samenvatting. Er zijn zeker ook goede glas-folie zonnepanelen op de 

markt, maar wij als bedrijf kiezen voor het zekerste. We mikken op kwaliteit en service.

DAT WAS DUIDELIJK.

KURT, VINCENT BEDANKT VOOR DEZE TOELICHTING. 

JE HOORT NOG VAN ME. 

Graag gedaan en tot binnenkort. 

Wij werken dan een persoonlijk voorstel uit op maat van je verbruik.

Glas/folie 
panelen met 

gebarsten 
achterkant.

NU TIJDELIJKE ACTIE: GLAS/GLAS 

VOOR DE PRIJS VAN GLAS/FOLIE!

DB664715E0
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Door de klimaat doelstellingen zijn zonnepanelen opnieuw een echte hype. 
In de pers, op het internet, via diverse groepsaankopen, zelfs energie  
leveranciers en banken bieden ze aan. Nieuwe bedrijven springen als pad-
denstoelen uit de grond. Je kan er bijna niet meer van onderuit, je wordt 
langs alle kanten benaderd om er te kopen.

Wij vroegen ons af of ze echt rendabel zijn en of alle beloftes die gemaakt 
worden ook echt zijn. Met andere woorden, waar zitten de valkuilen? 

Wacht je beter, beslis je best snel of blijf je er beter van af?

VINCENT DUBOIS EN KURT RYCKEBOER VAN FULL ENERGY AAN HET WOORD.

RONDEVIJVERSTRAAT 5  8820 TORHOUT

KURT, VINCENT GRAAG UITLEG, ZIJN ZONNEPANELEN NU RENDABEL OF BLIJF IK ER BETER VAN AF?

Ons ga je natuurlijk niet horen zeggen dat ze nu niet rendabel zijn. Op dit moment kan de meter digitaal of analoog (maak niet uit welk type meter je hebt) achteruit draaien. Bij de ene gebeurt dat op de factuur 

bij de andere op de meter zelf. Het grote voordeel is dat je nu geen batterij moet kopen. Het stroomnet doet als het ware dienst als batterij. Heb je teveel stroom geproduceerd dan gebruikt iemand anders je 

stroom. Heb je die dag te weinig geproduceerd dan neem je af van het net. Zo kom je na één jaar opnieuw op 0 uit. Is je verbruik groter dan wat je produceert dan koop  je stroom tegen betaling bij. Je betaalt 

NOOIT een boete als je niet alles hebt verbruikt op jaarbasis. 

JA, MAAR IK HEB GEHOORD DAT DE METER BINNENKORT NIET MEER ACHTERUIT DRAAIT?

Dat klopt, bij iedereen die nu al zonnepanelen heeft blijft zijn meter achteruit draaien voor 15 jaar vanaf keuringsdatum. Ook volgend jaar blijft de regeling nog zo. Maar wie pas zonnepanelen legt vanaf 2021 kan 

hiervan niet meer genieten. 

Opgelet, het is niet de factuur of bestelbon die van tel is. Enkel een geldig keuringsattest is van belang. Wees maar zeker dat hierop grote controle zal uitgevoerd worden door Fluvius. Geen geldige keuring is 

geen achteruit draaiende meter.

Samengevat, wil je nog een terugdraaiende meter dan moeten je zonnepanelen op het dak liggen, aangesloten én gekeurd zijn voor 2021. Bij keuring worden er foto’s van het dak en de omvormer genomen als 

bewijs dat die panelen wel effectief op je dak liggen. Dit om fraude te voorkomen. Die keuring is vooral een belangrijke in Corona tijd. De keuring heeft vorige maand een tijdje niet gewerkt. We kunnen geen 

zekerheid geven dat bij een Corona uitbraak in het najaar dit niet opnieuw kan gebeuren. Stel dus je bestelling niet uit. Nogmaals, geen keuring is geen terugdraaiende meter!

ZONNEPANELEN PLAATSEN IN 2021 IS DUS NIET MEER INTERESSANT?

Laat ons zeggen dat het minder interessant wordt doordat je niet anders zal kunnen dan een batterij erbij te kopen. De kostprijs van een batterij is vaak méér dan de kostprijs van zonnepanelen. Nu kan je 

gemakkelijk je zonnepanelen terugverdienen in 5 à 6 jaar tijd. In 2021 zal  de terugverdientijd 12 tot 15 jaar zijn. Het dubbele dus. Ik verwacht in 2021 een dip in de verkoop. Niet iedereen zal het zien zitten om een 

extra 7500 euro uit te geven voor een degelijke batterij.

IK HEB GELEZEN DAT ALS JE EEN BATTERIJ PLAATST JE DE TAKS NIET MEER MOET BETALEN? DAT IS TOCH INTERESSANTER? ER ZOU ZELFS EEN BATTERIJPREMIE ZIJN.

Die taks, het zogenaamde prosumenten tarief, is een bijdrage om het net te gebruiken. Deze is ongeveer 75 a 100 euro per Kw. Voor de meeste gezinnen zit dit tussen de 250 à 400 euro per jaar. Je moet dus 

niet echt een rekenwonder zijn om te beseffen dat het prosumenten tarief betalen nu veel voordeliger uitvalt dan een batterij te plaatsen van 7500 euro. Batterijen zullen ook goedkoper worden in de toekomst..

OK, DAT IS EERLIJK VAN JE. IK MOET TOEGEVEN DAT IK OOK AL HEB ZITTEN SURFEN OP HET NET OP ZOEK NAAR PANELEN. ALS LEEK ZIE IK ECHT HET BOS DOOR DE 

BOMEN NIET MEER. IK ZOU NIET WETEN WAT KIEZEN. OOK IS ER VEEL NEGATIVITEIT OVER ZONNEPANELEN EN ZONNEPANEEL BEDRIJVEN. 

Er zijn inderdaad veel negatieve zaken gebeurd in het verleden. Door de grote subsidies vroeger kon je bijna op elke hoek van de straat zonnepanelen kopen. Na de subsidie stopzetting verdwenen ze ook 

even snel opnieuw. Momenteel verkeert de markt opnieuw in een gelijkaardige situatie. Full Energy hangt niet af van zonnepanelen alleen. In 2002 ben ik gestart als elektricien. Onze oudste zonnepaneelinstal-

latie is ondertussen 11 jaar oud. Als de markt in 2021 opnieuw in elkaar valt door het wegvallen van de terugdraaiende meter (zoals dat in 2012 het geval was toen de subsidies wegvielen), blijven wij bestaan.  

Momenteel voeren wij nu al wekelijks herstellingen uit van bedrijven die geen service meer geven of niet meer bestaan. De service markt zal enkel maar vergroten. 

OEI, KAN ER DAN ZOVEEL FOUT GAAN?

Ik heb het geluk gehad dat ik vroeger bij goede merken ben terecht gekomen. Er was weleens een uitval van een omvormer maar die vielen onder de fabrieksgarantie.  Jammer genoeg zijn niet alle merken 

even kwalitatief. Goedkope panelen gaan immers niet lang mee.  Wie denkt een zaakje te doen op de prijs is in onze sector vaak bedrogen.

Bij de glasfolie panelen is het vaak de achterkant die het begeeft. Door het UV licht gaat het plastiek op de achterzijde kraken zodat er toch lucht en damp in het paneel terecht komt. Iedereen weet dat water en 

elektriciteit geen goede combinatie is.  Op dit moment kost het omhulsel van een zonnepaneel meer dan de cellen. Een goedkoop zonnepaneel is een goedkoop omhulsel en een goedkope aansluit box. De 

meeste zonnepanelen hebben een fabrieksgarantie van 10 tot 12 jaar. Vaak wordt er uitgepakt met een vermogen garantie van 80 tot 87% op 25 jaar. De “vermogen garantie” is de grootste lucht die wordt ver-

kocht in onze sector. Deze garantie is enkel van tel op de cellen, niet op het omhulsel. Bijvoorbeeld door water in het paneel vervalt de vermogen garantie. Een goedkoop zonnepaneel is dus een goedkoop 

omhulsel. De omkasting van een zonnepaneel is tegenwoordig bepalend voor de prijs en niet meer de zonnecellen die in het zonnepaneel zitten. Als je ziet dat zelfs met de betere materialen een terugverdien-

tijd van 6 jaar vaak haalbaar is. Dan kies je toch voor kwaliteit?

Dat is één van de redenen dat wij kiezen voor glas-glas panelen. Deze hebben geen plastiek op de achterzijde maar glas. Ook hebben deze zonnepanelen een product garantie van minstens 30 jaar. De glas-fo-

lie zonnepanelen zitten nog vaak op 10 tot 12 jaar product garantie. Ook de daling van het vermogen over de jaren heen is veel lager bij glas-glas. Voor een miniem prijsverschil van 10 tot 20 euro per paneel heb 

je al een glas-glas zonnepaneel. De keuze is snel gemaakt. Als zelfs de NASA overgaat van Sunpower zonnepanelen naar glas/glas zonnepanelen dan weet je zeker dat dit de allerbeste keuze is voor de toe-

komst. Je kan een glas-glas paneel echt niet vergelijken met wat in sommige groepsaankopen wordt aangeboden. Niet elke fabrikant of merk kan ook zomaar overschakelen. De productielijnen moeten hiervoor 

worden aangepast. Ook heeft niet iedereen de kennis om de twee glasplaten op een goede manier aan elkaar vast te maken.

DUS ALS IK ZONNEPANELEN WIL VERGELIJKEN MOET IK LETTEN OP DE 

PRODUCT GARANTIE EN EEN GLAS-GLAS ZONNEPANEEL IS EEN BETERE 

KEUZE. BIJ PLAATSING IN 2020 BLIJF IK GENIETEN VAN EEN TERUGDRAAI-

ENDE METER EN SPAAR IK DE KOST VAN EEN BATTERIJ UIT. EN VOORAL 

DE KEURING IS BELANGRIJK. ZEKER NU MET HET CORONA GEVAAR.

Dat is een perfecte samenvatting. Er zijn zeker ook goede glas-folie zonnepanelen op de 

markt, maar wij als bedrijf kiezen voor het zekerste. We mikken op kwaliteit en service.

DAT WAS DUIDELIJK.

KURT, VINCENT BEDANKT VOOR DEZE TOELICHTING. 

JE HOORT NOG VAN ME. 

Graag gedaan en tot binnenkort. 

