APPARTEMENT

€ 226.250,-

HERENTALSEBAAN 592-594/A0.01, 2100 DEURNE (ANTWERPEN)

O M S CHRIJVING
Licht en functioneel appartement (+/-72,19m²) met 1 slaapkamer, terras en zuid-georiënteerde
privatieve tuin (46,66m²)!
Dit appartement gelegen op de gelijkvloers verdieping van het A-gebouw geniet volgende
indeling:
Wanneer u het appartement binnenkomt komt u meteen in de inkomhal welke toegang geeft
tot de slaapkamer vooraan het appartement, een aparte toilet, de bergruimte en een ruime
en lichte leefruimte met open keuken welke grenst aan de privatieve tuin met aangelegd
terras.
Alle appartementen worden voorzien van een kwalitatieve afwerking waarin u zelf nog de
hand heeft. Op deze manier kan u uw appartement volledig naar eigen smaak en keuze
laten inrichten.
Het project is voorzien van een ondergronds garagecomplex met autostaanplaatsen. Deze
autostaanplaatsen worden verkocht voor €23.500/plaats. De aankoop van een
autostaanplaats is verplicht.
Er zijn ook kelderbergingen aanwezig in het gebouw die optioneel bij aan te kopen zijn voor
€7.500/berging.
De volledige site werd uitgetekend door POLO-architecten met het oog op duurzaamheid en

De volledige site werd uitgetekend door POLO-architecten met het oog op duurzaamheid en
energiezuinig wonen. De appartementen zullen allemaal als BEN-appartementen opgeleverd
worden d.m.v. het plaatsen van isolerende materialen, zowel thermisch als akoestisch, alsook
het geïntegreerde ventilatiesysteem.
De werken starten in de zomer van 2020 en de oplevering van het project wordt verwacht in
de herfst van 2022.
Voor meer informatie, aarzel niet ons te contacteren op nummer 03/337.50.70 of surf naar
www.vbpartners.be/nieuwbouw.
Ontdek alles op onze projectwebsite: https://silsburggardens.vbpartnersnieuwbouw.be/

Algemene informatie
Referentie:

spirNb_75-1

Adres:

Herentalsebaan 592-594/A0.01,
2100 Deurne (antwerpen)

Type:

Appartement

Aantal slaapkamers:

1

Aantal badkamers:

1

Bewoonbare opp.:

72m²

Bouwjaar:

2020

Tuin:

Ja

Verdieping:

0

Bouwlagen:

3

Comfort
Verwarming:
Beglazing:
Beglazing (details):

Lift:

Financieel

Stedenbouwkundige
informatie
Aardgas
Driedubbel
glas
Aluminium - Aluminium
raamprofielen
met HR++ glas.
Ja

Bestemming:
Recente bestemming:
As-built attest:
Stedenbouwkundige
vergunning:

Woongebied
Niet ingegeven
Ja

Verkavelings
vergunning:

Nee

Dagvaarding
uitgebracht:

Nee

Prijs:

€ 226.250,-

* Schatting op basis van de z e parame te rs:
hoofdve rblijfplaats, natuurlijk pe rsoon. Voor e e n
uitge bre ide be re ke ning van de re gistratie -re chte n e n
e re lone n, kijk op www.notaris.be .

Rechterlijke beslissing:

Nee

Voorkooprecht:

Nee

EPC waarde:

/

Overstromingsgevoeligheid:
Nee
Geïnventariseerd
erfgoed:

Nee

Geïnventariseerd
erfgoed:

Niet ingegeven

Beschermd erfgoed:

Nee

Beschermd erfgoed:

Niet ingegeven

Indeling
badkame r1:
-, verdieping 0, Ingericht

F O T O G ALERIJ

VB Partners

VB Partners
Im m o bilien
Antwe rpe n - Wijne ge m Ranst - Lint - Kape lle n Lie r

inf o @vbpartners.be
+32 (0 )3 337 50 7 0

Alle aanbiedingen gelden o nder vo o rbeho ud van fo ut, eerdere verko o p, prijswijziging o f vergetelheid.

