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Wonen zonder zorgen
in alle luxe en comfort

Nieuwe
collega!
LIEN DE LOOF
Interieurarchitecte

Interiors
Heb je een prestige home bij Karolien
Lafaut gekocht? Wij verzorgen ook het
interieur van jouw nieuwe woning, van
meubilair tot en met decoratie.

Real estate
Jouw woning succesvol verkopen?
Karolien Lafaut maakt jouw pand
verkoopsklaar en zet het als
professionele vastgoedmakelaar
aantrekkelijk in de markt.
Property styling
Heb je een pand te koop maar mist
het nog wat aankleding? Met een frisse
vastgoedstyling van Karolien Lafaut
trekt jouw eigendom meteen
de aandacht.

Bouwgrond te koop?
Wij hebben interesse!

Karolien Lafaut
info@karolienlafaut.be
+32 51 80 99 80
www.karolienlafaut.be
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Live First Class is het lifestyle magazine van
projectontwikkelaar Karolien Lafaut, een bedrijf in
volle evolutie. Van klassieke projectontwikkelaar
willen we stilaan groeien naar een one-stop-shop
voor wie zorgeloos wil bouwen, verkopen en
verhuizen. De rode draad doorheen ons verhaal? Ik
verklapte het al: ontzorgen tot in het kleinste detail.
En daar is Live First Class de ideale aftrap voor:
laat de alledaagse hectiek even achter je, neem een
koffie of een goed glas wijn en laat je leiden door
het boeiende gesprek met trendwatcher
Hilde Francq, de interessante inzichten van
Jef Lembrechts over de toekomst van wonen in
Vlaanderen en de talloze interieur- en vastgoedtips
die we met het team van Karolien Lafaut voor
je verzameld hebben. Maak ook kennis met het
verhaal van het bedrijf Karolien Lafaut, met onze
nieuwe dienst Interiors by Karolien en al onze
nieuwste prestige homes.
Dit verhaal is er eentje dat ik enkel kan vertellen
dankzij de gedrevenheid en loyaliteit van mijn team,
de onvoorwaardelijke steun van mijn man Gino en
mijn ouders en de tonnen energie die ik van mijn
kinderen krijg. Zij zijn mijn persoonlijke bronnen van
inspiratie voor deze allereerste Live First Class.

Veel leesplezier,

Een kant-en-klaar
interieur, op maat
van je eigen stijl

Een nieuw icoon
voor Tielt

Interiors by Karolien

Residentie 8700

Karolien

INTERVIEW
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TRENDWATCHER HILDE FRANCQ DEELT TRENDS VOOR 2020

“Over 15 jaar vinden
we naakte peertjes
heel erg 2010”
Trends, het is een abstract begrip dat onbewust ons hele doen en laten dirigeert.
Ze bepalen hoe we leven en dus ook hoe we wonen. Hoe weten we wat morgen
hot zal zijn? Wij vroegen het aan trend- en colourwatcher Hilde Francq,
een klinkende naam in de wereld van trendwatching. Ze adviseert met haar bedrijf
Francq Colors bedrijven op vlak van kleuren en trends. Wij kregen de kans om
tijdens één van haar Trend Academy-workshops binnen te kijken in de boeiende
wereld van trendwatching en nader kennis te maken.

Fijn dat je even tijd voor ons kan maken, Hilde.
Van de fietsindustrie naar fulltime trendwatching:
hoe is het verhaal van Francq Colors ontstaan?
“Ik ben in het vak gerold uit nieuwsgierigheid. Ik
was vroeger mede-eigenaar van een groothandel
in fietsen en fietsonderdelen. Als jonge moeder
zocht ik mooie fietsen voor mijn kinderen, maar
die bleken moeilijk te vinden. Zo zag ik plots een
gat in de markt: fietsen met toffe kleuren en prints,
die kinderen ook écht willen. Dus besliste ik een
eigen collectie fietsen op de markt te brengen,
met kleuren en designs specifiek voor jongens en
meisjes. En dat werd een succes! Dit project maakte mij ervan bewust dat niet alleen de juiste vorm,
kleuren en prints essentieel zijn om een product
te doen slagen, maar ook dat trends een heel belangrijke rol spelen. Onze voorkeuren veranderen
nu eenmaal. Zo heb ik me langzaam in de materie

ingewerkt, deels uit ervaring en deels door studie,
en van daaruit is Francq Colors ontstaan.”

Wat doet jouw bureau precies?
“Wij maken halfjaarlijkse trendrapporten die
ongeveer twee jaar vooruitkijken, toegespitst op
interieur en met voorbeelden uit fashion, food,
beauty... Kortom, alles wat met lifestyle te maken
heeft. De trendrapporten vormen de basis voor het
advies dat we geven aan bedrijven rond kleuren en
trends. Zo helpen wij onder meer Niko, Extremis en
IKEA om op trends en kleuren in te spelen. Met
andere bedrijven, zoals Veritas, werken we samen
aan marketing- en retailconcepten en zorgen wij
voor de juiste trendinsteek. Soms maken we ook
collecties, zoals voor Tribu, waar we de kleuren
mee hebben bepaald en de insteek hebben

"Een trend kan je in eender
welke context plaatsen.
Of het nu om een modern
interieur of een woning
met een landelijk karakter
gaat, er is altijd minstens
één trend toepasbaar."

INTERVIEW
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"Een plaid is ongelooflijk veelzijdig: leg ‘m open
en je creëert meteen een groot kleurvlak.
Vouw ‘m dicht en hij vormt een subtiel accent."

gegeven om een nieuw fluweel
voor buitengebruik te ontwikkelen.
Daarnaast geef ik ook lezingen
over trends, zowel in binnen- als
buitenland.”

Hoe gaat een trendwatcher aan de
slag? Is er een bepaalde wetenschap
waarop je kan vertrouwen om de
trends te bepalen of heeft het veel
met intuïtie te maken?
“Wij doen continu research naar
maatschappelijke trends op lange
termijn en onderzoeken welke invloed
die trends zullen hebben op onze

lifestyle. Dat gebeurt aan de hand van
een reeks brainstorms waarbij we desk
research en observaties uit de hele
wereld samenleggen. Die informatie
gaat zeer breed: soms gebruiken we
cijfers van de wereldhandelsorganisatie of heeft iemand een kunsttentoonstelling gezien die heel relevant
is voor de tijd. Een andere keer gaat
het om observaties in hippe steden als
Tokyo of Kopenhagen. Daarna kijken
we welke impact dit alles zal hebben
op de kleuren, materialen, vormen
en patronen van twee jaar verder en
gieten we dit in een rapport. Het lijkt
wel op omgekeerde archeologie: we
leggen fragmenten uit de toekomst
samen en maken daar een duidelijk
toekomstbeeld van. In feite is het dus
een combinatie van ratio en intuïtie.”

Is jouw eigen interieur dan ook een
etalage van de nieuwste trends?
“Ik laat mijn persoonlijke voorkeur niet
meespelen in mijn trendresearch, maar
omgekeerd is er natuurlijk wel een
invloed. Omdat ik veel trends vroeg
identificeer en er door mijn werk vaak
mee geconfronteerd word, heb ik het
voorrecht om wat voor te lopen. Ik pik
er uit wat mij ligt maar volg dus vooral
mijn eigen smaak.”

Hoe trendgevoelig zijn nieuwbouwprojecten volgens jou?

Over Francq Colors
Francq Colors maakt halfjaarlijkse trendrapporten die ongeveer twee jaar vooruitkijken. Deze rapporten zijn toegespitst op
interieur met voorbeelden uit fashion, food,
beauty... Het bureau helpt bedrijven als Niko,
Extremis en IKEA om op trends en kleuren
in te spelen. Hilde Francq geeft regelmatig
lezingen en workshops over trends, zowel in
binnen- als buitenland.

“Enorm! Zonder dat we het beseffen,
bouwen we meestal met materialen en
kleuren van onze eigen tijd. Rij maar
eens langs verkavelingen met nieuwe
woningen: je zal zien dat veel huizen
een gelijkaardige vorm en afwerking
hebben, bijvoorbeeld in de gevelsteen
of de raamafwerking. En dan spreek ik
nog niet over de binnenkant. Binnen
vijftien jaar zullen we de roze geverfde
muren en naakte peertjes heel erg
'van de jaren 2010' vinden. Het meest
trendgebonden zijn ongetwijfeld onze

keukens en badkamers. Loop eender
welk huis binnen en je kunt bijna exact
zeggen in welk decennium de keuken
of badkamer gebouwd is.”

