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Re: Kluizerdijk 45 Achel

Erik - Thuysvastgoed <erik@thuysvastgoed.be>
Di 10-1-2023 11:13

Aan: Mohan Ait Aadi <mohan.aitaadi@hamont-achel.be>

Geen erg, dank voor jullie antwoord!

Met vriendelijke groet,
 
Erik Schul�nk
Erkend Vastgoedmakelaar-Bemiddelaar BIV

't Huys Vastgoed bv
Haag 122, 3930 Hamont-Achel
+32-11-665966
erik@thuysvastgoed.be

BIV 510778
CIB 217417
BTW: BE 0745.668.001 
IBAN BE10 7350 5564 0804
BIC KREDBEBB

Wij zijn (buiten verlof) bereikbaar �jdens de volgende kantooruren (in overleg ook zeker ernaast):

- maandag: 14.00 - 17.00 uur
- dinsdag: 9.00 - 12.00 uur en 14.00 - 17.00 uur
- woensdag: 9.00 - 12.00 uur
- donderdag: 9.00 - 12.00 uur en 14.00 - 17.00 uur
- vrijdag: 9.00 - 12.00 uur
- zaterdag: eventueel op afspraak
- zon-, feest- en brugdagen: gesloten

tel:+32-11-665966
mailto:erik@thuysvastgoed.be
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Volg ons ook op Facebook, Instagram, Twi�er & LinkedIn!

Van: Mohan Ait Aadi <mohan.aitaadi@hamont-achel.be>
Verzonden: dinsdag 10 januari 2023 11:00
Aan: Erik - Thuysvastgoed <erik@thuysvastgoed.be>
Onderwerp: RE: Kluizerdijk 45 Achel
 
Dag Erik,
 
Allereerst de beste wensen!
 
Ik heb het nog eens goed bekeken met Jonas maar we kunnen niet zeggen of het om een aanbouw of
bijgebouw gaat.
 
Hopende uw voldoende geïnformeerd te hebben.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Mohan Ait Aadi
Administratief medewerker dienst Stadsontwikkeling.
 
Stad Hamont-Achel
Stad 40, 3930 Hamont-Achel
Tel: +32 11 51 05 24
e-mail: mohan.aitaadi@hamont-achel.be
www.hamont-achel.be
 
De bovenvermelde berichten/tekst en bijlagen verbinden het stadsbestuur Hamont-Achel op geen enkele wijze, tenzij anders werd
overeengekomen bij een schriftelijke overeenkomst of tenzij zij later wordt bevestigd bij een overeenkomstig de wettelijke voorschriften
ondertekende brief. Evenmin kan de stad Hamont-Achel aansprakelijk worden gesteld op grond van de inhoud van deze berichten/tekst en
bijlagen.
 

mailto:mohan.aitaadi@hamont-achel.be
http://www.hamont-achel.be/
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Dit bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Indien u niet de geadresseerde van dit bericht bent, verzoeken wij u dit bericht te
vernietigen zonder van de inhoud kennis te nemen en de inhoud ervan niet te gebruiken, te kopiëren of onder derden te verspreiden.
 
Denk aan het milieu. Druk deze mail niet onnodig af.
 

 
Van: Erik - Thuysvastgoed <erik@thuysvastgoed.be>
Verzonden: maandag 9 januari 2023 10:31
Aan: Mohan Ait Aadi <mohan.aitaadi@hamont-achel.be>
CC: Jonas Vandael <jonas.vandael@hamont-achel.be>
Onderwerp: Re: Kluizerdijk 45 Achel
 
Beste Mohan,
 
Weet je ondertussen al iets meer?
 

Met vriendelijke groet,
 
Erik Schul�nk
Erkend Vastgoedmakelaar-Bemiddelaar BIV

't Huys Vastgoed bv
Haag 122, 3930 Hamont-Achel
+32-11-665966

erik@thuysvastgoed.be

BIV 510778

CIB 217417
BTW: BE 0745.668.001 
IBAN BE10 7350 5564 0804
BIC KREDBEBB

Wij zijn (buiten verlof) bereikbaar �jdens de volgende kantooruren (in overleg ook zeker ernaast):

tel:+32-11-665966
mailto:erik@thuysvastgoed.be
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- maandag: 14.00 - 17.00 uur
- dinsdag: 9.00 - 12.00 uur en 14.00 - 17.00 uur
- woensdag: 9.00 - 12.00 uur
- donderdag: 9.00 - 12.00 uur en 14.00 - 17.00 uur
- vrijdag: 9.00 - 12.00 uur
- zaterdag: eventueel op afspraak
- zon-, feest- en brugdagen: gesloten
 

 
 
Volg ons ook op Facebook, Instagram, Twi�er & LinkedIn!