Wij werken dan een persoonlijk voorstel uit op maat van je verbruik.

Glas/folie 
panelen met 

gebarsten 
achterkant.

NU TIJDELIJKE ACTIE: GLAS/GLAS 

VOOR DE PRIJS VAN GLAS/FOLIE!

DB664715E0

KURT, VINCENT GRAAG UITLEG, ZIJN ZONNEPANELEN NU RENDABEL OF BLIJF IK ER BETER VAN AF?
Ons ga je natuurlijk niet horen zeggen dat ze nu niet rendabel zijn. Op dit moment kan de meter digitaal of analoog (maak niet uit welk type meter je 
hebt) achteruit draaien. Bij de ene gebeurt dat op de factuur bij de andere op de meter zelf. Het grote voordeel is dat je nu geen batterij moet kopen. 
Het stroomnet doet als het ware dienst als batterij. Heb je teveel stroom geproduceerd dan gebruikt iemand anders je stroom. Heb je die dag te weinig 
geproduceerd dan neem je af van het net. Zo kom je na één jaar opnieuw op 0 uit. Is je verbruik groter dan wat je produceert dan koop je stroom 
tegen betaling bij. Je betaalt NOOIT een boete als je niet alles hebt verbruikt op jaarbasis.

JA, MAAR IK HEB GEHOORD DAT DE METER BINNENKORT NIET MEER ACHTERUIT DRAAIT?
Dat klopt, bij iedereen die nu al zonnepanelen heeft blijft zijn meter achteruit draaien voor 15 jaar vanaf keuringsdatum. Ook volgend jaar blijft de rege-
ling nog zo. Maar wie pas zonnepanelen legt vanaf 2021 kan hiervan niet meer genieten.
Opgelet, het is niet de factuur of bestelbon die van tel is. Enkel een geldig keuringsattest is van belang. Wees maar zeker dat hierop grote controle zal 
uitgevoerd worden door Fluvius. Geen geldige keuring is geen achteruit draaiende meter.
Samengevat, wil je nog een terugdraaiende meter dan moeten je zonnepanelen op het dak liggen, aangesloten én gekeurd zijn voor 2021. Bij keuring 
worden er foto’s van het dak en de omvormer genomen als bewijs dat die panelen wel effectief op je dak liggen. Dit om fraude te voorkomen. Die 
keuring is vooral een belangrijke in Corona tijd. De keuring heeft vorige maand een tijdje niet gewerkt. We kunnen geen zekerheid geven dat bij een 
Corona uitbraak in het najaar dit niet opnieuw kan gebeuren. Stel dus je bestelling niet uit. Nogmaals, geen keuring is geen terugdraaiende meter!

ZONNEPANELEN PLAATSEN IN 2021 IS DUS NIET MEER INTERESSANT?
Laat ons zeggen dat het minder interessant wordt doordat je niet anders zal kunnen dan een batterij erbij te kopen. De kostprijs van een batterij is 
vaak méér dan de kostprijs van zonnepanelen. Nu kan je gemakkelijk je zonnepanelen terugverdienen in 5 à 6 jaar tijd. In 2021 zal de terugverdientijd 
12 tot 15 jaar zijn. Het dubbele dus. Ik verwacht in 2021 een dip in de verkoop. Niet iedereen zal het zien zitten om een extra 7500 euro uit te geven voor 
een degelijke batterij.

IK HEB GELEZEN DAT ALS JE EEN BATTERIJ PLAATST JE DE TAKS NIET MEER MOET BETALEN? DAT IS TOCH INTERESSANTER? 
ER ZOU ZELFS EEN BATTERIJPREMIE ZIJN.
Die taks, het zogenaamde prosumenten tarief, is een bijdrage om het net te gebruiken. Deze is ongeveer 75 a 100 euro per Kw. Voor de meeste gezin-
nen zit dit tussen de 250 à 400 euro per jaar. Je moet dus niet echt een rekenwonder zijn om te beseffen dat het prosumenten tarief betalen nu veel 
voordeliger uitvalt dan een batterij te plaatsen van 7500 euro. Batterijen zullen ook goedkoper worden in de toekomst.

OK, DAT IS EERLIJK VAN JE. IK MOET TOEGEVEN DAT IK OOK AL HEB ZITTEN SURFEN OP HET NET OP ZOEK NAAR PANELEN. ALS LEEK ZIE 
IK ECHT HET BOS DOOR DE BOMEN NIET MEER. IK ZOU NIET WETEN WAT KIEZEN. OOK IS ER VEEL NEGATIVITEIT OVER ZONNEPANELEN EN 
ZONNEPANEEL BEDRIJVEN.
Er zijn inderdaad veel negatieve zaken gebeurd in het verleden. Door de grote subsidies vroeger kon je bijna op elke hoek van de straat zonnepane-
len kopen. Na de subsidie stopzetting verdwenen ze ook even snel opnieuw. Momenteel verkeert de markt opnieuw in een gelijkaardige situatie. Full 
Energy hangt niet af van zonnepanelen alleen. In 2002 ben ik gestart als elektricien. Onze oudste zonnepaneelinstallatie is ondertussen 11 jaar oud. 
Als de markt in 2021 opnieuw in elkaar valt door het wegvallen van de terugdraaiende meter (zoals dat in 2012 het geval was toen de subsidies weg-
vielen), blijven wij bestaan. Momenteel voeren wij nu al wekelijks herstellingen uit van bedrijven die geen service meer geven of niet meer bestaan. 
De service markt zal enkel maar vergroten.

OEI, KAN ER DAN ZOVEEL FOUT GAAN?
Ik heb het geluk gehad dat ik vroeger bij goede merken ben terecht gekomen. Er was weleens een uitval van een omvormer maar die vielen onder de 
fabrieksgarantie. Jammer genoeg zijn niet alle merken even kwalitatief. Goedkope panelen gaan immers niet lang mee. Wie denkt een zaakje te doen 
op de prijs is in onze sector vaak bedrogen.

Bij de glasfolie panelen is het vaak de achterkant die het begeeft. Door het UV licht gaat het plastiek op de achterzijde kraken zodat er toch lucht en 
damp in het paneel terecht komt. Iedereen weet dat water en elektriciteit geen goede combinatie is. Op dit moment kost het omhulsel van een zonne-
paneel meer dan de cellen. Een goedkoop zonnepaneel is een goedkoop omhulsel en een goedkope aansluit box. De meeste zonnepanelen hebben 
een fabrieksgarantie van 10 tot 12 jaar. Vaak wordt er uitgepakt met een vermogen garantie van 80 tot 87% op 25 jaar. De “vermogen garantie” is de 
grootste lucht die wordt verkocht in onze sector. Deze garantie is enkel van tel op de cellen, niet op het omhulsel. Bijvoorbeeld door water in het pa-
neel vervalt de vermogen garantie. Een goedkoop zonnepaneel is dus een goedkoop omhulsel. De omkasting van een zonnepaneel is tegenwoordig 
bepalend voor de prijs en niet meer de zonnecellen die in het zonnepaneel zitten. Als je ziet dat zelfs met de betere materialen een terugverdientijd 
van 6 jaar vaak haalbaar is. Dan kies je toch voor kwaliteit?

Dat is één van de redenen dat wij kiezen voor glas-glas panelen. Deze hebben geen plastiek op de achterzijde maar glas. Ook hebben deze zonne-
panelen een product garantie van minstens 30 jaar. De glas-folie zonnepanelen zitten nog vaak op 10 tot 12 jaar product garantie. Ook de daling van 
het vermogen over de jaren heen is veel lager bij glas-glas. Voor een miniem prijsverschil van 10 tot 20 euro per paneel heb je al een glas-glas zon-
nepaneel. De keuze is snel gemaakt. Als zelfs de NASA overgaat van Sunpower zonnepanelen naar glas/glas zonnepanelen dan weet je zeker dat dit 
de allerbeste keuze is voor de toekomst. Je kan een glas-glas paneel echt niet vergelijken met wat in sommige groepsaankopen wordt aangeboden. 
Niet elke fabrikant of merk kan ook zomaar overschakelen. De productielijnen moeten hiervoor worden aangepast. Ook heeft niet iedereen de kennis 
om de twee glasplaten op een goede manier aan elkaar vast te maken.

Door de klimaat doelstellingen zijn zonnepanelen opnieuw een echte hype. 
In de pers, op het internet, via diverse groepsaankopen, zelfs energie  
leveranciers en banken bieden ze aan. Nieuwe bedrijven springen als pad-
denstoelen uit de grond. Je kan er bijna niet meer van onderuit, je wordt 
langs alle kanten benaderd om er te kopen.

Wij vroegen ons af of ze echt rendabel zijn en of alle beloftes die gemaakt 
worden ook echt zijn. Met andere woorden, waar zitten de valkuilen? 

Wacht je beter, beslis je best snel of blijf je er beter van af?

VINCENT DUBOIS EN KURT RYCKEBOER VAN FULL ENERGY AAN HET WOORD.

RONDEVIJVERSTRAAT 5  8820 TORHOUT

KURT, VINCENT GRAAG UITLEG, ZIJN ZONNEPANELEN NU RENDABEL OF BLIJF IK ER BETER VAN AF?

Ons ga je natuurlijk niet horen zeggen dat ze nu niet rendabel zijn. Op dit moment kan de meter digitaal of analoog (maak niet uit welk type meter je hebt) achteruit draaien. Bij de ene gebeurt dat op de factuur 

bij de andere op de meter zelf. Het grote voordeel is dat je nu geen batterij moet kopen. Het stroomnet doet als het ware dienst als batterij. Heb je teveel stroom geproduceerd dan gebruikt iemand anders je 

stroom. Heb je die dag te weinig geproduceerd dan neem je af van het net. Zo kom je na één jaar opnieuw op 0 uit. Is je verbruik groter dan wat je produceert dan koop  je stroom tegen betaling bij. Je betaalt 

NOOIT een boete als je niet alles hebt verbruikt op jaarbasis. 

JA, MAAR IK HEB GEHOORD DAT DE METER BINNENKORT NIET MEER ACHTERUIT DRAAIT?

Dat klopt, bij iedereen die nu al zonnepanelen heeft blijft zijn meter achteruit draaien voor 15 jaar vanaf keuringsdatum. Ook volgend jaar blijft de regeling nog zo. Maar wie pas zonnepanelen legt vanaf 2021 kan 

hiervan niet meer genieten. 