Hoe kunnen onze klanten hun
interieur zonder al te veel moeite
fris en up-to-date houden?
“Accessoires zijn de makkelijkste
manier om een interieur een nieuwe
twist te geven. Plaids, bijvoorbeeld,
zijn ongelooflijk effectief en veelzijdig:
vouw ze open en je creëert meteen
een groot kleurvlak. Vouw ze dicht
en ze vormen een subtiel accent.
Daarnaast kan je met tapijten, kussens,
vazen, kandelaars en lampjes heel snel
een volledig andere sfeer neerzetten.
Ook klein meubilair kan een ruimte helemaal updaten, net zoals een andere
kleur op de muur of het plafond. Als je
je interieur snel beu raakt, kan je ook
een andere vibe creëren door je meubels simpelweg eens te verplaatsen.”

"Gebruik
veel accessoires:
hiermee kan je snel
een andere vibe in
huis creëren."

Leent een modern interieur zich meer
voor het inpassen van de nieuwste
trends dan pakweg een landelijk
interieur?
“Er is nooit één trend, maar we spreken
altijd van verschillende evoluties.
En van daaruit is steeds minstens één
trend toepasbaar, wat de context ook
is. Trends passen dan ook zowel in een
modern als een landelijk interieur maar
een landelijk interieur is uiteraard minder een blank canvas. Het landelijke
aspect is daarin al aanwezig en kan als
een trend op zich beschouwd worden.

INTERVIEW

11

Trends 2020
In ons trendrapport voor lente en
zomer 2020 hebben we trouwens een
trend geïdentificeerd die elementen
van minimalisme combineert met
een landelijke sfeer. Het is een heel
uitgepuurde landelijke stijl, met veel
aandacht voor interessante texturen
en handgemaakte objecten, gemaakt
van materialen met een lage milieuimpact. Je ziet daarin bijvoorbeeld
muren met een textuurfinish. Niet
meer perfect glad dus, maar gekalkt
of met een korrelige pleister, in tinten
die geïnspireerd zijn door de natuur,
zoals kleitinten, taupe en indigo. Dit
combineren we met natuurlijke groenen neutrale grijstinten.”

Trend 1
Handgemaakte objecten met
respect voor de natuur

Rotan
is in!

Iets om rekening mee te houden
in onze interieurpakketten voor
Interiors by Karolien. Heb je nog
interessante interieurtrends in petto?
“Absoluut! We zien ook een feministische invloed, waarbij we een
kleurenpalet van warme tinten zoals
lichtgeel en oranjeroze combineren
met speelse, afgeronde en organische
vormen. We zien veel kunstige
accenten en materialen zoals keramiek,
glas en alles met een handgemaakt
karakter. Deze trends zijn vrij breed
toepasbaar. Tenslotte krijgen we ook
een bijzondere trend die de psychedelische kleuren en vormen van de jaren
’70 combineert met een surrealistische
twist. Ook hier zien we weer vrij veel
warme kleuren en een hoofdrol voor
oranje en geel, gecombineerd met
hemelsblauw en accenten van goud.
Deze trend is echt excentriek, met heel
bijzondere vormen en erg rijkelijke
materialen.”

Wij kunnen aan de slag. Bedankt voor
dit aangename gesprek!

Trend 2
Minimalism meets rural: een
uitgepuurde landelijke stijl met
interessante structuren en een
combinatie van natuur-, grijsen groentinten

Trend 3
Een vrouwelijke touch
met warme tinten zoals
oranjeroze in speelse en
organische vormen

"We blijven terugkeren naar
de essentie en grijpen terug
naar materialen geïnspireerd
op de natuur."

Trend 4
Psychedelische kleuren en vormen
uit de jaren ’70 komen terug

INTERIORS BY KAROLIEN
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EEN NIEUWE DIENST VAN KAROLIEN LAFAUT

KOOP JE APPARTEMENT MÉT INTERIEUR

Een kant-en-klaar
interieur, op maat
van je eigen stijl

WONING KOPEN, INTERIEUR INBEGREPEN
“Koop je een appartement of woning bij ons?
Dan stellen we graag onze interieurpakketten aan
je voor. In zo’n pakket zit alle meubilair om elke
kamer af te werken. Je koopt het pakket in zijn
geheel tegen een vaste prijs, en wij installeren
het volledige interieur van je nieuwe woonst,”
legt Karolien Lafaut uit.

DRIE TIJDLOZE STIJLEN

"Kies een stijl uit één
van onze interieurpakketten
en wij richten jouw
gloednieuwe woning in."
Karolien Lafaut

Heb je onlangs een nieuwe woonst gekocht? Dan kijk
je vast reikhalzend uit naar de verhuis. Vol goeie moed
begin je verhuisdozen te vullen en ga je ’s avonds na
het werk op webshops snuisteren naar gepaste meubels
en dito decoratie. Haal je energie uit het uitzoeken van
de mooiste spullen en spendeer je hier met plezier tijd
aan? Dan wordt dit een boeiende tijd. Heb je echter
weinig tijd of inspiratie om je interieur helemaal op
punt te zetten? Dankzij Interiors by Karolien verhuis
je binnenkort naar een huis of appartement dat volledig
ingericht is. Koffers pakken, en klaar.

en gezellig nest. Die mensen kunnen we nu verder
ontzorgen: dankzij Interiors by Karolien krijg je een
stijlvol interieur met spullen die elkaar versterken
en samen één mooi geheel vormen, aan een aantrekkelijkere prijs dan wanneer je alle spullen los
in de winkel zou kopen,” vertelt Karolien.

“Het idee voor Interiors by Karolien is ontstaan
doordat ik af en toe de vraag kreeg van klanten om
hun gloednieuwe appartement te helpen inrichten.
Mijn klanten weten dat ik van een mooi interieur
hou en het graag gezellig maak in huis. Door
samen op zoek te gaan naar passend meubilair,
voelde ik dat er hier méér in zat. De zoektocht naar
de perfecte woning neemt sowieso heel wat tijd
in beslag: zouden jonge, hardwerkende koppels
of gezinnen met kinderen er dan niet bij gebaat
zijn om een volledig afgewerkt interieur te hebben
tegen het ogenblik dat ze moeten verhuizen? We
denken bijvoorbeeld aan mensen die geen tijd
hebben om in het weekend tal van meubel- en
decoratiezaken af te schuimen en die na een
drukke dag toch willen thuiskomen in een warm

“Om voor ieders smaak een oplossing te kunnen
bieden, stelden we met ons team verschillende
pakketten samen met meubels en decoratie in
een specifieke stijl met een tijdloos karakter.
Wie van landelijk houdt, vindt zijn gading zeker
in FLORENCE. Voor zij die eerder van een
modern interieur houden, hebben we de lijn MILA
gecreëerd. Ten slotte bieden we met LEONOR een
pakket in Scandinavische stijl aan.”
Binnen deze drie stijlen bieden we per meubelstuk
telkens twee opties aan. Zo stel je binnen de gekozen stijl je eigen pakket samen. Om onze pakketten
helemaal on trend te houden, brengen we om
de zes maanden vernieuwingen in elke stijl aan.

MEUBILAIR EN DECORATIE, SAMEN OF APART
Heb je enkel nood aan meubilair en werk je
de rest liever af met eigen spullen? Dan kan je
ook het meubilairpakket per stijl bestellen.
Omgekeerd geldt hetzelfde: beschik je al over
de nodige meubels maar wil je de finishing touch
aan Interiors by Karolien overlaten? Dan bieden
we ook het decoratiepakket per stijl aan.

INTERIORS BY KAROLIEN
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Wat zit er
in een pakket?
It's all about the details.
Niet alleen het meubilair en de
accessoires, maar ook de gordijnen
en de verlichting zijn op elkaar
afgestemd. Jouw prestige home
met twee slaapkamers wordt volledig
ingericht, een eventuele derde
slaapkamer laten we open zodat
je deze volgens persoonlijke noden
kan invullen.

FLORENCE
In FLORENCE vind je vooral zachte tinten en
linnen stoffen die de rust en het cachet van
het platteland uitstralen. Helemaal passend
in het totaalplaatje van één van onze
cottagewoningen of sterk contrasterend
met de strakke architectuur van een modern
appartementsgebouw? Het kan allebei, met
evenveel stijl en klasse.

Keuken barstoelen aan keukeneiland waar mogelijk
Woonkamer zetel, salontafel, bijzettafels
Eetkamer tafel met stoelen

g
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f
Stof landelijke
voor oets
t

Slaapkamer bed en nachttafels
Decoratiepakket tapijt, wanddecoratie, lampen,
vaasjes, kaarsen…
Raamdecoratie in elke kamer: gordijnen in FLORENCE,
lamellen of gordijnen in MILA en LEONOR
Verlichting in elke kamer
Alle sanitaire accessoires in badkamer en toilet

Voor FLORENCE
selecteerden we
enkele meubelstukken
van Vincent Sheppard,
geroemd om zijn
landelijke klasse.

