
De allereerste bewoners van MOLENKANT namen eind 2016 hun intrek in 
hun nieuwe woonst. En binnenkort is het ook voor jou zover!  De eerste 
bewoners van residentie Parkzicht verhuizen eind augustus. Wij sturen je 
weldra een brief met de opleveringsdatum. Een spannend moment om 
het eindresultaat van de gekozen afwerking te bewonderen. Het hele DC 
Belgium-team wenst je alvast een vlotte verhuis toe!

BEGIN OP TIJD!  
Het succes van je verhuis hangt af van een goede planning. Begin 
minstens een maand op voorhand met het maken van een grondige 
selectie: wat wil ik echt mee verhuizen? Wat gebruik ik amper? 
Spullen die je niet meer nodig hebt, deel je onder in ‘verkopen’, 
‘doneren en ‘containerpark’. 

VERZAMEL INPAKMATERIAAL   
Investeer in degelijk inpakmateriaal zoals verhuisdozen, tape, 
noppenfolie voor breekbare spullen, vacuümzakken voor dekbedden 
en kussens, en etiketten om alles te labelen. Koop ook vuilniszakken. 
Die kan je perfect als kledinghoes gebruiken. Trek de vuilniszak over 
enkele kapstokken en je kleedjes zijn klaar om te verhuizen! Schakel 
ook je familie en vrienden in. Vraag hen om kranten en dozen voor je 
te bewaren. Het inpakwerk kan nu echt beginnen!

REGEL HET TRANSPORT   
Als je geen beroep doet op een professionele verhuisfirma, moet je 
het transport zelf regelen. Hoor eerst eens rond bij vrienden en 
familie of ze over een bestelwagen beschikken. Anders zal je een 
transport moeten huren.  Vraag minstens een week vooraf een 
parkeerverbod aan op je oude en nieuwe adres. Zo ben je zeker dat 
er een parkeerplek voor je gereserveerd is.

VERGEET DE ADMINISTRATIEVE ZAKEN NIET 
Verwittig je internetprovider, energieleverancier en 
watermaatschappij dat je een nieuw contract wilt afsluiten op je 
nieuwe adres. En vergeet niet om je adreswijziging door te geven. 

Klaar om je intrek te nemen in je nieuwe woonst? Voor het zover is, 
moeten de verhuis en enkele praktische zaken nog geregeld worden. 
Wij geven je graag enkele tips om zorgeloos te verhuizen.

RESIDENTIE PARKZICHT VERWELKOMT HAAR 
BEWONERS!

ENKELE TIPS OM TE VERHUIZEN ZONDER STRESS

MOLENKANT, GEZELLIGE THUISHAVEN 
VLAK BIJ HET STADSCENTRUM

Met de komst van MOLENKANT is Harelbeke een troef rijker. Dit unieke 
woonproject aan de Leie is uitstekend gelegen in een groene, rustige 
omgeving.  Een nieuw stukje Harelbeke dat perfect aansluit bij het centrum. 
Lekker uit eten gaan, wat cultuur meepikken of gezellig winkelen bij lokale 
handelaars, het kan allemaal op wandelafstand van je nieuwe woonst. Ga 
zalig niets doen in het nieuwe buurtpark naast je voordeur en eender 
wanneer je wil, lonkt het bruisende centrum aan de overkant. Van je eigen 
terras naar een terrasje in het centrum, het is slechts een kleine stap.  Als 
nieuwe bewoner van MOLENKANT, zal je je hier niet vervelen. 
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Contactfiche

Wist je dat je als bewoner van MOLENKANT van 6 maanden gratis 
Proximus kan genieten? Dankzij DC Belgium profiteer je de eerste 6 
maanden van een gratis Flex Pack van Proximus met internet, digitale 
televisie en vaste lijn. Ook de installatie en activering zijn volledig gratis.  
Het aanbod houdt geen enkele verplichting voor jou in. Een tof cadeau, 
niet? Heb je interesse in dit aanbod? Klik dan hier en laat je gegevens 
achter. Je mag daarna een telefoontje van Proximus verwachten.

PROFITEER VAN GRATIS PROXIMUS!