Opgelet, het is niet de factuur of bestelbon die van tel is. Enkel een geldig keuringsattest is van belang. Wees maar zeker dat hierop grote controle zal uitgevoerd worden door Fluvius. Geen geldige keuring is 

geen achteruit draaiende meter.

Samengevat, wil je nog een terugdraaiende meter dan moeten je zonnepanelen op het dak liggen, aangesloten én gekeurd zijn voor 2021. Bij keuring worden er foto’s van het dak en de omvormer genomen als 

bewijs dat die panelen wel effectief op je dak liggen. Dit om fraude te voorkomen. Die keuring is vooral een belangrijke in Corona tijd. De keuring heeft vorige maand een tijdje niet gewerkt. We kunnen geen 

zekerheid geven dat bij een Corona uitbraak in het najaar dit niet opnieuw kan gebeuren. Stel dus je bestelling niet uit. Nogmaals, geen keuring is geen terugdraaiende meter!

ZONNEPANELEN PLAATSEN IN 2021 IS DUS NIET MEER INTERESSANT?

Laat ons zeggen dat het minder interessant wordt doordat je niet anders zal kunnen dan een batterij erbij te kopen. De kostprijs van een batterij is vaak méér dan de kostprijs van zonnepanelen. Nu kan je 

gemakkelijk je zonnepanelen terugverdienen in 5 à 6 jaar tijd. In 2021 zal  de terugverdientijd 12 tot 15 jaar zijn. Het dubbele dus. Ik verwacht in 2021 een dip in de verkoop. Niet iedereen zal het zien zitten om een 

extra 7500 euro uit te geven voor een degelijke batterij.

IK HEB GELEZEN DAT ALS JE EEN BATTERIJ PLAATST JE DE TAKS NIET MEER MOET BETALEN? DAT IS TOCH INTERESSANTER? ER ZOU ZELFS EEN BATTERIJPREMIE ZIJN.

Die taks, het zogenaamde prosumenten tarief, is een bijdrage om het net te gebruiken. Deze is ongeveer 75 a 100 euro per Kw. Voor de meeste gezinnen zit dit tussen de 250 à 400 euro per jaar. Je moet dus 

niet echt een rekenwonder zijn om te beseffen dat het prosumenten tarief betalen nu veel voordeliger uitvalt dan een batterij te plaatsen van 7500 euro. Batterijen zullen ook goedkoper worden in de toekomst..

OK, DAT IS EERLIJK VAN JE. IK MOET TOEGEVEN DAT IK OOK AL HEB ZITTEN SURFEN OP HET NET OP ZOEK NAAR PANELEN. ALS LEEK ZIE IK ECHT HET BOS DOOR DE 

BOMEN NIET MEER. IK ZOU NIET WETEN WAT KIEZEN. OOK IS ER VEEL NEGATIVITEIT OVER ZONNEPANELEN EN ZONNEPANEEL BEDRIJVEN. 

Er zijn inderdaad veel negatieve zaken gebeurd in het verleden. Door de grote subsidies vroeger kon je bijna op elke hoek van de straat zonnepanelen kopen. Na de subsidie stopzetting verdwenen ze ook 

even snel opnieuw. Momenteel verkeert de markt opnieuw in een gelijkaardige situatie. Full Energy hangt niet af van zonnepanelen alleen. In 2002 ben ik gestart als elektricien. Onze oudste zonnepaneelinstal-

latie is ondertussen 11 jaar oud. Als de markt in 2021 opnieuw in elkaar valt door het wegvallen van de terugdraaiende meter (zoals dat in 2012 het geval was toen de subsidies wegvielen), blijven wij bestaan.  

Momenteel voeren wij nu al wekelijks herstellingen uit van bedrijven die geen service meer geven of niet meer bestaan. De service markt zal enkel maar vergroten. 

OEI, KAN ER DAN ZOVEEL FOUT GAAN?

Ik heb het geluk gehad dat ik vroeger bij goede merken ben terecht gekomen. Er was weleens een uitval van een omvormer maar die vielen onder de fabrieksgarantie.  Jammer genoeg zijn niet alle merken 

even kwalitatief. Goedkope panelen gaan immers niet lang mee.  Wie denkt een zaakje te doen op de prijs is in onze sector vaak bedrogen.

Bij de glasfolie panelen is het vaak de achterkant die het begeeft. Door het UV licht gaat het plastiek op de achterzijde kraken zodat er toch lucht en damp in het paneel terecht komt. Iedereen weet dat water en 

elektriciteit geen goede combinatie is.  Op dit moment kost het omhulsel van een zonnepaneel meer dan de cellen. Een goedkoop zonnepaneel is een goedkoop omhulsel en een goedkope aansluit box. De 

meeste zonnepanelen hebben een fabrieksgarantie van 10 tot 12 jaar. Vaak wordt er uitgepakt met een vermogen garantie van 80 tot 87% op 25 jaar. De “vermogen garantie” is de grootste lucht die wordt ver-

kocht in onze sector. Deze garantie is enkel van tel op de cellen, niet op het omhulsel. Bijvoorbeeld door water in het paneel vervalt de vermogen garantie. Een goedkoop zonnepaneel is dus een goedkoop 

omhulsel. De omkasting van een zonnepaneel is tegenwoordig bepalend voor de prijs en niet meer de zonnecellen die in het zonnepaneel zitten. Als je ziet dat zelfs met de betere materialen een terugverdien-

tijd van 6 jaar vaak haalbaar is. Dan kies je toch voor kwaliteit?

Dat is één van de redenen dat wij kiezen voor glas-glas panelen. Deze hebben geen plastiek op de achterzijde maar glas. Ook hebben deze zonnepanelen een product garantie van minstens 30 jaar. De glas-fo-

lie zonnepanelen zitten nog vaak op 10 tot 12 jaar product garantie. Ook de daling van het vermogen over de jaren heen is veel lager bij glas-glas. Voor een miniem prijsverschil van 10 tot 20 euro per paneel heb 

je al een glas-glas zonnepaneel. De keuze is snel gemaakt. Als zelfs de NASA overgaat van Sunpower zonnepanelen naar glas/glas zonnepanelen dan weet je zeker dat dit de allerbeste keuze is voor de toe-

komst. Je kan een glas-glas paneel echt niet vergelijken met wat in sommige groepsaankopen wordt aangeboden. Niet elke fabrikant of merk kan ook zomaar overschakelen. De productielijnen moeten hiervoor 

worden aangepast. Ook heeft niet iedereen de kennis om de twee glasplaten op een goede manier aan elkaar vast te maken.
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markt, maar wij als bedrijf kiezen voor het zekerste. We mikken op kwaliteit en service.
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Door de klimaat doelstellingen zijn zonnepanelen opnieuw een echte hype. 
In de pers, op het internet, via diverse groepsaankopen, zelfs energie  
leveranciers en banken bieden ze aan. Nieuwe bedrijven springen als pad-
denstoelen uit de grond. Je kan er bijna niet meer van onderuit, je wordt 
langs alle kanten benaderd om er te kopen.

Wij vroegen ons af of ze echt rendabel zijn en of alle beloftes die gemaakt 
worden ook echt zijn. Met andere woorden, waar zitten de valkuilen? 

Wacht je beter, beslis je best snel of blijf je er beter van af?
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KURT, VINCENT GRAAG UITLEG, ZIJN ZONNEPANELEN NU RENDABEL OF BLIJF IK ER BETER VAN AF?

Ons ga je natuurlijk niet horen zeggen dat ze nu niet rendabel zijn. Op dit moment kan de meter digitaal of analoog (maak niet uit welk type meter je hebt) achteruit draaien. Bij de ene gebeurt dat op de factuur 

bij de andere op de meter zelf. Het grote voordeel is dat je nu geen batterij moet kopen. Het stroomnet doet als het ware dienst als batterij. Heb je teveel stroom geproduceerd dan gebruikt iemand anders je 

stroom. Heb je die dag te weinig geproduceerd dan neem je af van het net. Zo kom je na één jaar opnieuw op 0 uit. Is je verbruik groter dan wat je produceert dan koop  je stroom tegen betaling bij. Je betaalt 

NOOIT een boete als je niet alles hebt verbruikt op jaarbasis. 

JA, MAAR IK HEB GEHOORD DAT DE METER BINNENKORT NIET MEER ACHTERUIT DRAAIT?

Dat klopt, bij iedereen die nu al zonnepanelen heeft blijft zijn meter achteruit draaien voor 15 jaar vanaf keuringsdatum. Ook volgend jaar blijft de regeling nog zo. Maar wie pas zonnepanelen legt vanaf 2021 kan 

hiervan niet meer genieten. 

Opgelet, het is niet de factuur of bestelbon die van tel is. Enkel een geldig keuringsattest is van belang. Wees maar zeker dat hierop grote controle zal uitgevoerd worden door Fluvius. Geen geldige keuring is 

geen achteruit draaiende meter.

Samengevat, wil je nog een terugdraaiende meter dan moeten je zonnepanelen op het dak liggen, aangesloten én gekeurd zijn voor 2021. Bij keuring worden er foto’s van het dak en de omvormer genomen als 

bewijs dat die panelen wel effectief op je dak liggen. Dit om fraude te voorkomen. Die keuring is vooral een belangrijke in Corona tijd. De keuring heeft vorige maand een tijdje niet gewerkt. We kunnen geen 

zekerheid geven dat bij een Corona uitbraak in het najaar dit niet opnieuw kan gebeuren. Stel dus je bestelling niet uit. Nogmaals, geen keuring is geen terugdraaiende meter!

ZONNEPANELEN PLAATSEN IN 2021 IS DUS NIET MEER INTERESSANT?

Laat ons zeggen dat het minder interessant wordt doordat je niet anders zal kunnen dan een batterij erbij te kopen. De kostprijs van een batterij is vaak méér dan de kostprijs van zonnepanelen. Nu kan je 

gemakkelijk je zonnepanelen terugverdienen in 5 à 6 jaar tijd. In 2021 zal  de terugverdientijd 12 tot 15 jaar zijn. Het dubbele dus. Ik verwacht in 2021 een dip in de verkoop. Niet iedereen zal het zien zitten om een 

extra 7500 euro uit te geven voor een degelijke batterij.