INTERIORS BY KAROLIEN
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MILA
Het stadsgevoel komt helemaal tot leven met
MILA. We combineren zwart en wit met een
felle trendkleur en trekken zo de bruisende
drukte van de stad naar binnen.

We leggen de
nadruk op zwart
meubilair voor
een stijlvolle en
moderne look.

INTERIORS BY KAROLIEN

Kies jouw
interieur
Stap 1
Koop je een woning bij Karolien Lafaut, dan
luisteren we tijdens een intakegesprek graag naar
jouw wensen en voorkeuren.
Stap 2

Focus op één
trendkleur vinootrerieur!
een hypermodern
"Uit recent marktonderzoek*
blijkt dat 45 % van de Vlaamse
bevolking het liefst voor
een modern interieur gaat."

Op basis hiervan stellen wij graag de gepaste
interieurstijl voor. We gaan samen door onze
interieurtool zodat je een zicht krijgt op alle
mogelijkheden.
Stap 3
Je kiest aan de hand van de interieurtool, of je
kan binnenkort eerst nog een bezoekje brengen
aan onze interior corner. Daar kan je alle modellen
rustig bekijken en verder advies van interieurarchitecte Lien inwinnen.
Stap 4
Jij maakt je keuzes, wij richten in.
Stap 5
Koffers pakken, en klaar!

*Marktonderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Profacts
in opdracht van Karolien Lafaut in augustus 2019.

INTERIORS BY KAROLIEN
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Rustig et
kleurenpal

LEONOR
Van een succesvolle hype naar een vaste waarde in de
interieurwereld: de Scandinavische stijl is here to stay.
Het rustige kleurenpalet van wit, hout en pastel zet onder
de vorm van LEONOR de zee van licht en ruimte in je
kamers kracht bij.

Met de vele
houten accenten
in LEONOR keren
we terug naar de
essentie van de natuur: het is slechts
een van de trends
voor 2020 die we
momenteel in onze
interieurstijlen
integreren.

Een zorgeloze verhuis naar je nieuwe thuis?
Gezien we de inhoud van de pakketten steeds op de laatste trends
aanpassen, zijn de beelden in dit artikel louter illustratief en kunnen
de meubels en decoratie in de pakketten afwijken van deze in dit artikel.
Wil je meer weten over Interiors by Karolien? Ontdek meer over
het aanbod en onze werkwijze op www.karolienlafaut.be.

www.karolienlafaut.be

HAY is dé referentie voor
Scandinavisch meubilair. Het tijdloze
design van HAY past dan ook
perfect in ons LEONOR-interieur.

Interiors by Karolien is een samenwerking tussen Karolien Lafaut en Meubelen Weyne.
Ontdek meer over Meubelen Weyne op www.weyne.be.
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RESIDENTIE LETHIS

Tegen 2050 met z’n allen
op appartement in de stad?
JEF LEMBRECHTS, VOORZITTER VLAAMSE CONFEDERATIE BOUW

Lethis,
Lendelede

“Het klinkt als een manifeste krantenkop, maar met of zonder de
befaamde betonstop kunnen we stellen dat het zo’n vaart niet zal
lopen. De resterende bouwgronden raken dan wel stilaan uitgeput,
grondgebonden woningen zullen steeds een belangrijke rol blijven
vervullen bij de woonwensen van de Vlaming. Automatisch gaan we
door de slinkende voorraad aan grond wel denser wonen en zullen
alleenstaande huizen zeldzamer en woningen steeds kleiner worden.
Dat laatste is overigens niets nieuws: sinds de jaren ’90 zien we de
gemiddelde oppervlakte van een nieuwbouwwoning van 195 m2 naar
zo’n 162 m2 dalen en het aantal appartementen in verhouding stijgen.

30% verkocht

RUSTIG WONEN OP CENTRALE LIGGING

De mooie, strakke architectuur van residentie Lethis valt
meteen op in het straatbeeld en is een voorbode van
wat er zich achter de moderne gevel afspeelt: ruime en
lichtrijke appartementen, kwalitatief afgewerkt met oog
voor detail en met als kers op de taart een immens
zonneterras dat uitgeeft op het stijlvol aangelegde
groen. Alles in dit project draait om heerlijk onthaasten
in een rustige omgeving, op een boogscheut van steden
zoals Kortrijk, Roeselare en Waregem.

“De immense zonneterrassen
onderscheiden residentie Lethis
van tal van andere projecten
in de buurt.”

www.karolienlafaut.be

Hélène Dobbels
verkoopverantwoordelijke,
bij Karolien Lafaut

Stationsstraat 76/78, 8860 Lendelede
14 appartementen
Oppervlakte: 81 m2 - 120 m2
1 à 3 slaapkamers

Moderne afwerking in strakke architectuur

"Ja, we gaan kleiner wonen.
Nee, we boeten niet
in op comfort."
Jef Lembrechts,
voorzitter Vlaamse Confederatie Bouw

Samengevat: we gaan in bepaalde kernen extra dicht wonen, maar
verder blijft de locatie van onze steeds kleiner wordende woningen
min of meer hetzelfde. Bovendien genieten we door een andere visie
op energie en het veranderende klimaat van meer comfort op klimatologisch vlak, zowel binnen als buiten. Zo wordt het hitte-effect dat kan
optreden bij densiteit geminimaliseerd met onverharde en open groene
zones. Als we in 2050 zullen terugkijken naar de woonbeleving anno
2020, dan zullen we kunnen vaststellen dat het aangenamer vertoeven
zal zijn in de gebouwen waarin we wonen en werken dan voorheen.”

Residentie Lethis, Lendelede

Grote zonneterrassen tot 50 m2

De grootte van het huis primeert niet langer. Energiezuinigheid neemt
in het kader van de klimaatdoelstellingen wel aan belang toe, wat nu
ook een zorg van de bouwsector is. Veel nieuwbouwprojecten zijn vandaag dan ook al een energieproject op zich, waarbij energiebesparende
maatregelen aan energie-opwekking worden gekoppeld. Denk maar
aan warmtenetwerken, geothermie en wind- en zonne-energie. Dé
uitdaging is om de omgeving rond deze nieuwbouwprojecten dezelfde
trend te laten volgen. Het bestaande, verouderde patrimonium mag
een groot deel van de uitstoot van klimaatgassen immers op zijn conto
schrijven en ook heel wat appartementsgebouwen voldoen niet aan
de energienormen van de toekomst. De renovatie van deze gebouwen
is een groot organisatorisch en financieel vraagstuk waar de overheid,
banken en bouwsector zich nu mogen over buigen.

Voor info & verkoop
Contacteer Hélène Dobbels
helene@karolienlafaut.be of +32 499 88 10 37

Gemiddelde oppervlakte nieuwbouwvilla
in Vlaanderen, in m2
195 m2

1996

162 m2

2017

Aandeel woningen in de vorm van
appartementen in Vlaanderen, in %
1996

21 %
27 %

2018
2024

30 %

(prognose)

"Beter dan
de actuele
energienormen"
Joachim Fovel,
projectleider
bij Karolien Lafaut

“Als projectontwikkelaar zien wij deze
evolutie uiteraard ook. De bouwtechnische
uitdagingen om projecten op energetisch
vlak future proof te maken nemen we
graag aan en met succes: sommige van
onze projecten doen het beter dan de
actuele norm. Dit past perfect in onze
visie om comfort voor de toekomstige
bewoners altijd op de eerste plaats te
zetten, een stelling die wordt versterkt met
de groenaanleg rond onze projecten. Zo
maken wij onze projecten alvast klaar voor
de toekomst.”

INSPIRATIE
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Speelhoek overdag, zitruimte ’s avonds
Van een verloren hoekje kan je een praktische en
gezellige zitbank maken. Met enkele kleurrijke kussens erop oogt een ingebouwde bank niet alleen
mooi, het is ook een verborgen opberger waar je ’s
avonds het speelgoed van de kinderen in kwijt kan
en van je woonkamer in een handomdraai weer een
gezellige zithoek maakt.

Met het oog op toekomstige kindjes kiezen quasi alle
jonge koppels vroeg of laat voor een huis met een tuin.
Maar is dit echt een must? Wat als je ook met je kids
liever gewoon in je gezellige appartement in het centrum
van de stad blijft? Dan kan je met deze tips van je
vertrouwde appartement alvast een comfortabele plek
voor het volledige gezin maken!

