
Opzoeking Kadaster

26/08/2021

Dossier

Kadastrale afdeling

Detail van het geselecteerde artikel
24593 TIENEN  3 AFD

Geheel van eigenaren
afhankelijk van de

quotiteiten / Ensemble de
copropriétés selon les

quotités

VE 1/1

Identificatie en eventuele rechten van de eigenaar(s)
Naam Straat gemeente Rechten Andere

Betrokken goederen : Totale opp 340 - Toestand op : 26/08/2021

Ligging Pol/Wa Sectie Nummer van het
Perceel Aard Opp. in ca

Klassering en
inkomen per ha

of jaar van
beëindiging van

de opbouw
Code Bedrag

1 - OUDE VESTENSTR 3/
5

G 0303HP0000 OPP.& G.D. 340 ---

21-PC-0047/001 (PIETER)

Nummer van het Perceel 0303HP0000

26-08-2021 10:43

Deze kopij van kadastrale inlichtingen is toegelaten door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, dewelke deze aanlevert op basis van gegevensbanken die
gekend zijn en dewelke in haar documentatie vervat zijn.

www.e-notariaat.be

Mario




Opzoeking Kadaster

Bijlagen

1 - Kadastrale afdeling : 24593 - TIENEN 3 AFD - Sectienummer : G - Nummer van het Perceel : 0303HP0000
Perceel Informatie
Code en beschrijving administratieve gemeente (NIS) : 24107 - TIENEN
Code en beschrijving validatie van de oppervlakte : - - Oppervlakte - geen titel of geen verificatie
Volgorde van de onderdelen van het perceel : 01
ID PUR toestand : 12026363
X coördinaat : 189930
Y coördinaat : 166648
Bouw Informatie
Code en beschrijving kadastrale aard van de PUR : 164 - OPP.& G.D.
Detail code privatief deel : *BOP
PUR nummer : AB77.WS89.HU
Adres Informatie
Postcode : 3300
Code en beschrijving administratieve gemeente (NIS) : 24107 - TIENEN
Huisnummer voor te sorteren : 3/ 5
Begindatum adrestoestand : 1996-01-01
Eigendomstoestand Informatie
Vorige artikel inschrijving : 2459302775000000000005
Artikel registratie : 2459304871000000000001
Begin versie timestamp eigendomstoestand : 1997-07-10
Fiscale beginjaar van de eigendomstoestand : 1996
ID van de eigendomstoestand : 15029122
Perceelstoestand Informatie
Beginjaar perceelstoestand : 1996
Detail code privatief deel : *BOP
ID perceelstoestand : 12018822
Begin versie timestamp perceelstoestand : 1997-07-10
Bodeminformatie
Code en beschrijving PUR aard : 164 - OPP.& G.D.
Code en beschrijving PUR type : 2 - Terrein
PUR nummer : AB77.WS89.HU
Ligging ongebouwd : OUDE VESTENSTR
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Deze kopij van kadastrale inlichtingen is toegelaten door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, dewelke deze aanlevert op basis van gegevensbanken die
gekend zijn en dewelke in haar documentatie vervat zijn.
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