IK HEB GELEZEN DAT ALS JE EEN BATTERIJ PLAATST JE DE TAKS NIET MEER MOET BETALEN? DAT IS TOCH INTERESSANTER? ER ZOU ZELFS EEN BATTERIJPREMIE ZIJN.

Die taks, het zogenaamde prosumenten tarief, is een bijdrage om het net te gebruiken. Deze is ongeveer 75 a 100 euro per Kw. Voor de meeste gezinnen zit dit tussen de 250 à 400 euro per jaar. Je moet dus 

niet echt een rekenwonder zijn om te beseffen dat het prosumenten tarief betalen nu veel voordeliger uitvalt dan een batterij te plaatsen van 7500 euro. Batterijen zullen ook goedkoper worden in de toekomst..

OK, DAT IS EERLIJK VAN JE. IK MOET TOEGEVEN DAT IK OOK AL HEB ZITTEN SURFEN OP HET NET OP ZOEK NAAR PANELEN. ALS LEEK ZIE IK ECHT HET BOS DOOR DE 

BOMEN NIET MEER. IK ZOU NIET WETEN WAT KIEZEN. OOK IS ER VEEL NEGATIVITEIT OVER ZONNEPANELEN EN ZONNEPANEEL BEDRIJVEN. 

Er zijn inderdaad veel negatieve zaken gebeurd in het verleden. Door de grote subsidies vroeger kon je bijna op elke hoek van de straat zonnepanelen kopen. Na de subsidie stopzetting verdwenen ze ook 

even snel opnieuw. Momenteel verkeert de markt opnieuw in een gelijkaardige situatie. Full Energy hangt niet af van zonnepanelen alleen. In 2002 ben ik gestart als elektricien. Onze oudste zonnepaneelinstal-

latie is ondertussen 11 jaar oud. Als de markt in 2021 opnieuw in elkaar valt door het wegvallen van de terugdraaiende meter (zoals dat in 2012 het geval was toen de subsidies wegvielen), blijven wij bestaan.  

Momenteel voeren wij nu al wekelijks herstellingen uit van bedrijven die geen service meer geven of niet meer bestaan. De service markt zal enkel maar vergroten. 

OEI, KAN ER DAN ZOVEEL FOUT GAAN?

Ik heb het geluk gehad dat ik vroeger bij goede merken ben terecht gekomen. Er was weleens een uitval van een omvormer maar die vielen onder de fabrieksgarantie.  Jammer genoeg zijn niet alle merken 

even kwalitatief. Goedkope panelen gaan immers niet lang mee.  Wie denkt een zaakje te doen op de prijs is in onze sector vaak bedrogen.

Bij de glasfolie panelen is het vaak de achterkant die het begeeft. Door het UV licht gaat het plastiek op de achterzijde kraken zodat er toch lucht en damp in het paneel terecht komt. Iedereen weet dat water en 

elektriciteit geen goede combinatie is.  Op dit moment kost het omhulsel van een zonnepaneel meer dan de cellen. Een goedkoop zonnepaneel is een goedkoop omhulsel en een goedkope aansluit box. De 

meeste zonnepanelen hebben een fabrieksgarantie van 10 tot 12 jaar. Vaak wordt er uitgepakt met een vermogen garantie van 80 tot 87% op 25 jaar. De “vermogen garantie” is de grootste lucht die wordt ver-

kocht in onze sector. Deze garantie is enkel van tel op de cellen, niet op het omhulsel. Bijvoorbeeld door water in het paneel vervalt de vermogen garantie. Een goedkoop zonnepaneel is dus een goedkoop 

omhulsel. De omkasting van een zonnepaneel is tegenwoordig bepalend voor de prijs en niet meer de zonnecellen die in het zonnepaneel zitten. Als je ziet dat zelfs met de betere materialen een terugverdien-

tijd van 6 jaar vaak haalbaar is. Dan kies je toch voor kwaliteit?

Dat is één van de redenen dat wij kiezen voor glas-glas panelen. Deze hebben geen plastiek op de achterzijde maar glas. Ook hebben deze zonnepanelen een product garantie van minstens 30 jaar. De glas-fo-

lie zonnepanelen zitten nog vaak op 10 tot 12 jaar product garantie. Ook de daling van het vermogen over de jaren heen is veel lager bij glas-glas. Voor een miniem prijsverschil van 10 tot 20 euro per paneel heb 

je al een glas-glas zonnepaneel. De keuze is snel gemaakt. Als zelfs de NASA overgaat van Sunpower zonnepanelen naar glas/glas zonnepanelen dan weet je zeker dat dit de allerbeste keuze is voor de toe-

komst. Je kan een glas-glas paneel echt niet vergelijken met wat in sommige groepsaankopen wordt aangeboden. Niet elke fabrikant of merk kan ook zomaar overschakelen. De productielijnen moeten hiervoor 

worden aangepast. Ook heeft niet iedereen de kennis om de twee glasplaten op een goede manier aan elkaar vast te maken.

DUS ALS IK ZONNEPANELEN WIL VERGELIJKEN MOET IK LETTEN OP DE 

PRODUCT GARANTIE EN EEN GLAS-GLAS ZONNEPANEEL IS EEN BETERE 

KEUZE. BIJ PLAATSING IN 2020 BLIJF IK GENIETEN VAN EEN TERUGDRAAI-

ENDE METER EN SPAAR IK DE KOST VAN EEN BATTERIJ UIT. EN VOORAL 

DE KEURING IS BELANGRIJK. ZEKER NU MET HET CORONA GEVAAR.

Dat is een perfecte samenvatting. Er zijn zeker ook goede glas-folie zonnepanelen op de 

markt, maar wij als bedrijf kiezen voor het zekerste. We mikken op kwaliteit en service.

DAT WAS DUIDELIJK.

KURT, VINCENT BEDANKT VOOR DEZE TOELICHTING. 

JE HOORT NOG VAN ME. 

Graag gedaan en tot binnenkort. 

Wij werken dan een persoonlijk voorstel uit op maat van je verbruik.

Glas/folie 
panelen met 

gebarsten 
achterkant.

NU TIJDELIJKE ACTIE: GLAS/GLAS 

VOOR DE PRIJS VAN GLAS/FOLIE!

DB664715E0

DUS ALS IK ZONNEPANELEN WIL VERGELIJKEN MOET IK LETTEN OP 
DE PRODUCT GARANTIE EN EEN GLAS-GLAS ZONNEPANEEL IS EEN 
BETERE KEUZE. BIJ PLAATSING IN 2020 BLIJF IK GENIETEN VAN EEN 
TERUGDRAAIENDE METER EN SPAAR IK DE KOST VAN EEN BATTERIJ 
UIT. EN VOORAL DE KEURING IS BELANGRIJK. ZEKER NU MET HET CO-
RONA GEVAAR.
Dat is een perfecte samenvatting. Er zijn zeker ook goede glas-folie zon-
nepanelen op de markt, maar wij als bedrijf kiezen voor het zekerste. We 
mikken op kwaliteit en service.

DAT WAS DUIDELIJK.
KURT, VINCENT BEDANKT VOOR DEZE TOELICHTING.
JE HOORT NOG VAN ME.
Graag gedaan en tot binnenkort.
Wij werken dan een persoonlijk voorstel uit op maat van je verbruik.

NU TIJDELIJK ACTIE: GLAS/GLAS 
VOOR DE PRIJS VAN GLAS/FOLIE
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TOEREN MET DE VESPA…
Trek er op uit met z’n tweetjes en 
ontdek de vele uitgestippelde 
route’s tijdens deze mooie 
voorspelde zomer! Ontdek 
onze mooie dorpen, kastelen en 
andere bezienswaardigheden. 
Je kan ook genieten van een 
heerlijke picknick. De terrasjes 
en restaurants gaan weldra 
terug open… dit wordt genieten 
op zijn Italiaans! Een VESPA… 
een topcadeau voor vaderdag!

Te verkrijgen bij de officiële 
Vespa–dealer “XCLUSIVE BIKE”, 

de grootste Vespa Shop van Vlaanderen.  En, een tijdloze scooter als de Vespa is 
gemakkelijk te besturen !

INFO TORHOUT

Xclusive Bike • Vespa shop 
Rijksweg 11 • 8820 Torhout 

tel. 051 72 73 29  
info@xclusivebike.be 
www.xclusivebike.be 

Xclusive E-Bike:
 uitgebreid gamma 
elektrische fietsen 

van Piaggio, Achielle, 
Venturelli en Kettler.

OPENING 
UITBREIDING WINKEL 

XCLUSIVE BIKE
Uniek in België: 

exclusief verdeler van 
Piaggio, Vespa, APE 

en Moto Guzzi

FIETSEN IS ‘IN’…
Dit is in het corona tijdperk nog maar eens gebleken! De gunstige ontwikkeling 
van de fiets is heel begrijpelijk, ook al dacht men zo’n 50 jaar geleden dat de 
dagen van de fiets geteld waren… die veronderstelling is NIET uitgekomen!  
De fiets blijkt zoveel voordelen te hebben dat hij niet meer weg te denken is 
en het wegvallen van de fiets zou voor onoverkomelijke problemen zorgen! 
Velen zijn voor hun dagelijkse verplaatsingen op de fiets aangewezen, denk 
maar bijvoorbeeld aan de schooljeugd. Andere vormen van vervoer bieden 
onvoldoende alternatief. De voordelen van de fiets zijn al vaak opgesomd: 
fietsen verschaft beweging en is gezond, de fiets is niet alleen het goedkoopste 
maar ook het meest milieuvriendelijke vervoermiddel. De fiets is zeker over 
korte afstanden zeer snel,  sneller dan de meeste vervoermiddelen, want je wordt 
niet gehinderd door opstoppingen of het zoeken naar een parkeerplaats. Ook 
recreatief is de fiets heel belangrijk geworden: fietstoerisme en fietsvakanties 
zijn niet meer weg te denken. 

Doorbraak van de ELEKTRISCHE FIETS vanaf de jaren ’90. De accu’s waren lichter 
geworden en men kon grotere afstanden afleggen. De productie van elektrische 
fietsen zat in de lift. Vanaf 2001 deed de naam E-bike zijn intrede. Alhoewel 
reguliere fietsen nog steeds in de meerderheid zijn wordt de E-bike steeds 
populairder

DE FIETSVAKMAN KAN U OP HET JUISTE SPOOR ZETTEN !!!
Wie een nieuwe  fiets wil kopen, kan daarvoor het best terecht bij de erkende 
vakhandel. Daar beschikt men over vakkennis en de mogelijkheden om 
aanpassigen en reparaties uit te voeren.