ENKELE TIPS VAN LIEN DE LOOF,

TIP: Een ingebouwde leesbank is ook een hit in
de tienerkamer. In dit eigen hoekje geniet jouw
opgroeiende tiener van zijn privacy.

"Richt je appartement in met
lichte en multifunctionele meubels
zodat je extra ruimte creëert om
je kinderen in de woonkamer
te laten spelen."
Lien De Loof, interieurarchitecte bij Karolien Lafaut

INTERIEURARCHITECTE BIJ KAROLIEN LAFAUT

Avonturen onder de hoogslaper

Geen monsters onder dit bed
De kinderkamers in een appartement zijn meestal
gelijkaardig aan deze in een huis, met ruimte voor
een eenpersoonsbed, een bureau en een kleerkast.
Het grootste verschil tussen een woonhuis en een
gemiddeld appartement is dat er weinig extra
opbergruimte voorzien is voor het vele kinderspeelgoed. Een ladekast onder het kinderbed
biedt hiervoor een handige oplossing: het neemt
geen ruimte in en biedt plaats aan klein speelgoed
zoals bouwblokken, kleurboeken, knuffels...
TIP: Dergelijke lades zijn in de handel te verkrijgen, maar de schrijnwerker kan dit ook op maat
maken en de lades meteen van de gewenste
indelingen voorzien zodat je het speelgoed
kan sorteren.

Veel te doen maar weinig ruimte in de jeugdkamer?
Met een multifunctionele hoogslaper heb je tot vier
keer genot van dezelfde vierkante meters. Volg
even mee van plafond tot vloer: onder het bed komt
een boekenrek of ladekast voor extra bergruimte,
gevolgd door een — al dan niet opklapbaar —
bureaublad, met daaronder een uitschuifbaar bed
voor logeerpartijtjes. Onder dat extra bed kan je
zelfs nog een ladekast monteren: ideaal om bedlinnen in op te bergen!

Kast-en-bureau-in-één
Stapelen en functies combineren: het is misschien
wel de ultieme opbergtip. In een lage wandkast
op maat kan je ruimte voorzien voor een krukje of
een bureaustoel, zodat jouw kids meteen ook een
speeltafel hebben. Later vorm je dit om tot een
studeerplek of een home office. Boven de wandkast
kan je wandrekken of gesloten wandkasten voorzien.

WONEN IN PITTEM
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Thuiskomen
in Pittem
Welkom in Pittem, een landelijk
dorp tussen Tielt en Roeselare
in het hart van West-Vlaanderen.
Het dorp telt zo'n 6 500 inwoners
en biedt een rustige uitvalsbasis
voor jonge gezinnen. Karolien
Lafaut realiseert momenteel
verschillende projecten in Pittem.

40 % verkocht
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BEZOEK
BINNENKORT
ONZE MODELWONING

Woonerf De Meersen
De halfopen cottage woningen in deze
rustige verkaveling stralen niet alleen
gezelligheid uit, ze zijn ook bijzonder groot.

Comsionogn!

De bewoonbare oppervlaktes tussen 165 m2
en 210 m2 en de mogelijkheid om er 5 slaapkamers en 2 badkamers in te richten, maken
van dit woonerf een fantastische omgeving
om je kinderen in te laten opgroeien.

Residentie 8740

Residentie 8740

Laat je verrassen door deze architecturale
eyecatcher op de pittoreske Markt van
Pittem: hier woon je ruim en luxueus in
een modern kader, met alle winkels binnen
handbereik en een uniek uitzicht op
de Markt en de Onze-Lieve-Vrouwekerk.

8 appartementen

Topligging op
de Markt!

Oppervlakte: 110 m2 - 159 m2
2 à 3 slaapkamers
Unieke penthouse
1 kantoorruimte van 117 m2

Untiheokuese
penanoramisch
met pzicht!

www.karolienlafaut.be

Woonerf De Meersen

Maison Charbon
Binnenkort lanceren we een gloednieuw
project in de Tieltstraat in Pittem: Maison
Charbon. Interesse? Aarzel dan zeker niet
om ons te contacteren.

Meulebekestraat 48, 8740 Pittem
21 woningen
Oppervlakte: 165 m2 - 210 m2
Tot 5 slaapkamers
Lichtrijke woningen

Voor info & verkoop
Contacteer Hélène Dobbels
helene@karolienlafaut.be
of +32 499 88 10 37

WONEN AAN ZEE
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Sfeervol wonen
aan zee

De Tegelrie,
Ramskapelle
Zeebrugge
Blankenberge

In het charmante Ramskapelle, tussen
Knokke-Heist en Damme, hebben wij
in De Tegelrie nog één lot bouwgrond
te koop.

Ramskapelle

De Haan

Mariakerke
Oostende

Brugge

Middelkerke
Leffinge
Westende-Bad

Nieuwpoort-Bad

Nieuwpoort
Koksijde-Bad
Sint-Idesbald
Zeepanne
De Panne

Bray-Dunes

Veurne

Een verkwikkende ochtendwandeling
op de dijk, het geruis van de golven,
de frisse zeebries door de winkelstraten,
de zon die na een warme zomerdag
langzaam ondergaat in zee: wonen
aan de kust spreekt voor velen tot
de verbeelding!

De Belgische kustlijn biedt tal van indrukken:
op een afstand van slechts 67 km glijdt het
rustige karakter van de westkust langzaam
over in de bedrijvigheid van het stedelijke
Oostende en gaan we stilaan verder naar
de fantastische combinatie van stad, zee en
natuur aan de oostkust. Langs onze veelzijdige
kustlijn bouwen wij verschillende projecten,
elk minutieus uitgedacht om een unieke woonbeleving aan zee te creëren.

Laatste appartement te koop!

Cruse, Leffinge
De centrale ligging aan de Markt,
de royale lichtinval, ruime terrassen
en hoogwaardige afwerking zijn
slechts enkele van de troeven van
de 9 appartementen in residentie
Cruse in Leffinge.

COLUMN
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vlakbij
CC De Spil

Hof ter Walle, Roeselare
50 % verkocht

COLUMN

Investeren in vastgoed:
hoe maak je de juiste keuze?
HÉLÈNE DOBBELS
Verkoopverantwoordelijke bij Karolien Lafaut

Over investeren in vastgoed wordt heel wat geschreven.
Niemand weet hoe de vastgoedprijzen in de toekomst zullen evolueren,
maar het staat als een paal boven water dat een nieuwbouwappartement de voorbije 15 jaar een veilige investering is gebleken.
Hélène Dobbels deelt graag onze visie op investeren in vastgoed.

jaarlijkse huurprijs, verminderd met de interesten

“Doorgaans wordt het rendement op een
appartement berekend op basis van de totale

op je financiering, door jouw eigen inbreng. Zo

aankoopprijs. Hierbij deel je de jaarlijkse huur

zie je perfect het verschil tussen de opbrengst

opbrengsten door de volledige aankoopprijs,

op jouw kapitaal in een bankproduct en de

waarbij je één maand huur aftrekt voor eventu

opbrengst op jouw eigen inbreng in de aankoop

ele kosten. Dat is de meest eenvoudige manier

van een appartement. Op die manier weet je op

om het rendement te berekenen, maar staat als

voorhand welke de beste investeringskeuze is.

een cijfer op zich en biedt weinig vergelijkings

Hou hierbij ook in het achterhoofd dat Belgisch

mogelijkheden. Om een transparante vergelij

vastgoed de laatste vijftig jaar alleen maar

king te kunnen maken tussen een belegging in

in waarde is gestegen: de kans dat je bij een

een bankproduct en een investering in vastgoed,

eventuele verkoop in de toekomst een mooie

hanteren wij een meer uitgepuurde berekening

meerwaarde kan creëren, is dus reëel.”

In Hof ter Walle neem je de fiets naar
het sfeervolle stadscentrum, kijk je uit
op de nieuwe groene long Park ter Walle
en ben je zowel dicht bij de stad als bij het
station en de belangrijkste invalswegen:
Hof ter Walle betekent heerlijk wonen op
een strategische ligging.

Residentie 8800
___________________________________________
jouw eigen inbreng

30 appartementen
1, 2 of 3 slaapkamers
Betaalbaar wonen in het centrum
Royale lichtinval dankzij grote raampartijen
Afwerking naar keuze
Mobiscore: 8,5/10

van het rendement. We delen het bedrag van de

Jaarlijkse huurprijs — interesten op je financiering

Meensesteenweg / H. Spilleboutdreef, Roeselare

BINNENKORT
NIEUW IN
ROESELARE

In de Sint-Amandsstraat starten
we binnenkort aan de bouw van
residentie 8800, een nieuw project met
een mix van appartementen en kantoren.
Interesse? Contacteer ons gerust!

