
“mijn man is plots erg ziek geworden en heeft lang 

in het ziekenhuis gelegen. De kosten liepen erg op... 

Na 6 maanden is hij overleden en ik bleef alleen achter 

met schulden...

Dankzij ProComfort® is mijn leven terug zinvol 

geworden, vond ik terug de levenkracht en de energie 

om voluit van mijn kinderen en kleinkinderen te 

genieten. En dit nog wel in ons eigen huis waar mijn 

man ik samen zoveel mochten beleven!”

                                                                                            Simone

Leg ons gerust 

OP DE ROOSTER.

Uiteraard neemt u zo’n belangrijke beslissing niet onbezonnen 

en wilt u eerst grondig alle voordelen van ons systeem bestuderen.

Komt u er zelf niet helemaal uit?

Geef ons dan een seintje en dan leggen we alles haarfi jn voor u uit.

We vertellen u dan heel concreet wat ProComfort® voor ú en voor úw woning betekent.

Zodat u achteraf zélf een verstandige beslissing 

kunt maken.

Uw woning, uw leven
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U hebt er tenslotte een fl inke portie van uw spaargeld in geïnvesteerd.
Spaargeld dat u vandaag misschien liever wil uitgeven. Aan uzelf, of aan uw dierbaren. 

Laat ProComfort® u helpen met uw vastgoed en fi nanciën.

Tijd om eens goed 

   NA TE DENKEN 

     over UW WONING. Uw woning, uw leven

Genoeg geïnvesteerd,

tijd om te genieten.

Dave
TextBox
Jezusstraat 43



Onze grote troef: 

GEMOEDSRUST.

ProComfort® bedacht een slimme oplossing voor dat moeilijke vraagstuk.

Een verkoop-en-huur van uw woning.

Binnenin deze folder leggen we precies uit wat dat is.

Maar hier vertellen we alvast de grote voordelen:

• U blijft gewoon in uw woning wonen, zolang ú dat wilt.

• U maakt meteen geld vrij om van een onbezorgd 

leven te genieten.

• U vermijdt dure successierechten.

• Noodzakelijke renovaties worden door ons gedragen.

Resultaat: een zorgeloze toekomst.

Waarin u doet wat u wilt.

1. FINANCIELE ZEKERHEID

De verkoop van uw woning levert fl ink wat geld op. We betalen de verkoopprijs meteen.

Resultaat: u krijgt meteen een fl inke spaarcent op uw bankrekening gestort.

En daarmee doet u meteen wat u wilt: uzelf eens fl ink verwennen, 

uw kinderen fi nancieel steunen, ...

2. DISCRETIE BIJ DE VERKOOP

Uw verkoop verloopt rimpelloos en discreet: niemand hoeft dat te weten. 

U blijft bovendien voortdurend in uw eigen woning wonen, zonder onderbreking.

3. UW WONING BLIJFT UW THUIS

ProComfort® legt zijn huurders graag in de watten. Alle ongemakken, eigen aan 

normale slijtage van uw woonst (dak, centrale verwarming, ....) vallen nu onder onze 
verantwoordelijkheid. Een eigen hersteldienst kan zelf voor snelle interventies zorgen. 

U betaalt ook nooit meer onroerende voorheffi ng of belastingen op uw eigen woning. 

Terwijl u toch gezellig blijft genieten van uw eigen thuis.

4. SUCCESVOLLE SUCCESSIEPLANNING

U weet vast dat successierechten niet min zijn. En dat op uw erfenis dus eerst fl ink wat 

belastingen betaald moeten worden. Verkoopt u uw woning vóór dat ogenblik? 

En verdeelt u al een gedeelte van dat geld onder uw kinderen? Dan betaalt u daarop alvast 

veel minder belastingen. 

5. ONBEZORGD GENIETEN

Dalende vastgoedprijzen? Stijgende dagelijkse kosten? 

Financiële beslommeringen? Allemaal verleden tijd. Het budget dat vrijkomt 

dankzij de verkoop van uw woning, garandeert een onbezorgde toekomst.

U blijft trouwens in uw woning wonen zolang u wilt, gegarandeerd door een levenslang 
huurcontract opgemaakt door uw notaris! U bent de enige die kan opzeggen!

Heel eenvoudig: u verkoopt uw woning aan ons, en u huurt het meteen terug.

U blijft dus altijd in uw woning wonen, zolang u dat wilt.

Let op! Verkoop-en-huur is géén lijfrente, noch een opeethypotheek!

Het enige dat verandert, is uw titel: u bent voortaan huurder in plaats van eigenaar.

We speculeren dus niet over hoe lang u nog in uw woning blijft wonen, 

maar betalen meteen. Bovendien ligt uw huurprijs de hele tijd bijzonder laag. 

Zodat uw fi nancieel voordeel gegarandeerd is.

“Ik ben mijn hele leven bediende geweest bij 

een bedrijf in de haven. Mijn vrouw was onder-

wijzeres. Toen we een jaar of vijf geleden samen 

met pensioen gingen, moesten we plots rondko-

men met een klein pensioentje, véél minder dan 

wat we gewoon waren. Terwijl we toch heel ons 

leven hard gewerkt hadden en eigenlijk best 

goed geld verdienden.

De reden? Al ons spaargeld zat in onze woning. 

Maar... verkopen wilden we niet. We wonen 

hier dan ook al meer dan dertig jaar. En we 

willen hier graag blijven.

ProComfort® loste ons probleem op. We zijn dan 

wel geen eigenaar meer van onze woning, maar 

we wonen hier nog altijd. En dat kost ons bijna 

niets. Terwijl we intussen wél al kunnen genie-

ten van de aanzienlijke som die onze woning 

opgebracht heeft. Zo konden we onze jongste 

zoon helpen met de opstart van zijn eigen zaak, 

en onze oudste met de renovatie van zijn woning. 

En zelf vertrekken we binnen drie maanden op 

cruise.

Precies het pensioen dat ik in gedachten had.” 

Mia en Philippe

Wat doet  

PROCOMFORT
®

 ? 

DE VIJF VOORDELEN  

van ProComfort®.

Uw woning, uw leven

“Toen de kinderen het huis uit waren en wij enkel moesten rondkomen 

van ons pensioentje, dachten we dat we bescheidener zouden moeten 

gaan wonen dan dat we heel ons leven gewend waren. Via kennissen 

kwamen we terecht bij de mensen van ProComfort®. Deze hebben 

ons huis gekocht en in plaats van bescheidener te moeten gaan 

wonen, betalen we nu een bescheiden huur voor onze eigen woning!  

Daardoor kregen we heel wat meer mogelijkheden om vele leuke 

dingen te doen en volop van ons leven te genieten. We hebben nu elk 

onze eigen hobbykamer en al onze kleinkinderen zijn nog steeds van 

harte welkom in hun vertrouwde speelkamer!”

Roger