Om de juiste keus uit het grote aanbod te kunnen nemen, is het nodig te weten 
waarvoor je de fiets vooral wilt gebruiken. Aan een fiets die in de eerste plaats 
moet dienen om er op uit te trekken, moeten andere eisen gesteld worden dan 
aan een fiets die je vooral gebruikt om boodschappen te doen of om kleine 
kinderen op te vervoeren.  Dus: de fietsvakman kan u op het juiste spoor zetten!
Fietsen bestaan in verschillende maten, die  bepaald worden door de grootte 
van het frame (kader). Een te kleine of te grote fiets rijdt minder prettig en 
kan ongemakken veroorzaken, zoals zadelpijn, pijn in de knieën of kramp 

in de benen of armen. De grootte van het kader moet corresponderen met 
de lichaamsafmetingen van de fietser. Om het ideaal te bereiken kan uw 
vakman altijd de nodige aanpassingen uitvoeren. Wie goed kiest zal zeker veel 
fietsplezier beleven. En hoe  prettiger een fiets rijdt, des temeer zal je er gebruik 
van maken.

Over het algemeen wordt duidelijk gekozen voor kwaliteit en men is bereid 
daarvoor te betalen. Er wordt ook steeds meer geld besteed aan bijkomende 
accessoires en speciale fietskleding.

1 BON PER KLANT - ENKEL DE ORIGINELE BON WORDT AANVAARD - TOT UITPUTTING VOORRAAD - NIET CUMULEERBAAR MET ANDERE ACTIES
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GELDIG VAN MA 01/06 T.E.M. ZO 07/06 
IN JE PROXY DELHAIZE AARTRIJKE

GELDIG VAN MA 08/06 T.E.M. ZO 14/06 
IN JE PROXY DELHAIZE AARTRIJKE

GELDIG VAN MA 15/06 T.E.M. ZO 21/06 
IN JE PROXY DELHAIZE AARTRIJKE

GELDIG VAN MA 22/06 T.E.M. ZO 28/06 
IN JE PROXY DELHAIZE AARTRIJKE

GELDIG VAN MA 01/06 T.E.M. ZO 07/06 
IN JE PROXY DELHAIZE AARTRIJKE

GELDIG VAN MA 08/06 T.E.M. ZO 14/06 
IN JE PROXY DELHAIZE AARTRIJKE

GELDIG VAN MA 15/06 T.E.M. ZO 21/06 
IN JE PROXY DELHAIZE AARTRIJKE

GELDIG VAN MA 22/06 T.E.M. ZO 28/06 
IN JE PROXY DELHAIZE AARTRIJKE

GELDIG VAN MA 01/06 T.E.M. ZO 07/06 
IN JE PROXY DELHAIZE AARTRIJKE

GELDIG VAN MA 08/06 T.E.M. ZO 14/06 
IN JE PROXY DELHAIZE AARTRIJKE

GELDIG VAN MA 15/06 T.E.M. ZO 21/06 
IN JE PROXY DELHAIZE AARTRIJKE

GELDIG VAN MA 22/06 T.E.M. ZO 28/06 
IN JE PROXY DELHAIZE AARTRIJKE

GELDIG VAN MA 01/06 T.E.M. ZO 07/06 
IN JE PROXY DELHAIZE AARTRIJKE

GELDIG VAN MA 08/06 T.E.M. ZO 14/06 
IN JE PROXY DELHAIZE AARTRIJKE

GELDIG VAN MA 15/06 T.E.M. ZO 21/06 
IN JE PROXY DELHAIZE AARTRIJKE

GELDIG VAN MA 22/06 T.E.M. ZO 28/06 
IN JE PROXY DELHAIZE AARTRIJKE

MIX-SLA

VANILLE OF CHOCOLADE PUDDING
6 x 125gr

PRAGER SCHNITZEL
IN ONZE AFDELING BEENHOUWERIJ

KIPPENWIT
150gr

KAASHAMBURGER 
IN ONZE AFDELING BEENHOUWERIJ

BOTERKOEK ROZIJNEN

MOUSSELINE
355gr

BBQ - WORST
IN ONZE AFDELING BEENHOUWERIJ

BLIKJE YULA
0.25L

ZACHTE KOEKJES KERSEN
150gr

1 ZAK CHIPS
0.25L

BIJ AANKOOP VAN MIN. €10
IN DE AFDELING VERSE VIS.

BIJ AANKOOP VAN MIN. €10
IN DE AFDELING ZUIVEL.

BIJ AANKOOP VAN MIN. €10
IN DE AFDELING CHARCUTERIE.

*Uitgezonderd op rookwaren, vuilniszakken, 
postzegels en telefoonkaarten

4 TOMATEN

1 BON PER KLANT - ENKEL DE ORIGINELE BON WORDT AANVAARD - TOT UITPUTTING VOORRAAD - NIET CUMULEERBAAR MET ANDERE ACTIES
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GRATIS
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GRATIS

BIJ AANKOOP VAN 
MIN. €15

BIJ AANKOOP VAN 
MIN. €15

BIJ AANKOOP VAN 
MIN. €15

BIJ AANKOOP VAN 
MIN. €15

100
PLUS-PUNTEN

SPAARACTIE 
MET LUXE KEUKENHANDDOEKEN
Bij aankoop van €5 ontvangt de klant 1 stempel aan de kassa
10 stempels + €4 geven recht op 3 luxe keukenhanddoeken

Actie geldig van 1/06/2020 tot 16/07/2020

100
PLUS-PUNTEN

100
PLUS-PUNTEN

BIJ AANKOOP VAN 
MIN. €60*

100
PLUS-PUNTEN

2+1
GRATIS

OPENINGSUREN: 
maandag: van 11 uur tot 19 uur
dinsdag - woensdag - donderdag
vrijdag en zaterdag: 
van 8 uur doorlopend tot 19 uur 
zondag: van 8 uur tot 12.30 uur

Aartrijksestraat 88

AARTRIJKE 
Tel.: 050 24 19 90
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ZIE WWW.VASTGOEDSINNAEVE.BE VOOR AL ONZE PANDEN TE KOOP EN TE HUUR

 

NIEUW

GSM 0472 52 80 20

TE KOOP > OOSTENDE

TE KOOP > ZWEVEZELE

TE KOOP > EERNEGEM TE KOOP > KOEKELARE

TE KOOP > OOSTENDE

Steenbakkerstraat 18
box 18

Vraagprijs:
22.000 euro

Afgesloten garage-
box met kantelpoort dichtbij Petit Paris en 
de Nieuwpoortse Steenweg. 

Hille 125 bus 202
Vraagprijs:

210.000 euro
Appartement op de 
tweede verdieping 
met garage. Inde-

ling: woonkamer, open keuken, badkamer, 
3 slaapkamers, zonneterras en garage. 
EPC: 68 kWh/m²

Stationsstraat 264
Vraagprijs:

245.000 euro
Ruime rijwoning met 
garage,  met uitste-
kende bereikbaarheid 

naar E 40, 3 ruime slaapkamers en grote 
tuin. EPC 572 kWh/m²

Stockholmstraat 19 
bus 0101

Vraagprijs:
209.000 euro

 Instapklaar 2 slaap-
kamer appartement 

in het hartje van de stad, volledig gereno-
veerd, energiezuinig met terras op eerste 
verdieping. EPC 164 kWh/m²
EPC: 408 kWh/m²

Uw partner voor 
de verkoop/verhuur 

van uw woning
Moerestraat 11 bus 1 - 8680  Koekelare

www.immolievens.be - BIV 507.519

Brouwerijstraat 17 
bus 4

Vraagprijs:
298.000 euro

Appartement gele-
gen in het centrum 

van Koekelare met prachtig zicht op ‘De 
Mote’.  Luxueuze afwerking, Bj. 2010 EPC 
112,18 (E69)

TE KOOP > KOEKELARE

TE HUUR > 
KOEKELARE

TE HUUR > 
KOEKELARE

TE HUUR > 
OOSTENDE

TE HUUR >
ROESELARE

TE HUUR >
KOEKELARE

TE HUUR >
KOEKELARE

Bovekerkestraat 39 
Vraagprijs: 

215.000 euro
Woning langs de invals-
weg naar Bovekerke 

met grote tuin tot aan de volgende straat. 2 
garageboxen, vernieuwde elektriciteit en CV 
-ketel. Grondopp. 1244m². EPC 523 kWh/m²

Noordomstraat 11 
bus 13   

Huurprijs: 
650 euro

Ruim Duplexapp. met 
groot terras en veel 
berging. Onmiddellijk 
vrij.  EPC 185 kWh/m².

Dorpstraat 49 bus 2 
Huurprijs: 
600 euro

Ruim appartement 
met garage gele-
gen in het centrum.  
EPC 383 kWh/m²

Spaarzaamheidsstraat 
3 bus 0101 
Huurprijs: 
580 euro

1 slaapkamer app. op 
gelijkvloers met koer.  
Onmiddellijk vrij.  EPC 
149 kWh/m²

Vijfwegenstraat 262    
Huurprijs: 
650 euro

Grote woning met 
garage en Koer, 
dichtbij autostrade.  
Onmiddellijk vrij.  EPC 
523 kWh/m²

Kerkstraat 12     
Huurprijs: 
475 euro

Ruim appartement 
met 3 slaapkamers 
in het centrum.  Vrij te 
bespreken.  EPC 514 
kWh/m²

Ringlaan 11 bus 13
Huurprijs: 
560 euro

2 slaapkamer app. 
met grote zolderver-
dieping in het cen-
trum. Onmiddellijk vrij.  
EPC 376 kWH/m²

 TE KOOP > KOEKELARE
Stationsstraat 8

Vraagprijs:
140.000 euro 

Deze woning ligt in het 
centrum van Koekelare 

op wandelafstand van horecazaken. Inde-
ling Woning: inkom, living, keuken, kelder, 
badkamer, 2 slaapkamers en tuin. Uitgang 
voor de fiets langs achteren in de tuin. EPC: 
894 kWh/m²

TE KOOP > LEKE
Lekedorpstraat 44-46            

Vraagprijs: 
289.000 euro

Projectgrond voor 
app.  Een groot stuk 

bouwgrond met achteruitgang  in ht centrum 
van Leke.  Het perceel bedraagt meer dan 
1100m².  Er kunnen minstens 8 appartemen-
ten op. (tekeningen beschikbaar op kantoor).
Gevelbreedte aan de straatkant 22,5m.

