WONING

€ 419.000,-

BURGEMEESTER HENSSTRAAT 343, 2500 KONINGSHOOIKT

O M S CHRIJVING
Gloednieuwe, energiezuinige woning met 3 slaapkamers & zonnige tuin in Koningshooikt!
Op deze rustige locatie in Koningshooikt, omringd door nieuwe woningen, bevindt zich deze
mooie nieuwbouwwoning.
We betreden de woning via de inkomhal met apart toilet die uitgeeft op de ruime, lichtrijke
leefruimte met mooie tegelvloer. De leefruimte loopt naadloos door naar de keuken die u zelf
nog volledig naar uw hand kan inrichten. Verder is er nog een praktische berging/wasruimte
aanwezig.
Vanuit zowel de leefruimte als de keuken heeft u een heerlijk zicht over de ruime, gezellige tuin.
Hier is het heerlijk vertoeven tijdens mooi weer!
De eerste verdieping bestaat uit een nachthal die uitgeeft op drie ruime slaapkamers (16,5m²
/ 9,5m² / 8m²) waarvan de grootste beschikt over een dressing.
Daarnaast bevindt zich de mooie, moderne badkamer uitgerust met een inloopdouche, een
toilet en een dubbele lavabo.
Verder is er nog een mogelijkheid tot extra (slaap)kamers op de riante zolder (40m²).
Tot slot geniet de woning nog van een oprit voor enkele wagens.

Tot slot geniet de woning nog van een oprit voor enkele wagens.
Deze nieuwbouwwoning geniet van het 21% BTW-regime over de gehele waarde.
Pluspunten:
+ Gloednieuw
+ Energiezuinig E8
+ Keuken naar eigen smaak in te richten
+ 3 slaapkamers, mogelijkheid tot meerdere op zolder
+ Ruime, zonnige tuin
+ Rustige locatie in Koningshooikt
Interesse in deze mooie, gloednieuwe woning? Contacteer ons gerust via 03 337 50 70 of
info@vbpartners.be voor een afspraak!

Algemene informatie
Referentie:

VKW1606

Adres:

Burgemeester Hensstraat 343,
2500 Koningshooikt

Aantal slaapkamers:

3

Aantal badkamers:

1

Bewoonbare opp.:

180m²

Grond opp.:

487m²

Bouwjaar:

2022

Verdieping:

0

Beschikbaarheid:

bij akte na betaling

Comfort
Beglazing:
Beglazing (details):
Dak (materiaal):
Lift:

Stedenbouwkundige
informatie
Dubbel glas
PVC
Zadeldak - Conform 2020
Nee

Financieel
Prijs:

€ 419.000,-

Bestemming:
Recente bestemming:
As-built attest:

Woongebied
Nee

Stedenbouwkundige
vergunning:

Ja

Verkavelings
vergunning:

Ja

Dagvaarding
uitgebracht:

Nee

uitgebracht:
* 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:

Nee

Beschermd erfgoed:

Nee

Beschermd erfgoed:

Nee

Indeling
be rging:
6.5 m², verdieping 0, Voorzien van een tegelvloer
Inkomhal:
4.5 m², verdieping 0, Voorzien van een tegelvloer
ke uke n:
13.5 m², verdieping 0, Voorzien van een tegelvloer
Le e f ruimte :
33.5 m², verdieping 0, Voorzien van een tegelvloer
wc1:
2 m², verdieping 0, Voorzien van een tegelvloer, een handenwasser en een hangtoilet
badkame r1:
10.5 m², verdieping 1, Voorzien van een tegelvloer, een inloopdouche, een toilet, een
dubbele lavabo, een handenwasser
Hal:
6.5 m², verdieping 1, Voorzien van een laminaatvloer
slpk1:
16.5 m², verdieping 1, Voorzien van een dressing en een laminaatvloer
slpk2:
9.5 m², verdieping 1, Voorzien van een laminaatvloer
slpk3:

8 m², verdieping 1, Voorzien van een laminaatvloer
zolde r1:
40 m², verdieping 2, Mogelijkheid tot twee extra kamers

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
+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.