Van: Erik - Thuysvastgoed <erik@thuysvastgoed.be>
Verzonden: donderdag 29 december 2022 10:35
Aan: Mohan Ait Aadi <mohan.aitaadi@hamont-achel.be>
CC: Jonas Vandael <jonas.vandael@hamont-achel.be>
Onderwerp: Re: Kluizerdijk 45 Achel
 
Prima, dankjewel! Fijne jaarwisseling & Nieuwjaarsdag alvast!
 

Met vriendelijke groet,
 
Erik Schul�nk
Erkend Vastgoedmakelaar-Bemiddelaar BIV

't Huys Vastgoed bv
Haag 122, 3930 Hamont-Achel
+32-11-665966

erik@thuysvastgoed.be

mailto:erik@thuysvastgoed.be
mailto:mohan.aitaadi@hamont-achel.be
mailto:jonas.vandael@hamont-achel.be
tel:+32-11-665966
mailto:erik@thuysvastgoed.be
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BIV 510778

CIB 217417
BTW: BE 0745.668.001 
IBAN BE10 7350 5564 0804
BIC KREDBEBB

Wij zijn (buiten verlof) bereikbaar �jdens de volgende kantooruren (in overleg ook zeker ernaast):
- maandag: 14.00 - 17.00 uur
- dinsdag: 9.00 - 12.00 uur en 14.00 - 17.00 uur
- woensdag: 9.00 - 12.00 uur
- donderdag: 9.00 - 12.00 uur en 14.00 - 17.00 uur
- vrijdag: 9.00 - 12.00 uur
- zaterdag: eventueel op afspraak
- zon-, feest- en brugdagen: gesloten
 

 

Van vrijdagmiddag 23 december 2022 tot en met zaterdag 7 januari 2023 zijn wij in kerstverlof.  Telefonisch zijn
we dan niet bereikbaar, maar dringende mails beantwoorden we wel. Is uw mail minder dringend, dan krijgt u
na ons verlof antwoord van ons.

 
Volg ons ook op Facebook, Instagram, Twi�er & LinkedIn!

Van: Mohan Ait Aadi <mohan.aitaadi@hamont-achel.be>
Verzonden: donderdag 29 december 2022 10:22
Aan: Erik - Thuysvastgoed <erik@thuysvastgoed.be>
CC: Jonas Vandael <jonas.vandael@hamont-achel.be>
Onderwerp: RE: Kluizerdijk 45 Achel

mailto:mohan.aitaadi@hamont-achel.be
mailto:erik@thuysvastgoed.be
mailto:jonas.vandael@hamont-achel.be
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Dag Erik,
 
Ik kan niet uit onze gegevens halen of het een aanbouw of bijgebouw is. Ik zal jonas volgende week het eens
laten bekijken en dan mag u een antwoordt verwachten hierover.
 
 
Met vriendelijke groeten,
 
Mohan Ait Aadi
Administratief medewerker dienst Stadsontwikkeling.
 
Stad Hamont-Achel
Stad 40, 3930 Hamont-Achel
Tel: +32 11 51 05 24
e-mail: mohan.aitaadi@hamont-achel.be
www.hamont-achel.be
 
De bovenvermelde berichten/tekst en bijlagen verbinden het stadsbestuur Hamont-Achel op geen enkele wijze, tenzij anders werd
overeengekomen bij een schriftelijke overeenkomst of tenzij zij later wordt bevestigd bij een overeenkomstig de wettelijke voorschriften
ondertekende brief. Evenmin kan de stad Hamont-Achel aansprakelijk worden gesteld op grond van de inhoud van deze berichten/tekst en
bijlagen.
 
Dit bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Indien u niet de geadresseerde van dit bericht bent, verzoeken wij u dit bericht te
vernietigen zonder van de inhoud kennis te nemen en de inhoud ervan niet te gebruiken, te kopiëren of onder derden te verspreiden.
 
Denk aan het milieu. Druk deze mail niet onnodig af.
 

 
Van: Erik - Thuysvastgoed <erik@thuysvastgoed.be>
Verzonden: woensdag 28 december 2022 22:18
Aan: Mohan Ait Aadi <mohan.aitaadi@hamont-achel.be>
Onderwerp: Re: Kluizerdijk 45 Achel
 
Bedankt, bedoel je met berging een aanbouw aan de bestaande woning of het bijgebouw achteraan
in de tuin of allebei?
 