VERKOCHT
IN 1 WEEK

  
 
 
  
 
 

0498/522 447 
alle herstellingen en service na verkoop 
airconditioning, koel- en vriesinstallaties 

 

  
 
 
  
 
 

0498/522 447 
alle herstellingen en service na verkoop 
airconditioning, koel- en vriesinstallaties 

 

ARVAN-TUINENARVAN-TUINEN
Arne Vanryckeghem 

Doornhoekstraat 57 8480 Bekegem 0485 35 02 96

Oprit, terras en siergravel
 Voorbereiding renovatie: 

uitbreken vloeren, muren,... 
Hout- en draadafsluiting

Gazon en plantentuin
Tuinhuis en carport

Grondwerk 

Vanryckeghem Arne - Bekegem
Vind ons op      of bel 0485 35 02 96

S Z Y H M V C O L A P Q C Q N
C O M Y L F C C Q T U I N E Y
H W F Z Y D D W H M X S N F C
U A L S Y O E E M Y E J S E L
T J H A M F B R U E I T A E K
T Z M G M N K C L W N Z G S L
E Z U O X R X V D A A I S T A
R E M O B S E L W J L F G Z U
S C R E C V E N J L K V V A D
H G E N E R Y O E A W O E A F
O H U O E I L Z Y I C V P L H
F R H W H G E T A R R D I J T
O G G S B G E Q G J M T V U P
I B J T Q Z Q M F M N F F C G
R E S T A U R A N T S P O R I

EERNEGEM
FEESTZAAL
GEZELLIGE
HOEVEVLEES
RESTAURANT
SCHUTTERSHOF
TUIN
WERELDWIJNEN

SPEEL MEE MET DEZE WOORDZOEKER EN ZOEK DE SLEUTELWOORDEN
VAN DE LOCALE HANDELSZAAK WAAR U EEN WAARDEBON VAN 
50 EURO KAN WINNEN!

WIN € 50
(waardebon)

Oplossing hier invullen:

Naam: .......................................................................................................................

Straat: ........................................................................................................................

Woonplaats: .........................................................................................................

Telefoon: .................................................................................................................

Stuur dit formulier of e-mail een foto van dit formulier met de oplossing naar:

Bazuin bv
Bruggestraat 113 - 8820 Torhout.
E-mail: info@bazuin.be
Uit de correcte inzendingen wordt
1 winnaar getrokken.
Oplossing in ons bezit uiterlijk op:
Woensdag 3 juni 2020.

Oplossing vorige puzzel:

Winnaar editie 18 maart

EVA PAEPE
ICHTEGEM

*De contactgegevens worden enkel gebruikt om de winnaar 
te verwittigen. 1 bon per persoon. Onder voorbehoud van 
verschijning.

De winnaar zal verschijnen in de editie van 10 juni 2020*

 A C T U E L
 D A M E S B O E T I E K
 B E T A A L B A A R
 T O R H O U T
 W E K E L I J K S
 N I E U W
 A S S O R T I M E N T
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Ommegangstraat 4A – Koekelare  I  Torenstraat 2 - Roeselare  I  www.vastgoedsinnaeve.be  I   info@vastgoedsinnaeve.be

ZIE WWW.VASTGOEDSINNAEVE.BE VOOR AL ONZE PANDEN TE KOOP EN TE HUUR

2 KANTOREN MET KIJKETALAGES 
KOEKELARE EN ROESELARE

TEL. 0492 97 53 52

TE KOOP: ICHTEGEM
Engelstraat 143 bus 1.03. Dit app. heeft een bruikbare 
opp. van 117 m² en bestaat uit: grote living met open 
keuken (met inbouwtoestellen zoals vaatwas, frigo, 
etc...) - zeer grote berging/wasplaats - afzonderlijk 
toilet - 2 slpks - badk. met bad - gem. fietsenberging. 
EPC: 360,00KWh/m²/jaar. Vraagprijs 135 000 €

TE KOOP: ICHTEGEM
Moerdijkstraat 19. Unieke woning opp 1030 m² en 
bestaat uit: inkomhal - living - zithoek - keuken - was-
plaats - berging - toilet - badkamer - 3 slaapkamers 
- terras - grote rustgevende tuin - dubbele garage - 
grote oprit met prachtig binnenplein. Er is een polyva-
lente ruimte die dienst kan doen voor atelier, kantoorruimte, ruimte voor een vrij 
beroep of kapsalon. Kangoeroewoning is eveneens mogelijk. Cv aanwezig. EPC: 
243,00KWh/m²/jaar. Vraagprijs 290 000 €

TE KOOP: ICHTEGEM
3 nieuwbouwwoningen die telkens bestaan uit: Op het 
gelijkvloers de inkomhal met afzonderlijk toilet - living 
met open ingerichte keuken - berging/wasplaats - ter-
ras - tuin. Op verdiep 1: nachthal - toilet - badkamer 
met inloopdouche / dubbele lavabo - 3 slaapkamers 
- ruime berging. Tweede verdieping is volledig zolder. EPC: woning in aanbouw. Alle 
info en plannen te verkrijgen op kantoor. De woning zal volledig afgewerkt zijn in 
2020. Er is een mogelijkheid om 1 of meerdere garage bij aan te kopen.

TE KOOP: EERNEGEM
Achterstraat 132. Mooie woning met zeer ruime garage 
en berging, nabij het centrum, instap klaar, bestaat uit: 
inkomhal, mooie vaste trap, ruime living met veel licht, 
volledig ingerichte keuken, 4 slpks ,ingerichte bdk, 2 
wc’s, zeer ruim en zonnig terras. EPC: 415,00KWh/m²/
jaar. Vraagprijs 245 000 €

TE KOOP: ICHTEGEM
Diksmuidebaan 210. Woonst met varkensbedrijf. Er is 
een mogelijkheid tot uitbreiding van het bedrijf met 
de optie tot bouwen van een nieuwe woning bij het 
bedrijf aan de Arthur-Coussensstraat. grondopp. van 2 
ha 54a 95 ca EPC: 984,00KWh/m²/jaar

TE KOOP: EERNEGEM
Stationsstraat 241. Prachtig recent gerenoveerde 
gezinswoning met 3 slaapkamers en 2 badkamers. 
Grondopp. 519 m². Vraagprijs 270 000 €

TE KOOP: EERNEGEM
Ganzestraat 6. Verrassend ruim landhuis met bijgebou-
wen. Deze woning bevindt zich in een doodlopende 
straat op een domein van 22 164m². Verder beschikt 
deze topper over een bijgebouw en half-open loods, 
enkele paardenstallen en piste. EPC: 400,00KWh/m²/
jaar. Vraagprijs 545 000 €

TE HUUR: ICHTEGEM
Moerdijkstraat 88 bus 101. Dit app. is gelegen op de 
1ste verdiep. van een kleine residentie, bestaande uit 
3 app.. Het app. bestaat uit: inkomhal - toilet - grote 
living - ruime keuken - terras - wasplaats/berging - 
badk. met douche en toilet - 2 slpks - garage. GEEN lift 
aanwezig. EPC: 614,00KWh/m²/jaar. Beschikbaar 1/07/2020. Huurprijs 575 €/mnd.
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TE KOOP: KOEKELARE
Pottebezemstraat 11. Deze woning is gelegen in De 
Mokker op een grondoppervlakte van 440 m² en bestaat 
uit: inkom - living - keuken - kelder - wasplaats - berging 
- wc - badkamer - 2 Slaapkamers - zolder - garage - 
terras - tuin. EPC:       965,00KWh/m²/jaar. Vraagprijs 
159 000 €

TE KOOP: KOEKELARE
Lekestraat 50. Nieuwbouw woning met 3 slaapkamers, dub-
bele garage, tuin en terras, voorzien van zonnepanelen en 
vloerverwarming. Prijzen afgewerkt 295 000 € exclusief kosten 
en exclusief 21 % BTW.

TE KOOP: KOEKELARE
Moerestraat 81. Gerenoveerde halfopen woning biedt alle 
comfort en bestaat uit een inkom met berging, een L-vormige 
living met zithoek en eetplaats, een halfopen ingerichte keu-
ken met toestellen en voldoende kasten, een wasplaats, een 
badk. (lavabo, ligbad/douche en toilet), en op verdiep.een 
ruime nachthal met 2 volwaardige slpks en een mooi ingerichte zolderkamer (3de slpk) 
voorzien van bergkast. De woning heeft een toffe binnenpatio. Cv op aardgas. EPC: 
275,00KWh/m²/jaar. Vraagprijs 210 000 €

TE KOOP: KOEKELARE
Pottebezemstraat 13. Woning met zijn rustige ligging in deel-
gemeente “de Mokker”, opp 651 m², bestaat uit: living - keu-
ken - wasplaats - berging - wc - badkamer - 4 Slaapkamers 
- zolder - garage - terras - tuin. EPC: 1175,00KWh/m²/jaar/ 
Vraagprijs 170 000 €

TE KOOP: KOEKELARE
Lekestraat 47. Deze eigendom bestaat uit: de eigenlijke 
winkel met een grote etalage - desk - bureau - werkruimte 
- opslagruimte - dubbele garage. Het privé gedeelte bestaat 
uit: hal - grote living met uitzicht op de tuin - keuken - terras 
- berging - wasplaats - toilet - bureau - nachthal - 4 slaap-
kamers - badkamer. 4 privé-parkeerplaatsen voor de deur. opp 1270 m². Maak van uw 
droom een werkelijkheid. EPC: 323,00KWh/m²/jaar

TE HUUR: KOEKELARE
Dorpstraat 48 bus 2. Duplex appartement bestaat uit: op de 
1ste verdieping: inkomhal - living - keuken - berging - terras - 
toilet. Op de 2de verdieping: badkamer met douche en toilet - 2 
slaapkamers. EPC: 229,00KWh/m²/jaar Er is geen lift aanwezig. 
Huurprijs appartement 545 €/mnd.