Vragen?
Voor info & verkoop
Contacteer Hélène Dobbels
helene@karolienlafaut.be
of +32 499 88 10 37

www.karolienlafaut.be

INTERVIEW
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Focus op
ontzorgen met
passie voor unieke
woonbeleving
DE VROUW ACHTER KAROLIEN LAFAUT

Karolien Lafaut zette haar eerste voetstappen
in de projectontwikkeling onder de vleugels
van haar ouders. Zij runden samen een succesvol aannemersbedrijf en deden daarnaast
ook aan projectontwikkeling, een zijtak waar
Karolien meteen de smaak voor te pakken
had. Ze verdiepte zich in de materie en met
het ondernemerschap in het bloed startte
ze zo’n 15 jaar geleden het bedrijf Lafaut
Projects, nu Karolien Lafaut, op.

EEN MOOI VOORBEELD
“Ik ben opgegroeid in de projectontwikkeling en had snel
door dat het een mooi beroep met veel interessante
aspecten is: zowel op juridisch als technisch vlak zijn er elke
dag nieuwe uitdagingen en het veelvuldige klantencontact
geeft de job een heel menselijke dimensie. Ik kreeg de
kans om de kennis en skills van mijn vader Bernard als een
spons op te nemen, en leerde van hem hoe ik op een goede
en doordachte manier met kopers en onderaannemers
moest onderhandelen. Hij was streng voor me en leerde
me om straight forward te gaan: ‘Draai niet te veel rond de
pot, kom snel met een oplossing voor de dag en weet dat
tevredenheid loont op lange termijn.’ Die wijze lessen blijven

INTERVIEW
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“De wijze lessen die ik van mijn
ouders heb geleerd, zijn vandaag
nog steeds erg aanwezig in het
DNA van ons bedrijf.”

"Mijn ouders hebben
de fundamenten gelegd
voor wat ik verder van
Karolien Lafaut wil
maken: daar ben ik ze
erg dankbaar voor."

vijftien jaar later nog steeds erg aanwezig in het
DNA van mijn bedrijf en ik geef ze ook graag door
aan mijn team. Ook van mijn moeder heb ik heel
wat opgepikt. Niet alleen blinkt ze uit in planning
en organisatie, ze is ook altijd tot in de puntjes
verzorgd. Dankzij haar goede smaak en oog voor
detail leerde ik het belang van esthetiek in alles wat
je doet. De combinatie van de harde skills die je als
vrouw in de bouw nodig hebt met het geraffineerde
karakter van mijn moeder heeft het bedrijf gebracht
tot wat het nu is en heeft de fundamenten gelegd
voor wat ik verder van Karolien Lafaut wil maken.
Daar ben ik mijn ouders erg dankbaar voor.”

- Karolien Lafaut

Het team van Karolien
Lafaut is in voortdurende
brainstormmodus: ze pikken
suggesties heel gemakkelijk
op en bouwen op elkaars
ideeën om er een concreet
product van te maken.

Achjeteernakaenle
vindratiebronnen
inspin Karolien!
va

KWALITEIT BOVEN RENDEMENT PER M2
“De eerste jaren heb ik mij volledig gefocust op
projectontwikkeling en alles wat erbij komt kijken.
Vanuit mijn aandacht voor alles wat mooi is,
streef ik er steeds naar om appartementsgebouwen
of verkavelingen neer te zetten waarvan je er geen
dertien in een dozijn vindt. De aannemers met wie
ik samenwerk, weten dat we voor onze projecten
steeds een stapje verder gaan: een bijzondere
architectuur, met specifieke aandacht voor een aangename woonbeleving. Kwaliteit boven rendement
per m2, dat is één van onze slagzinnen op kantoor.
Dat is niet enkel uit eigen overtuiging en een
bepaalde fierheid over ons werk, maar we voelen
ook dat de markt op elk vlak veeleisender wordt.
Waar architectuur, bijvoorbeeld, vroeger minder
primeerde, wordt de uitstraling van een gebouw
voor de kopers steeds belangrijker. Het totaalplaatje
moet kloppen.”

VOLLEDIGE ONTZORGING VAN ONZE KLANTEN
“Vanuit dit idee ging ik met mijn team aan de slag
en stelden we ons hardop de vraag hoe we onze
kopers nog beter konden ontzorgen. Het zijn vaak
drukbezette tweeverdieners die zoveel mogelijk
uitbesteden zodat ze zich naast hun professionele
bezigheden vooral op quality time met de kindjes
kunnen concentreren: kledij gaat naar de strijkdienst,
’s avonds halen ze een maaltijd af bij de traiteur...
Het idee van de interieurpakketten kreeg zo steeds
meer vorm en resulteerde uiteindelijk in Interiors by
Karolien. Ik haal er energie uit en het geeft enorm
veel voldoening om niet zomaar een appartement

op te leveren, maar wel een gezellige thuis die tot
in de puntjes is afgewerkt en ingericht.”

AMBITIEUS DE TOEKOMST IN
“Intussen broeden we verder op nieuwe plannen.
Binnenkort openen we nog een kantoor en starten
we ook met de herverkoop van woningen en
appartementen, en er zit nog een en ander in de
pipeline. Mijn hoofd staat nooit stil. Ik word continu
geïnspireerd: onbewust door mijn kinderen en mijn
man Gino, die van kunst houdt en een bijzonder
oog voor esthetiek heeft. Daarnaast zoek ik nieuwe

ideeën ook heel bewust op, door te reizen,
beurzen te bezoeken en workshops te volgen. Ik
deel mijn opgedane indrukken en hersenspinsels
voortdurend met mijn team, en het is fantastisch
om te zien hoe zij de ideeën oppikken en hoe
we ze samen verder vorm geven. We zijn enorm
op elkaar ingespeeld en dat is onze sterkte om
ons in de toekomst verder te professionaliseren
en een brede waaier aan vastgoeddiensten te
kunnen aanbieden.”

INGELMUNSTER
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RESIDENTIE INGELGOED - IN GESPREK MET BURGEMEESTER KURT WINDELS

“Perfect voor
stadsvernieuwingsplannen van
Ingelmunster”
RESIDENTIE INGELGOED
GEEFT EEN NIEUW ELAN
AAN DE STATIONSBUURT
VAN INGELMUNSTER

Wie regelmatig in Ingelmunster vertoeft, ziet de
gemeente stapsgewijs veranderen. De dorpskern
werd al volledig vernieuwd en momenteel werkt men
volop aan de nieuwe Dorpsbrug. Intussen bouwen
wij ook aan residentie Ingelgoed, een project met 27
appartementen en een handelsruimte die samen met
de aanleg van nieuwe wegenis en brede voetpaden
van de stationsbuurt een bruisende leefomgeving
zullen maken. Wat mogen de toekomstige bewoners
verwachten van hun toekomstige thuis in Ingelgoed?
Daarover hadden wij een aangenaam gesprek met
burgemeester Kurt Windels.

"Ingelgoed geniet van een
topligging in een doodlopende
straat aan het water met
prachtige fietspaden naar
Kortrijk, Izegem en Roeselare."
Kurt Windels, burgemeester Ingelmunster

INGELMUNSTER
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Fijn dat je even tijd kon vrijmaken voor ons.
Ingelmunster krijgt een make-over, maar wat zal
precies de impact op de bewoners zijn?
“De dorpskernvernieuwing in Ingelmunster verloopt
in drie fases: in eerste instantie werd het centrum
heraangelegd en daarna zijn we gestart met de
bouw van de nieuwe Dorpsbrug. Deze werken zullen in het voorjaar van 2020 afgerond zijn. Daarna
volgt de vernieuwing van de stationsomgeving.
In een recent verleden was dit een befaamde uitgaansbuurt, maar nu dringt een opfrissing zich op.
Daarom plannen we de aanleg van nieuwe wegenis
en brede voetpaden met plaats voor terrasjes. Op
die manier wordt de stationsbuurt een tweede
levendige kern in Ingelmunster.”

"Ingelmunster heeft
de dynamiek van een
klein stadje, met
de gemoedelijkheid
van een gemeente."

De nieuwe Dorpsbrug zal het
uitzicht op de omgeving voor
een stuk hertekenen. Wat
betekent de vernieuwing van
de brug voor Ingelmunster?

“Het grote voordeel van de
nieuwe constructie is de lagere
hellingsgraad, waardoor de verbinding tussen de twee delen
van Ingelmunster gemakkelijker
wordt. Daarnaast wordt het een
stuk veiliger voor fietsers en voetgangers, want de
fiets- en voetpaden zullen afgescheiden zijn van
de andere rijvakken. Zo kan iedereen op een
comfortabele manier van de ene naar de andere
kant. Los daarvan is de Dorpsbrug ook een architecturaal hoogstandje, zowel op vlak van ontwerp
als constructie. We zijn dan ook dankbaar dat de
Vlaamse Waterweg op ons advies toparchitect
Laurent Ney onder de arm heeft genomen.”

