APPARTEMENT

€ 249.000,-

TURNHOUTSEBAAN 534-536/0.1, 2110 WIJNEGEM

O M S CHRIJVING
Zeer praktisch gelijkvloers 1 slaapkamerappartement (84 m²) met aangelegd terras (11 m²)!
Dit appartement gelegen op de gelijkvloers verdieping betreedt uw via de inkomhal, welke
toegang geeft tot de leefruimte met open keuken, zitruimte en eetruimte welke beide uitkijken
over het private terras. Vanuit deze ruimtes heeft u toegang via een grote schuifraam tot het
terras en de privatieve tuin. Verder heeft u toegang tot de nachthal vanuit de eetruimte. En
van de via de nachthal komt u in de bergruimte, een apart toilet, de badkamer en de ruime
slaapkamer.
Alle appartementen worden voorzien van een kwalitatieve afwerking waarin u zelf nog de
hand hebt. Op deze manier kan u uw appartement volledig naar eigen smaak en keuze laten
inrichten.
Het project is voorzien van een ondergronds ruimte waar autostaanplaatsen en
garageboxen alsook bergingen worden ingericht. De aankoop van een
autostaanplaats/garagebox (v.a. € 22.500 excl.kosten) en berging (v.a. € 4.000 excl.kosten)
is verplicht.
De werken zijn gestart september 2020 en de oplevering wordt verwacht midden 2022.
Indien u graag meer informatie wenst of een afspraak op kantoor, dan kan u ons altijd
contacteren via mail of op het nummer 03/337.50.70.

contacteren via mail of op het nummer 03/337.50.70.

Algemene informatie
Referentie:

VKA0339

Adres:

Turnhoutsebaan 534-536/0.1, 2110
Wijnegem

Aantal slaapkamers:

1

Bewoonbare opp.:

84m²

Grond opp.:

84m²

Bouwjaar:

2022

Verdieping:

0

Bouwlagen:

2

Beschikbaarheid:

bij oplevering

Comfort
Verwarming:

Stedenbouwkundige
informatie
Aardgas

Beglazing:

Driedubbel
glas

Beglazing (details):

Aluminium

Lift:

Ja

Financieel
Prijs:

€ 249.000,-

* 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 .

Bestemming:
Recente bestemming:
As-built attest:

Natuurgebied
Niet ingegeven

Stedenbouwkundige
vergunning:

Ja

Verkavelings
vergunning:

Ja

Dagvaarding
uitgebracht:

Nee

Rechterlijke beslissing:

Nee

Voorkooprecht:

Nee

EPC waarde:

/

Overstromingsgevoeligheid:
Nee
Geïnventariseerd
erfgoed:

Nee

erfgoed:
Geïnventariseerd
erfgoed:

Niet ingegeven

Beschermd erfgoed:

Nee

Beschermd erfgoed:

Niet ingegeven

Indeling

F O T O G ALERIJ

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

inf o @vbpartners.be

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.