TE KOOP: KOEKELARE
Mooie moderne energiezuinige woning op een 
grondoppervlakte van 746 m². Deze rustig gelegen 
ruime halfopen bebouwing bestaat uit: oprit - voor-
tuin - inkomhal - toilet - traphall - woonruimte - keu-
ken - bijkeuken met ruime berging - wasplaats -garage - carport - terras - tuin met 
vergezichten. Op de eerste verdieping: nachthall - 4 slaapkamers - wc - badkamer met 
badkamermeubel / inloopdouche. EPC: woning in aanbouw UC: woning in aanbouw. 
Ruime keuze van afwerking in samenspraak met bouwheer. Alle plannen, inlichtingen 
en prijzen op kantoor.

TE KOOP: KOEKELARE
Sterrestraat 15 bus 5. Appartement met 2 slaapkamers EPC: 
398,00KWh/m²/jaar. Vraagprijs 120 000 €

TE KOOP: KOEKELARE
Oostmeetstraat 138. Alleenstaande woning met loods opp 
1754 m² en bestaat uit: voortuin - betonnen oprit - inkom-
hal - living - keuken - veranda met zicht op de tuin - 3 slpks 
- badk. - toilet - berging - garage met plaats voor een auto 
- grote garage met plaats voor camionette - groot bureel 
met zicht op de tuin - terras - grote tuin - groot overdekt 
terras - tuinhuis - serre - grote carport. Loods omvattende een geïsoleerde werkruimte 
op het gelijkvloers en op verdiep een geïsoleerde stapelruimte, er is een goederenlift en 
trap aanwezig. Zonnepanelen aanwezig. EPC: 808,00KWh/m²/jaar. Vraagprijs 458 000 €

TE HUUR: KOEKELARE
Ringlaan 11 bus 2. Appartement op 1ste verdiep, bestaande uit: li-
ving, volledig ingerichte keuken, berging/wasplaats, 2 slaapkamers, 
wc, badkamer met douche en lavabo, terras. Lift aanwezig.Garage 
in kelderverdieping inbegrepen.EPC: 302,00KWh/m²/jaar. Huurprijs 
565 €/mnd + 25 €/mnd syndickosten.

TE HUUR: KOEKELARE
Ringlaan 1a bus 11. Dit appartement is gelegen op de 2de ver-
dieping en bestaat uit: lift - hall - toilet - living met open keuken 
- terras - berging - slaapkamer met ingebouwde kasten - badkamer 
met douche. Op verdieping: nachthal met ingebouwde kasten - 
badkamer met ligbad - 2 slaapkamers. Vrij 1/07/2020. Huurprijs 
675 €/mnd EPC: 188,00KWh/m²/jaar

TE HUUR: KOEKELARE
Ringlaan 23. Deze woning bestaat uit: living - keuken 
- berging/wasplaats - toilet - garage - terras - diepe tuin - 
bergruimte - nachthal - badkamer met ligbad en toilet - 3 
slaapkamers - zolder. Vrij 1/06/2020. Huurprijs 675 €/mnd. 
De EPC is van voor het plaatsen van dubbele beglazing en 
van voor de isolatie van de zolder. EPC: 557,00KWh/m²/jaar. 
Huurprijs 675 €/mnd

TE HUUR: KOEKELARE
Steenstraat 4A. De totale oppervlakte van de loods is 264 
m². AFWERKING: gepolierde betonvloer, zadeldak, voldoende 
daglicht, elektrische poort. Elektriciteit voorzien. De onroe-
rende voorheffing valt ten laste van de huurder. Huurprijs 525 
€/mnd. Er is ook een mogelijkheid om een bureel bij te huren.
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TE KOOP: KOEKELARE
Bergstraat 8B. Alleenstaande villa met imposant varkens-
bedrijf.  EPC: 164,00KWh/m²/jaar. Opp Perceel 3 ha 25a. 
Alle inlichtingen op kantoor.

TE KOOP: KOEKELARE
Noordstraat 44. Alleenstaande woning met 5 slaapka-
mers en atelier. EPC: 175,00KWh/m²/jaar. Opp. Perceel 
942 m². Vraagprijs 470 000 €

TE KOOP: KOEKELARE
Bovekerkestraat 134. Woning met grondopp van 369 m² 
en bestaat uit: ruime inkomhal - living - keuken - kelder - 
veranda - berging - wasplaats - badkamer - toilet - grote 
garage - terras - tuin - nachthal - 4 slaapkamers - vaste 
trap naar zolder. EPC: 807,00KWh/m²/jaar. Vraagprijs 
175 000 €

TE KOOP: KOEKELARE
Lekestraat 75. Recent volledig verbouwde 
woning, opp 638 m². Bestaat uit: inkomhal, 
uitgebreide keuken (ingericht met Amerikaanse 
koelkast, 2 vaatwassers, oven, stoomoven, 
microgolfoven, inbouw-koffiemachine) met 
handige inbouwkasten, lichtrijke woonkamer 
met ingebouwde gashaard en toegang tot het 
overdekt terras , omheinde tuin met tuinhuis die ingericht is met berghok en badka-
mer. Verder is het gelijkvloers voorzien van een slaapkamer, badkamer (ingericht met 
inloopdouche, , bubbelbad, dubbele lavabo en toilet), afzonderlijk toilet, bureauruimte 
en een garage met veel opbergruimte. Op het eerste verdiep bevinden zich twee ruime 
slaapkamers en een afzonderlijk toilet. Deze woning werd verbouwd met de nodige 
aandacht voor de hedendaagse normen, zo werden er enkel kwalitatieve materialen 
gebruikt alsook led-verlichting. Attest goedgekeurde elektriciteit aanwezig. Zonnecel-
panelen en zonneboiler aanwezig. Cv op aardgas. De bovenverdieping is voorzien van 
airco. Alarm overal aanwezig.

TE KOOP: KOEKELARE
Pottebezemstraat 25 lot B. Rustig gelegen perceel bouwgrond 
voor halfopen bebouwing zonder bouwverplichting te Koe-
kelare (De Mokker). Het lot bouwgrond heeft een grondop-
pervlakte van 600 m², de straatbreedte is 10 m. Vraagprijs 
115 000 €

TE KOOP: KOEKELARE
Zuidstraat 6 bus 1.4. Dit appartement is ingedeeld met 
een inkomhal , toilet, bergruimte, badkamer (met dou-
che), 2 slaapkamers waarvan 1 met terras, een ruime 
woonkamer met terras en keuken. Alsook voorzien van 
een vlot toegankelijke ondergrondse garage. EPC: 
148,00KWh/m²/jaar. Vraagprijs 195 000 € appartement en 25 000 € voor de garage.

TE KOOP: EERNEGEM
Ruime nieuwbouwwoning, opp 365 m². GELIJKVLOERS: 
inkomhal - toilet - living met open keuken - garage. 1ste 
verdiep: nachthal - 3 slpks - bdk - afz. toilet. Geïsoleerde 
zolder. Mooie tuin met ochtend- en middagzon, lot 2. 
EPC: woning in aanbouw. E-peil max 40. Prijs 262 270 €

TE KOOP: WERKEN
Hogestraat 15. 1 alleenstaande woning en 2 half-
open nieuwbouwwoningen. Alle info en plannen te 
verkrijgen op kantoor. De woning zal volledig afge-
werkt zijn in 2020.

TE KOOP: AARTRIJKE
Hendrik Baekelandlaan 7. Deze rustig gelegen woning heeft 
een grondopp. van 324 m² en bestaat uit: oprit - voortuin 
- inkomhal - toilet - living - keuken - berging - terras - tuin 
- nachthal - 2 slpks - badk. - garage - berging - grote was-
plaats. EPC: 665,00KWh/m²/jaar. Vraagprijs 255 000 €
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E TE KOOP: VLADSLO
Ruime nieuwbouwwoning, gelegen op een grondopp. 
van 285,50 m². Deze woning heeft een bewoonbare 
opp. van 195 m². Deze bestaat uit: GELIJKVLOERS: in-
komhal - toilet - living met open keuken - berging/was-
plaats - carport - tuin. 1ste verdiep: nachthal - 3 slpks 
- badk. - afz. toilet. Geïsoleerde zolder. EPC: woning in aanbouw. Alle plannen en 
info op kantoor. Prijs 260 000 € is excl. kosten en 21 % BTW.
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TE HUUR: KOEKELARE

Ichtegemstraat 5 bus 4. Gelijkvloers appartement bestaat uit: inkomhal - living met 
open keuken - grote berging - wasplaats - groot terras met tuintje - afzonderlijk toilet 
- badkamer met inloopdouche - 2 slaapkamers - garage. Het appartement is voorzien 
van zonnescreens. Vrij 1/05/2020. EPC: appartement in aanbouw. Huurprijs apparte-
ment 595 €/mnd + 50 €/mnd garage + 50 €/mnd syndickosten.

 

Ichtegemstraat 5 bus 9. Deze penthouse bestaat uit: lift - inkomhal - living met open 
keuken - grote berging - groot terras, zowel aan de voorkant als aan de achterkant van 
het appartement - afzonderlijk toilet - badkamer met inloopdouche - 2 slaapkamers 
- garage. Het appartement is overal voorzien van vloerverwarming. Direct vrij. EPC: 
appartement in aanbouw. Huurprijs appartement 625 €/mnd + 50 €/mnd garage + 
50 €/mnd syndickosten. Het appartement wordt volledig geschilderd en voorzien van 
lichtarmaturen.
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Leegmaken van huizen, 
appartementen, enz...
+ aankoop inboedels en afzonderlijke

stukken zoals schouwgarnituren, meubelen 
en allerhande opzet.

Verkoopzaal Odette
Ramskapellestraat 2A Nieuwpoort

0496/043 528 TO
Z 1

42
68

-20
70

Aankoop oud goud
Juwelier Michel Proot

Pieter de Coninckstraat 4 - Torhout. 

050/216603
Hoogste prijs

TOZ 6489-2067

BRANDHOUT
BOMMERS NV

Amersveldestraat 101
8610 KORTEMARK

Eik en beuk
gezaagd en gekloven.

