
Walter en Marc uit Wondelgem 
Onze woning was uitgeleefd en aan re-
novatie toe. Als twee binnenschippers op 
pensioen zagen we het niet meer zitten om 
op onze leeftijd te renoveren en alle zorgen 
rond verhuur erbij te nemen. Nadat we een 
duur en luxueus voorstel van een architect 
hadden afgewezen, zijn we bij het Pand-
schap terecht gekomen voor de renovatie. 
Het Pandschap doet, als coöperatie die 
goedkoop renoveert, deels beroep op socia-
le economie. Wij betaalden een deel van de 
renovatie en het Pandschap de rest in ruil 
voor een derde van de huuropbrengst. Nu 
krijgen we beiden maandelijks 500 euro op 
onze rekening. Een mooie aanvulling op ons 
zelfstandigenpensioentje. 

info@pandschapantwerpen.be 
Groeningenlei 89, 2550 Kontich
www.pandschapantwerpen.be
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HOE KAN IK ZORGELOOS 
MIJN PAND LATEN 
RENOVEREN EN 
VERHUREN?

Bezit je een huis, appartement of gebouw in de stad? Zijn er dringend renova-
tiewerken nodig? Geen tijd om de fiscale voordelen uit te spitten of de verbou-
wing op te nemen? Kies voor een zorgeloze renovatie via het Pandschap en een 
gegarandeerde verhuur met het Sociaal Verhuurkantoor. 

Waarom? De eerste grote voordelen spreken voor zich. Je geniet van verhoogde 
premies en subsidies. We werken met een medefinanciering en een vaste prijs 
waar nodig. We nemen de renovatie en de verhuur van je over en je krijgt pro-
fessioneel advies. De financiële, administratieve en praktische taken nemen we 
op ons. De voordelen zijn voor jou!

Een zorgeloze 
toekomst voor 
je pand



CONTACTEER ONS
Geniet van de voordelen van sociaal verhuren en laat de 
zorgen aan ons over. Het Pandschap maakt renoveren en 
sociaal verhuren eenvoudig. Klinkt te mooi om waar te zijn?  
Kom eens vrijblijvend praten met het Pandschap.

Maak een afspraak:
Stephane: 0479 78 28 00 | Sven: 0497 80 01 75
info@pandschapantwerpen.be
www.pandschapantwerpen.be 
 

VOORDELEN

Het Pandschap en het Sociaal 
Verhuurkantoor bieden voorde-
len voor heel wat mensen met 
een pand in Antwerpen. Komt 
jouw (extra) woning of appar-
tement in aanmerking voor een 
zorgeloze renovatie en sociale 
verhuur? Wij helpen jou om een 
goede invulling te geven aan je 
eigendom. Altijd op maat van 
de eigenaar, met zeggenschap 
over de volledige verbouwing 
en zonder de zorgen van een 
renovatie. Stond verbouwen en 
sociaal verhuren nog niet op de 
planning? We zetten de voor-
delen op een rij.

Subsidies & premies
Budgetvriendelijk renoveren 
gaat samen met verhoogde 
fiscale voordelen. Premies 
en subsidies liggen namelijk 
veel hoger bij het renoveren 
voor verhuur met een sociaal 
oogmerk. Om te zorgen dat 
jij alles krijgt wat je toekomt, 
zoeken wij dat voor je uit.  

Zorgeloos renoveren
Bij het Pandschap helpen we 
eigenaars in 3 stappen naar 
een zorgeloze renovatie: 

• Coördineren 
 van de complete renovatie. 

• Onderzoeken 
 van de fiscale voordelen. 

• Ondersteunen 
 bij de financiële mogelijkheden. 

Met het Pandschap ben je van 
alles zeker. De werken, de prijs 
en de voordelen. 

Sociaal verhuren
Het Sociaal Verhuurkantoor 
haalt de stress van verhuren 
weg. Ze screenen de 
huurders, controleren het 
onderhoud, garanderen de 
huurinkomsten en herstellen 
eventuele huurschade. Alle 
administratieve en praktische 
taken vullen zij in. 
De huurinkomsten zijn voor jou.

Renoveren op maat
Met het Pandschap houden 
we onverwachte kosten 
onder controle. We kijken 
anders naar verbouwen 
en schrappen onnodige 
renovatiekosten. Door onze 
unieke werkwijze valt de 
architectkost weg en kies 
je gemakkelijker voor de 
functionele kwaliteitsmate-
rialen met een basisafwer-
king. Netjes, praktisch en 
budgetvriendelijk. Tijdens 
het voorgesprek bekijken we 
samen de besparingsmoge-
lijkheden, de prijszetting en 
de financiering.

Medefinanciering 
Beschik je niet over voldoen-
de middelen voor een reno-
vatie? Behoud je rechten op 
renovatiepremies met een 
renteloze lening. Ligt een 
lening niet in je budget? Het 
Pandschap helpt je met een 
volledige of aanvullende 
financiering. 

Gedaan met boetes
Haal je pand uit het leegstandregister en 
stop met betalen van boetes.

Jij blijft eigenaar
Jij beslist over de toekomst van je woning, 
appartement of blok. Zelfs als wij investe-
ren, blijf jij steeds eigenaar van jouw pand. 

Renoveren zonder zorgen
Alle problemen vangen wij op. Alleen de 
voordelen zijn voor jou.

Goed voor de portemonnee
Wij schrappen de onnodige kosten.

Renoveren zonder verlies
Wij zetten de cijfers op een rij. Zo zie je 
klaar en duidelijk hoe renoveren met een 
sociale invulling de portemonnee vult. 

Sociale invulling
Zo lig jij samen met het SVK en het Pand-
schap mee aan de basis van betaalbaar 
wonen in een respectvolle samenleving.

Gegarandeerde huur
Zelfs zonder huurder betaalt het Sociaal 
Verhuurkantoor (SVK) de huur elke maand 
aan de eigenaar uit. 