Wat betekent de komst van een project als
Ingelgoed voor Ingelmunster?
“Ingelgoed is een vrij uniek project en bovendien
het hoogste gebouw aan de kant van het station.
Wanneer de volledige omgevingsaanleg klaar zal
zijn, wordt dit een toplocatie om te wonen: een
doodlopende straat die uitgeeft op het water,
prachtige fietsverbindingen naar Kortijk, Izegem
en Roeselare én het station op 50 meter.”
Wat maakt Ingelmunster bijzonder om te wonen?
“Ingelmunster kent een hoge bevolkingsdichtheid.
We leven met veel mensen op een relatief kleine
oppervlakte. Het grote voordeel is dat Ingelmunster
maar 1 kerktoren heeft. Geen deelgemeentes, wel
11 000 Ingelmunsternaren. Doordat we allemaal
relatief dicht bij elkaar wonen, creëert dit een
bepaalde dynamiek. Wedstrijden van de Rode
Duivels op het WK of EK zenden wij bijvoorbeeld
altijd uit op een groot scherm op de Markt.
Dat brengt enorm veel mensen bij elkaar. Ganse
straten zakken, meestal te voet of met de fiets,
samen naar het centrum af. Op die momenten
besef je hoe zalig wonen het is in onze gemeente.
We hebben de dynamiek van een klein stadje,
maar de gemoedelijkheid van een gemeente.”

Hoe past Ingelgoed volgens jou in het plaatje van
de vernieuwingen in de stationsbuurt?
“Het woningpatrimonium aan de kant van het
station is niet allemaal van degelijke kwaliteit. Stap
voor stap merken we evenwel dat de interesse
groeit, wat een kettingeffect in de goeie zin
van het woord veroorzaakt. Onze visie op de
stationsbuurt is mooie, moderne architectuur met
daarin kwaliteitsvolle woongelegenheden. Op de
benedenverdieping streven we naar commerciële
ruimtes die kunnen dienen voor handel of horeca.
Op die manier kunnen we van de stationsbuurt een
aantrekkelijke buurt maken waarmee de levendigheid van weleer kan terugkeren.”

Residentie Ingelgoed, Ingelmunster
Stationsplein 2, 8770 Ingelmunster
27 appartementen en 1 handelsruimte
Oppervlakte: 70 m2 – 150 m2
1 à 3 slaapkamers – 1 à 2 badkamers
Topligging met zicht op park, water en Dorpsbrug
Stadsvernieuwingsproject
Hoogstaande afwerking

MATERIALENDOSSIER
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MATERIALENRUBRIEK: HEDENDAAGSE VLOEREN

Floor up your life
De vloer is een bepalende factor voor
de stijl van een ruimte en blijft vaak
een leven lang liggen. Vandaar dat
de vloeren meestal voor de grootste
keuzestress zorgen. Bovendien begint
de echte vergelijkingsoefening pas
wanneer je al beslist hebt over het
hoofdmateriaal: hout, steen, kurk, gietvloer... Wij maken de oefening alvast
iets gemakkelijker en zetten enkele
hedendaagse materialen op een rij!

"Tegels zijn in al hun
vormen en motiefjes
de ideale manier om een
kamer een uniek karakter
te geven."

Gezelligheid troef
met een houten vloer
In de leefruimte kiezen wij vaak voor
een houten vloer. Hout straalt immers
gezelligheid uit en past daardoor
niet alleen uitstekend in een landelijke omgeving, maar brengt ook de
nodige warmte in een strak, modern
interieur.

MASSIEF PARKET

MEERLAGENPARKET

LAMINAAT

M AT E R I AA L

M AT E R I AA L

MAT ER IAAL

Massieve houten planken in eik,
wengé, mahonie...

Verschillende lagen hout met
een toplaag van minimum
2,5 mm in hardhout,
bijvoorbeeld eik.

MDF of HDF met een natuurlijk
ogende houtprint en een
transparante toplaag in melanine.

O O K I N K E U K E N / B A D KA M E R ?

O O K I N K E U K E N / B A D KA M E R ?

O O K IN KEUKEN/BADKAMER ?

Massief parket is gevoelig aan
wisselende temperaturen en
daarom minder geschikt voor
vochtige ruimtes.

Het kan, maar kies dan voor
een houtsoort zoals kastanje,
bamboe, robinia of merbau en
laat je vloer leggen door een
professional.

Laminaat is waterbestendig
en dus ideaal geschikt voor
badkamer en keuken.

V LO E RV E RWA R M I N G M O G E LI J K ?

V LO E RV E RWA R M I N G M O G E LI J K?

VLO ERVERWAR MING MO G EL IJK?

Af te raden, maar mogelijk mits
plaatsing van een onderparket.

Ja!

Ja!

KOSTE N PLAATJ E

KOSTE N PLAATJ E

KOST ENPL AATJE

€ 60 - > € 300 per m2

€ 40 - € 140 per m2

€ 12 - € 50 per m2

K I E S VO O R M ASS I E F PA R K E T

K I E S VO O R M E E R LAG E N PA R K E T

KIES VO O R EEN L AMINAAT VLO ER

A LS J E . . .

A LS J E . . .

AL S JE. . .

houdt van een krachtige vloer die
leeft en doorheen de jaren meer en
meer karakter krijgt.

een karaktervolle houten vloer
wil die min of meer dezelfde
uitstraling behoudt.

een waardig en budgetvriendelijk
alternatief voor parket zoekt.

MATERIALENDOSSIER
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Tijdloos succes met tegels
Strak en stijlvol
met een gietvloer

Ga je voor een tegelvloer? Dan kan je alle kanten uit,
zowel met keramische tegels als met een vloer in
natuursteen. De lijst is te lang om de verschillende
soorten tegels te vergelijken, maar we delen graag
enkele troeven van beide soorten tegelvloeren.

Gietvloeren winnen de laatste jaren aan
populariteit in woningen en dat heeft verschillende redenen: het materiaal wordt in
een mum van tijd gegoten en is bijzonder
onderhoudsvriendelijk. Bovendien heeft
een gietvloer geen naden waardoor het
perfect in een modern interieur past.

EPOXY

POLYURETHAAN (PU)

BETONLOOK

MATERI AAL

MAT E RIAAL

MAT E RIAAL

Harde kunsthars

Licht elastische kunsthars

Cementgebonden, PU,
Mortex...

V LOE RV E RWARMING

MOGELI J K?

MOGE L IJK ?

MOGE L IJK ?

Neen.

Ja!

Afhankelijk van de
samenstelling.

KOST E NP L AATJE

€ 70 - € 110 per m

KOST E NP L AATJE

> € 75 per m

KI ES VOOR EPOXY AL S JE ...

K IE S VOOR P U AL S JE ...

K IE S VOOR E E N V LO E R M E T

meerdere opties wil op vlak
van kleur en afwerking.

een warme, onderhoudsvriendelijke en geluidsdempende vloer zoekt.

B E TONLOOK AL S J E . . .

2

• Eindeloze mogelijkheden op vlak
van kleur, vorm, legpatroon...

• Uniek door zijn imperfecties
aan de natuur

• Onderhoudsvriendelijk

• Tijdloos karakter

• Ideaal voor vloerverwarming

• Bijzonder lange levensduur

• Meest hygiënische keuze
• Verschillende keuzes in
alle prijsklasses

V LOE RV E RWARM I N G

€ 80 - € 120 per m

2

WAAROM KIEZEN VOOR
NATUURSTEEN?

• Geschikt voor elke ruimte in huis

VLOERVERWARMING

KOSTENPLAATJ E

WAAROM KIEZEN VOOR
EEN KERAMISCHE TEGEL?

2

op zoek bent naar een
authentieke gietvloer met
industrieel karakter.

LET OP!

L E T OP !

L E T OP !

Epoxy is heel hard en
daarom ideaal voor
winkelpanden en industrie
maar voelt koud aan en kan
krassen vertonen.

Blijft gevoelig voor krassen
ondanks toplaag.

Cementgebonden vloeren
zijn niet geschikt voor badkamers of andere vochtige
ruimtes.

Al eens aan Mortex gedacht?
Deze techniek is uiterst geschikt voor vochtige ruimtes.

Tips!

Haal meer
uit je vloer

Leg het patroon mee met
de lengte van de kamer
om de grootte van de
ruimte te benadrukken.