Mogelijkheid tot zelfafhaling

051/57 08 57
www.brandhoutbommers.be

TO
Z 

12
49

4-
20

68

BRANDHOUT
DENDOOVEN BVBA

Ambachtstraat 28
8820 TORHOUT

Droog hout: 80 €/m3

Vers hout: 68 €/m3

Specksteenhout droog : 60 €/m3

Aanmaakhout : 10 €/ zak (20kg)
Vanaf 5 m3 transport gratis
Vanaf 4 kubiek GRATIS AANMAAKHOUT

050/82 52 25 TO
Z 6

49
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20
69

ALFREDO
de spaanse kok

komt zelf bij u paella maken!
"Was 32 jaar in Brugge"

050 39 00 99 of 0478 33 95 49
www.bijalfredo.be

TOZ 6386-2065

TUINEN TRIO
ontwerp, aanleg en onderhoud.
Snoeien en vellen van bomen.

Zelfs onder moeilijke omstandigheden.

0477/593 049
TOZ 7699-2071

KAMER TE HUUR
met domicilie te Torhout
vrij vanaf 01/06/2020

Tel. 050/212627
 9238-2102

bijverdienste bedelen van 
weekblad goede prijs 

wekelijks betaald Regio 
Torhout 0498/506046

 12266-2104

MAN 48 JAAR
uit Roeselare zoekt 

een vrouw voor relatie 
0473/714308

  14574-2103

TUINEN
van der Aa

snoeiwerken en
algemeen tuinonderhoud. 

alle info 0487/333773 
 14708-2098

DEVO TUINEN
aanleg en onderhoud van

gazon - hagen - bomen en planten-
tuin - verticuteren van gazon. 

0468/234687 
 14708-2098

GEVRAAGD
VERKOOP(ST)ER

Slagerij Calleeuw Full-time Job
Zondag en donderdag thuis
leuke familiale werksfeer!

Interesse? Bel 051/588468 of 
slagerij.calleeuw@outlook.com 

 14437-2100

GRATIS
OPRUIMING
en ophalen van alle oude metalen,

autowrakken, enz... vergoeding
voor grote hoeveelheden.
0476/236 993
0474/490 752 TOZ 12022-2066

KOEKELARE
KORTEMARK

TORHOUT
zoekt woonhuis met tuin

te koop gevraagd.
Prijs 135.000 euro ± 5.500.000 BEF

056/20 64 28
TOZ 6494-2072

GRILLMOBIEL
TORHOUT
PARKING ZWEMBAD

IEDERE
VRIJDAGAVOND

16:30 tot 20:00 uur

IEDERE
ZONDAGOCHTEND

07:30 tot 13:00 uur

KIP aan ‘t SPIT
Gebakken RIBBEN ...

ook te bestellen

0475/68 94 68

TO
Z 

65
12

-2
07

4

UW KLEINE
ADVERTENTIE

HIER PLAATSEN?
ONLINE:

www.bazuin.be/zoekertje-plaatsen
050/211611 of

zoeker@bazuin.be

KAMERS TE HUUR
dag en nacht
ICHTEGEM

051/58 00 19

 76
65

-2
06

1

ZEDELGEM
P.A. VYNCKEPLEIN

IEDERE
ZATERDAGOCHTEND

vanaf 8:45 u tot 12:30 u.

KIP aan ‘t SPIT
Gebakken RIBBEN

ook te bestellen

0475/68 94 68 TO
Z 

65
12

-2
07

3

Gevraagd

METSER
Arcus Bouw bvba AARTRIJKE

Contact: 

0475/845605
TOZ 13495-2091

VERBOUWINGEN 
Danny Plets

BINNEN & BUITEN
gevels, terrassen, vloeren - GRATIS OFFERTE.
GSM 0474/19 69 40

dannyplets1967@gmail.com 
TOZ 12548-2083

ALGEMENE SCHILDERWERKEN
FIJNSCHILDER TOM

Voor al uw schilderwerken binnen 
en buiten, plamuur- en behangwerk. 

Contact 0479/436459
info@fijnschildertom.be

 14654-2089

• Reinigen van ramen, binnen en buiten •
• Reinigen van zonnepanelen •

• Reinigen van dakgoten en rolluiken •
• Opkuis na verbouwing of nieuwbouw • 
• Ontmossen van terrassen en opritten •

 ...

Zomerstraat 13 - 8820 Torhout
0491 88 19 40 

cleaning.vanpoucke@outlook.be
Cleaning 

Vanpoucke

GORDIJNEN
AMERICAN STORES 

RETOUCHES
GRATIS METEN

EN PRIJSOFFERTE
Vandenweghe Ellen

Korenbloemstraat 37
Torhout - 0473 24 63 80

1°
w

m
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44
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2

Algemene & decoratieve schilderwerken
Fijne interieurafwerking

Kleine Potelstwegel 7 - Koekelare
Gsm 0495 54 09 92 - christophe.verwee@telenet.be

www.decoratieverwee.be

Verwee Christophe

1°
w

/m
nd

/T
OZ

AANKOOP
INBOEDELS
allerhande opruimingen

ophaling oud ijzer

0494/857 395
info@verkoopzaalrobbe.be

1°WMND 12731-2052

DRINGEND
GEVRAAGD

HEFTRUCKCHAUFFEUR
BETONARBEIDER
Spanbeton Hollevoet nv
Keibergstraat 89 - Torhout

050/212692
 7225-2101
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Koekelare
Ringlaan 88 - Koekelare - T 051 58 33 24

Openingsuren: maandag van 12:00 tot 19:30 u. - Dinsdag tot vrijdag 7:30 doorlopend tot 19:30 u. - Zaterdag van 7:30 doorlopend tot 18:30 u. - Zondag van 7:30 tot 12:00 u.

Volg ons op /ADDelhaizeKoekelare

Enkel geldig in AD Delhaize Koekelare van donderdag 28 mei t.e.m. woensdag 3 juni 2020.

€ 20,20/kg

€ 23,40/kg

€ 13,20/kg
Gekruide kipkotelet

Kipfilet

Toscaanse grillworst

Gepelde biefstuk Noorse vissla

Worstjes van de Provence

2+2 GRATIS 30% KORTING

2+1 GRATIS 30% KORTING
€16 38

€14 14
/kg

/kg

2+2 GRATIS
€9 24

/kg

30% KORTING
SPAAR MEE VOOR

DIT PRACHTIGE SERVIES

-50% KORTING
op servies van

info aan de kassa ...

AMSTERDAM
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LAATSTE 
KANS!

Zie binnenin blz. 12-13

Burg 7 - 8820 TORHOUT 

050 678 190
info@osaer-pauwels.be  -  BIV 504917

VERKOOP
VERHUUR

NIEUWBOUW

Nieuwbouw app. met 2 
slpks en terras – 1e ver-
dieping. Bewoonbare opp. 
98,16 m². Volgende inde-
ling: ruime inkom, techni-
sche ruimte, gastentoilet, 

badk., 2 slpks, ruime woonk. met ingerichte keuken 
(37,69 m²), berging, zongericht terras (10 m²). Geen 
schuine wanden! Prijs: € 244.750* - Achterliggende 
garage: € 24.900* (*prijzen excl. kosten, registratie 
en btw, zonder garage)

Gezellig hoekappartement 
met mooie lichtinval op de 
Markt van Torhout. Indeling: 
inkom, gastentoilet, ber-
ging, woonkamer met open 
keuken (41 m²), , 1 slpk (10 

m²), badkamer, kelderberging, gebouw met videofo-
nie, lift… open zicht over de Markt van Torhout Prijs: 
€ 165.000 (EPC 296).

Grote woning (perceel 519 
m²) met indeling: inkom 
met toilet, ruime en licht-
rijke leefruimte, ingerichte 
woonkeuken, berging, ga-
rage / wasplaats, zonnig 

terras en tuin met grote tuinberging/tuinhuis, op de 
1e verdieping vinden we 4 ruime slaapkamers, een 
ingerichte badkamer en nachthal. Er is een geïsoleer-
de zolder. Troeven: private parking, volledig afgesloten 
perceel, vlakbij school, kinderopvang, winkels. Prijs: € 
310.000 (EPC 306).

Appartement, 2 slpk, (ga-
rage) en terras, centrum 
Torhout. Indeling: 102 m² 
bewoonbare opp, inkom-
hal met gastentoilet, grote 
leefruimte met kamerbrede 

ramen naar de straatzijde, geïnstalleerde keuken met 
doorgang naar het terras, keukenberging, zonnig ter-
ras met berging, 2 slpk, badkamer. CV aardgas. Aan-
koop garage mogelijk (28.000 euro). Prijs: € 199.000 
(EPC 362). In het gebouw is een lift voorzien.

Woning, 2 slp en terras, centrum 
Torhout. Instapklare rijwoning in 
het centrum van Torhout op wan-
delsafstand van de Markt. Indeling: 
lichtrijke leefruimte met open inge-
richte keuken, koertje, toilet, ruime 
berging met voorziening voor was-
machine, bovenverdiep. met inge-

richte bdk. (lavabo, toilet en ligbad/douche), 1 ruime 
slpk en op de bovenste verdiep. vinden we een 2e en 
3e slpks. Perfecte starterswoning of als interessante 
belegging. Prijs: € 189.000 (EPC 361).

Nieuwbouw app. met 2 
slpk en terras -  1e ver-
dieping – centrum Torhout.
Bewoonbare opp. 91 m², 
indeling: o.a. 2 slpk, licht-
rijke leefruimte met grote 

raampartijen, ingerichte open keuken,… ingewerkte 
zonwering is voorzien, wonen hartje Torhout in een 
moderne residentie met strakke architectuur! Prijs: 
€ 259.000* (*prijzen excl kosten, registratie en btw)

Hillestraat Torhout. Woning 
in pastoriestijl afgewerkt 
vlgs uw keuze en lasten-
boek. Indeling: woonkamer 
met open keuken, apart 
toilet in de inkom, berging, 

garage, zongerichte tuin, op de verdieping 3 slaap-
kamers, toilet en een ingerichte badkamer. Rustige 
ligging maar in de nabijheid van invalswegen, school, 
winkels ... Prijs € 295 000( exclusief BTW , registratie 
en aankoopkosten)

6 slpk, garage en tuin. 
Grote open bebouwing in 
perfect onderhouden staat 
op een aangename ligging 
vlakbij het bos van Kasteel 
d’Aertrycke. Hier woon je 

op minder dan 500 meter van de kern van Wijnen-
dale met winkels, school,... De woning heeft een be-
woonbare oppervlakte van maar liefst 226 m². Prijs: € 
299.000 (EPC 426).
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Bezoek onze website > www.osaer-pauwels.be
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