 

Met vriendelijke groet,
 
Erik Schul�nk

mailto:mohan.aitaadi@hamont-achel.be
http://www.hamont-achel.be/
mailto:erik@thuysvastgoed.be
mailto:mohan.aitaadi@hamont-achel.be
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Erkend Vastgoedmakelaar-Bemiddelaar BIV
 

't Huys Vastgoed bv
Haag 122, 3930 Hamont-Achel
+32-11-665966

erik@thuysvastgoed.be
 

BIV 510778

CIB 217417
BTW: BE 0745.668.001 
IBAN BE10 7350 5564 0804
BIC KREDBEBB
 

Wij zijn (buiten verlof) bereikbaar �jdens de volgende kantooruren (in overleg ook zeker ernaast):
- maandag: 14.00 - 17.00 uur
- dinsdag: 9.00 - 12.00 uur en 14.00 - 17.00 uur
- woensdag: 9.00 - 12.00 uur
- donderdag: 9.00 - 12.00 uur en 14.00 - 17.00 uur
- vrijdag: 9.00 - 12.00 uur
- zaterdag: eventueel op afspraak
- zon-, feest- en brugdagen: gesloten
 

 
 

Van vrijdagmiddag 23 december 2022 tot en met zaterdag 7 januari 2023 zijn wij in kerstverlof.  Telefonisch zijn
we dan niet bereikbaar, maar dringende mails beantwoorden we wel. Is uw mail minder dringend, dan krijgt u
na ons verlof antwoord van ons.
 
Volg ons ook op Facebook, Instagram, Twi�er & LinkedIn!

tel:+32-11-665966
mailto:erik@thuysvastgoed.be
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Van: Mohan Ait Aadi <mohan.aitaadi@hamont-achel.be>
Verzonden: woensdag 28 december 2022 13:11
Aan: Erik - Thuysvastgoed <erik@thuysvastgoed.be>
Onderwerp: RE: Kluizerdijk 45 Achel
 
Dag Erik,
 
Ik heb het nagekeken.
 
Voor Kluizerdijk 45 is dit vergund:
 

13 woningen
Wijziging vergunde verkaveling
Verkaveling zonder aanleg wegenis.

 
Voor Kluizerdijk 45 is dit niet vergund:
 

Berging
Dak op woning

 
 
Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Mohan Ait Aadi
Administratief medewerker dienst Stadsontwikkeling.
 
Stad Hamont-Achel
Stad 40, 3930 Hamont-Achel
Tel: +32 11 51 05 24
e-mail: mohan.aitaadi@hamont-achel.be
www.hamont-achel.be
 
De bovenvermelde berichten/tekst en bijlagen verbinden het stadsbestuur Hamont-Achel op geen enkele wijze, tenzij anders werd
overeengekomen bij een schriftelijke overeenkomst of tenzij zij later wordt bevestigd bij een overeenkomstig de wettelijke voorschriften
ondertekende brief. Evenmin kan de stad Hamont-Achel aansprakelijk worden gesteld op grond van de inhoud van deze berichten/tekst en
bijlagen.
 
Dit bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Indien u niet de geadresseerde van dit bericht bent, verzoeken wij u dit bericht te
vernietigen zonder van de inhoud kennis te nemen en de inhoud ervan niet te gebruiken, te kopiëren of onder derden te verspreiden.
 
Denk aan het milieu. Druk deze mail niet onnodig af.
 

mailto:mohan.aitaadi@hamont-achel.be
mailto:erik@thuysvastgoed.be
mailto:mohan.aitaadi@hamont-achel.be
http://www.hamont-achel.be/
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Van: Erik - Thuysvastgoed <erik@thuysvastgoed.be>
Verzonden: woensdag 28 december 2022 9:36
Aan: Mohan Ait Aadi <mohan.aitaadi@hamont-achel.be>
Onderwerp: Kluizerdijk 45 Achel
 
Beste Mohan,
 
Zou je eens willen nakijken als het past wat er precies wel/niet vergund lijkt op dit adres?
Dankjewel alvast!
 
Met vriendelijke groet,
 
Erik Schul�nk
Erkend Vastgoedmakelaar-Bemiddelaar BIV
 
 

't Huys Vastgoed bv
Haag 122, 3930 Hamont-Achel
+32-11-665966

erik@thuysvastgoed.be
 

BIV 510778

CIB 217417
BTW: BE 0745.668.001 
IBAN BE10 7350 5564 0804
BIC KREDBEBB
 

Volg ons ook op Facebook, Instagram, Twi�er & LinkedIn!
 

Van vrijdagmiddag 23 december 2022 tot en met zondag 8 januari
2023 zijn wij in kerstverlof en gesloten.

mailto:erik@thuysvastgoed.be
mailto:mohan.aitaadi@hamont-achel.be
tel:+32-11-665966
mailto:erik@thuysvastgoed.be