Wil je een naadloze
overgang tussen de
leefruimte en het terras?
Leg dan op beide plaatsen
dezelfde keramische tegel
voor een maximaal effect.

Pas je levensstijl niet aan
je vloerkeuze aan maar wel
omgekeerd. Heb je een gezin met
kleine kinderen of huisdieren?
Kies dan vooral voor een
onderhoudsvriendelijke vloer.

COLUMN
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RESIDENTIE 8850, ARDOOIE

Midden in
het groen

COLUMN

KOPEN OP PLAN =
KOPEN IN HET DUISTER?
Residentie 8850, Ardooie

CHARLOTTE VERFAILLIE
Aankoopverantwoordelijke - juriste

Oude Lichterveldsestraat 48, 8850 Ardooie

Een woning kopen waarvan de eerste
steen nog moet worden gelegd: dat
kan best wat vragen oproepen. Wat
als de aannemer zijn verplichtingen
niet nakomt? Heb je dan een woning
gekocht zonder dat je er ooit zal kunnen
intrekken? Gelukkig niet!

8 appartementen
Oppervlakte: 70 m2 - 105 m2
Zeer rustige buurt

"Dankzij de Wet Breyne kan
je als koper zonder enig risico
een nieuw te bouwen woning
aankopen."

Reeds 40 % verkocht

IN VERKOOP
“Kopen op plan kan als een sprong in het onbekende
aanvoelen, maar heeft ook enkele belangrijke voordelen: je verliest geen tijd met het zoeken naar en
het opvolgen van aannemers terwijl je wel een grote
inspraak hebt in de afwerking en indeling van je
splinternieuwe woning. Daarnaast kan je op je twee
oren slapen dankzij de Wet Breyne.
1.

2.

3.

Om zijn verplichtingen te waarborgen dient
de verkoper-bouwpromotor een voltooiings
waarborg te stellen voor het geval de werken
niet op behoorlijke wijze worden uitgevoerd.
Op deze manier wordt aan de koper ofwel de
voltooiing van de werken gegarandeerd, ofwel
de terugbetaling van de reeds gestorte bedragen.
Ook op vlak van prijs zit je gebeiteld: de
totale aankoopprijs ligt vast in de verkoops
overeenkomst en wordt opgesplitst tussen
de grond- en constructiewaarde. Enkel de
constructiewaarde kan minimaal aangepast
worden en enkel indien dit ook uitdrukkelijk in
de verkoopsovereenkomst vermeld staat.
Geen melding = geen prijsherziening!
De betaling van je nieuwbouwwoning gebeurt
in schijven: je betaalt enkel wat fysiek aanwezig
is. Bij de ondertekening van de compromis betaal

4.

5.

je een voorschot van maximaal 5 % dat op
het tijdstip van de authentieke akte verrekend
wordt als je op dat moment naast de grondwaarde ook de tot dan toe uitgevoerde werken
moet betalen. Vanaf dat moment is het saldo
van de prijs gedeeltelijk opeisbaar en slechts
na geattesteerde goedkeuring van de architect,
telkens nadat een stuk van de constructie is
afgewerkt.
De 10-jarige aansprakelijkheid van de
aannemer en architect geldt ook voor de
verkoper-bouwpromotor. De wet voorziet ook
in een dubbele oplevering: een voorlopige en
een definitieve oplevering, in de tijd gespreid
over minimum 1 jaar. Op die manier kan je de
stevigheid van je nieuwbouwwoning tijdens de
winter testen en zijn er 2 momenten waarop je
eventuele opmerkingen kan laten gelden.
De notaris is verplicht om te controleren of alle
verplichte vermeldingen opgenomen zijn zoals
opgesomd in art. 7 van de Wet Breyne, en om
na te gaan of de verkoper de verplichting tot
zekerheidsstelling heeft nageleefd. Is dit niet in
orde? Dan kan de notaris zelfs weigeren om de
akte te verlijden.”

Stijlvolle
groenaanleg

WOONERF AZALEA, TIELT

Zalig wonen
in een rustige
straat
Woonerf Azalea, Tielt
Azalealaan / Georges Pannemaekerstraat,
8700 Tielt
11 moderne woningen

www.karolienlafaut.be

Comsionogn!

Oppervlakte: 180 m2 - 200 m2
Tot 3 slaapkamers
Kwalitatieve afwerking naar keuze
Doodlopende straat met veel groen

Voor info & verkoop
Contacteer Hélène Dobbels
helene@karolienlafaut.be
of +32 499 88 10 37

KLANT AAN HET WOORD
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RESIDENTIE WINGENHOF, WINGENE

“Zachte overgang
van huis met tuin
naar gelijkvloers
appartement”

"We verhuizen omdat ons
huis te groot wordt en ik
het niet meer allemaal zelf
kan onderhouden."

Residentie Wingenhof, Wingene
Ruiseledesteenweg 4, 8750 Wingene
15 appartementen

Een tijdje geleden keken de heer en mevrouw Lybaert
uit naar een nieuwe woonst. Hun villa op meer dan
3,5 are in Wingene werd te groot en in hun zoektocht
naar een comfortabele woonst met weinig onderhoud,
kwamen ze uit bij residentie Wingenhof.

Oppervlakte: 60 m2 – 107 m2
1 à 2 slaapkamers – 1 badkamer
Vlot bereikbaar
Zonnige terrassen met privatieve tuinen
Interessante investering

Waarom koos je voor residentie Wingenhof?

45 % verkocht

“Eerst en vooral waren we gecharmeerd door de ligging. Het project ligt
midden in het centrum, maar toch in een heel rustige omgeving met
voldoende privacy. Toen ook de prijzen heel goed bleken mee te vallen,
hebben we niet langer getwijfeld.”
Je kocht een appartement op de gelijkvloerse verdieping.
“Klopt, daar beschikken we ook over een ruim terras met een eigen tuin.
We verhuizen vooral omdat ons huis te groot wordt en ik het niet meer
allemaal zelf kan onderhouden. Door de verhuis naar dit type appartement, met een groen en weids uitzicht, wordt het een zachte overgang.
Bovendien konden we de indeling nog aanpassen en hebben we een
slaapkamer ingeruild voor een dressing en extra badkamer. Ik ga het
appartement ook zelf schilderen (de heer Lybaert runt een schildersbedrijf) en kijk er enorm naar uit om eraan te beginnen.”
Koos je bewust voor een project van Karolien Lafaut?
“Ik ken Karolien al lang en weet dat prijs en kwaliteit steeds in verhouding
zijn. Haar projecten zijn altijd mooi afgewerkt. Daarnaast wist ik dat ze
voor residentie Wingenhof met Verkest werkt, een heel goede aannemer
uit Wingene. Dat zie je ook als je aan de werf passeert, want deze ligt er
altijd netjes bij. Ten slotte is er een goeie samenhang tussen de verschillende partijen en als er iets is, dan komt de familiale aanpak naar boven
en volgt er meteen een oplossing. Dat boezemt veel vertrouwen in.”
Dit interview werd afgenomen in juni. Voor het ter perse gaan van het magazine
kregen we het treurige nieuws te horen dat de heer Lybaert plots is overleden.
Wij wensen zijn echtgenote, familie en vrienden veel goede moed toe in deze
moeilijke tijd.

De heer en mevrouw Lybaert kochten een appartement
in residentie Wingenhof in Wingene.

Bekijk al onze projecten
Is jouw huis ook te groot geworden?
Blijf op de hoogte via facebook en instagram van al onze nieuwe projecten!

www.karolienlafaut.be

INTERVIEW
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ARCHITECTURALE BLIKVANGER AAN DE RINGLAAN

Residentie 8700:
een nieuw icoon
voor Tielt.
Vanaf volgend jaar huist Karolien Lafaut in
een gloednieuw kantoor langs de Ringlaan
in Tielt. Residentie 8700 wordt een architecturale blikvanger met ruimte voor luxueuze
appartementen en commerciële ruimtes. Voor
het ontwerp rekende Karolien Lafaut op de
ongebreidelde creativiteit en diepgaande
expertise van CAAN Architecten uit Gent.
Wij laten graag het woord aan
Koen Heijse, het brein achter het ontwerp
van dit nieuwe icoon voor Tielt.

Wie is CAAN Architecten?
“Ik heb CAAN Architecten opgericht in 2000. Tien jaar later is Roel Cocquyt erbij gekomen en sindsdien leiden we
samen een team dat intussen zo’n 20 koppen telt. Roel
en ikzelf zorgen meestal voor de conceptschets en deze
wordt dan door een medewerker in 3D uitgewerkt. Hierbij
hanteren we een verticaal systeem: de mensen die bij de
ontwerpfase betrokken zijn, zullen ook voor de uitwerking
zorgen. Zo ben je van A tot Z betrokken bij een project
en is er voor iedereen een interessante afwisseling tussen
woningbouw, meergezinswoningen en kantoren, een tak
die we sinds kort verder aan het uitbouwen zijn.”

Residentie 8700, Tielt
Kapellestraat 51 - 57, 8700 Tielt
27 appartementen
Handelsruimtes op unieke zichtlocatie
Oppervlakte: 57 m2 – 163 m2
1 à 3 slaapkamers – 1 à 2 badkamers
Semiprivatieve groenzone
Mobiscore: 8,1/10
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Laatste 3 appartementen te koop!

Is er ook aandacht voor de privacy van de
bewoners op deze zichtlocatie?
“Absoluut. Aan de achterkant bereik je de toegang
tot de appartementen. Dit wordt een soort
semiprivate parkzone die je naar de ingang van
de woonentiteiten leidt. De handelsruimtes
zijn bereikbaar via de straatkant. Hierdoor
krijg je een scheiding tussen werken en wonen,
en wordt de rust en privacy voor de toekomstige
bewoners bewaard.”

Wat zijn volgens jou de troeven van dit project?
“De ligging en zongerichte oriëntatie is een
voor de hand liggende troef: in de eerste plaats
voor de handelsruimtes, die profiteren van een
fantastische zichtlocatie langs de Ringlaan, maar
ook voor de bewoners. Je woont in het centrum
van Tielt en geniet tegelijk van de rust die de rand
te bieden heeft. Doordat we met doorzonappartementen werken, hebben de kopers de keuze om
hun leefruimte vooraan of achteraan te steken.
Dat kunnen ze nog beslissen tijdens het bouwproces. Tenslotte heb je vanuit de appartementen
een weids uitzicht over het centrum van Tielt, wat
het ruimtelijk gevoel nog versterkt.”

Een groter kantoor
voor Karolien Lafaut
_________

“Op de huidige locatie van Karolien Lafaut
wordt het intussen gezellig druk.
Met het uitzicht op de verdere uitbouw
van de diensten en de uitbreiding van
het team drong een nieuw kantoor zich op.”

Bedankt voor de toelichting!
Hoe hebben jullie ervoor gezorgd dat het ultramoderne gebouw in zijn omgeving zal passen?
“Er zijn twee belangrijke factoren waarmee we
van in het begin rekening hebben gehouden:
enerzijds de ronde vorm van het perceel en
anderzijds de overgang tussen de stedelijke
schaal en het woongebied. In de voorontwerp
fase wilden we de gebogen vorm van het perceel
laten terugkomen in het gebouw, maar dat rijmde
niet met de omgeving. Dat eerste idee heeft dan
plaats gemaakt voor het uiteindelijke concept:
een ensemble van losstaande gebouwen die met
elkaar zijn verbonden.”

Vertel meer!
“In feite is het één gebouw maar door de
verschillende posities creëren we de illusie dat
het om verschillende gebouwen gaat. Het ene
gebouw staat dieper dan het andere en dat wordt
geaccentueerd door de dakvolumes die er ook
voor zorgen dat het ene volume veel hoger gaat

dan het andere. Dat resulteert in vier kleinere
gebouwen die samen een gulden middenweg
bieden tussen de stedenbouwkundige voorschriften en de afbouw richting Kapellestraat.”

Residentie 8700, Tielt — www.karolienlafaut.be

Hoe heb je dit concept doorgetrokken in
de appartementen en de handelsruimtes?
“Op de gelijkvloerse verdieping zijn er handelsruimtes voorzien die voor een maximale visibiliteit uitkijken op de Ringlaan. Daarboven komen
de appartementen met een zuidelijke oriëntatie
aan de achterkant en een uitgestrekt groen zicht
aan de noordkant. Daarom hebben we gekozen
om met doorzonappartementen (appartementen
waarbij de leefruimte uitgeeft op de achter- én
voorkant, met de slaapkamers zijdelings van de
leefruimte) te werken. Zowel aan de voor- als aan
de achterkant zijn er terrassen waardoor je altijd
de keuze hebt om in de zon of in de schaduw te
vertoeven.”

Karolien Lafaut: “Residentie 8700 komt hiervoor op het ideale moment. De grote etalage
van het hoekpand geeft een uitnodigende
inkijk op ons bureau. Klanten komen binnen in
een huiselijke sfeer en zullen de nodige uitleg
krijgen in een sfeervolle salonruimte aan de
open haard, een hoek die perfect contrasteert
met het overigens moderne interieur.
In onze interior corner zullen alle materialen
tentoongesteld worden zodat klanten rustig
hun keuzes kunnen maken. Onze bar wordt ten
slotte het hart van het kantoor: daar zullen we
niet alleen ideeën overleggen en vergaderen,
maar ook ontspannen en met onze kopers
klinken op hun nieuwe thuis.
We kijken er al enorm naar uit!”

“Zowel aan de voor- als aan de achterkant van het gebouw zijn
er terrassen voorzien voor een optimaal genot van de zon.”
- Koen Heijse, architect residentie 8700.

THE INSPIRATION EXIT

Worden deze residenties
jouw nieuwe thuis?

INSPIRED BY KAROLIEN

The inspiration exit
Inspiratie, het is een verzamelwoord voor de
toestand waarin je creatief nadenkt en weet hoe
je iets – wat dan ook – goed moet doen. Een
toestand waarin je alles loslaat, even stilstaat en
je laat leiden door vormen, concepten en ideeën.
Voor de eerste editie van Live First Class geven
we je graag een blik op de inspiratiebronnen van
Karolien. Sit back, relax and get inspired!

Binnenkort lanceren we nog
twee gloednieuwe projecten:
residentie Michel & Maurice
in Wielsbeke en residentie 8630
in Veurne. We lichten hier al een
tipje van de sluier. Interesse? Aarzel
dan zeker niet om ons te contacteren
voor meer info.

Veel lichtinvoatle
dankzij de gr n
raampartije

BINNENKORT
TE KOOP!

1. Interior fairs
“Interieurbeurzen en workshops zijn concrete voorbeelden
van de weinige inspiratiebronnen die ik echt bewust
opzoek. Zo laat ik mij elk jaar verrassen door het trendbrekende meubilair, de nieuwste stoffen en unieke vibes
op Salone del Mobile. Onze nieuwe dienst Interiors by
Karolien kreeg daar trouwens concreter vorm.”
Salone del Mobile
Milaan | 21 - 26 april 2020
www.salonedelmobile.it

3. Sunday walks
“Op een vrij moment ga ik graag eens wandelen met
het gezin. Aan het strand van Nieuwpoort, in het bos
met de kinderen, zelfs gewoon in de stad... Ik raak gemakkelijk geïnspireerd door de kleuren en vormen van
de natuur of door de architectuur van de gebouwen
die ik passeer. Na een goeie wandeling op zondag
is de kans groot dat ik ’s maandags op kantoor een
nieuw idee in de groep gooi.”

Residentie Michel & Maurice, Wielsbeke
Rijksweg - Molenstraat, 8710 Wielsbeke
38 appartementen
Moderne afwerking in strakke architectuur

Residentie 8630, Veurne
Brugsesteenweg 28, 8630 Veurne
14 appartementen
Oppervlakte: 94 m2 – 146 m2
4. Travel

2. Listening
“Van ongeplande brainstormsessies op kantoor over
feedback van klanten of marktonderzoeken tot een goed
gesprek aan de bar met een glas wijn erbij: je hoeft maar
een kleine suggestie te doen die me triggert en ik vraag
je helemaal uit tot we een uitgewerkt idee hebben.”

“Wij houden van reizen met het gezin. Meestal
laten we ons leiden door wat er op ons pad komt.
Zonder een strakke dagplanning is er meer tijd om
de schoonheid van de historische architectuur in je op
te nemen of het typische interieur van een een lokaal
cafeetje te bestuderen. We kiezen ook vaak voor een
B&B of een gezellig hotel: het intrigeert me hoe de
uitbaters er telkens in slagen om ons meteen thuis te
doen voelen in een onbekende omgeving.”

Toonaangevende architectuur
Ruime leefterrassen tot wel 70 m2

Voor info & verkoop
Contacteer Hélène Dobbels via helene@karolienlafaut.be of +32 499 88 10 37

www.karolienlafaut.be

Je interieur
staat klaar,
nu Emma nog!
Koop jouw nieuwbouwwoning
mét interieur.

Koop een nieuwbouwappartement of -woning
bij Karolien Lafaut en kies meteen ook een
bijpassend interieur op maat van jouw smaak,
wij doen de rest.

Meer info
+32 51 80 99 80
www.karolienlafaut.be

