
Bouwgrond

TE KOOP

Hommelvennestraat 8
3500 HASSELT

Prijs: €
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FINANCIELE INFORMATIE

Prijs €

RUIMTES

Slaapkamers

Aantal badkamers

Keuken Niet meegedeeld

INFORMATIEPLICHT

Verkavelingsvergunning Niet van toepassing

Vrij Niet van toepassing

Voorkooprecht Nee

Bouwovertreding Niet van toepassing

Stedenbouwkundige
bestemming

Woongebied

EPC NVT kWh/m²

ALGEMEEN

Technische Fiche
KADASTER

Niet Geind.KI € 737

Geregistreerde opp. 5000

BIJZONDERHEDEN

Verwarming Niet meegedeeld

Type verwarming Niet meegedeeld

Dak Niet meegedeeld

Lift Nee

OBJECTGEGEVENS

Opp.Bebouwd 315 m²

Terrein Opp. 5.000 m²

Breedte grond 55 m

Diepte 92 m

Type gebouw Bouwgrond

Staat Niet meegedeeld

OVERIGE INFORMATIE

Beschikbaarheid
Huurovereenkomst te
respecteren
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Foto's
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Beschrijving
Hogere prijsklasse.  Exclusieve bouwgrond zonder bouwverplichting op toplocatie in Hasselt.
Uitzonderlijk en uniek gelegen villa-bouwgrond van 50 are in een residentiële groene omgeving.  Zie de 
luchtfoto.
Hier bouwt u uw droomvilla nu of later, of u verkavelt.
Perceel met een huidige straatbreedte van ca 55 meter en een perceeldiepte van ca 92 meter.
Perceel is aansluitbaar op het rioleringsnetwerk alsook op het aardgasnetwerk.
De kavel van 50 are is deels verhuurd (enkel het huis rechts), het huis maakt deel uit van deze verkoop, 
hierdoor geniet men (onder voorwaarden) van 6% BTW ipv 21% BTW.
De bouwgrond is verkavelbaar, de koper zal hierover beslissen. 
De bouwvoorschriften werden opgevraagd.

Belangrijk voordeel door de aanwezigheid verhuurde woning:
Bij afbraak en heropbouw: genot van verlaagd BTW-tarief van 6%.
Voorwaarden 6% BTW: 
 de afbraak gaat gepaard met de wederopbouw en ze vormen samen één handeling
 het gebouw wordt na de uitvoering van de werken uitsluitend of hoofdzakelijk gebruikt 

als privéwoning
 de privéwoning is gelegen in Hasselt waar deze regeling van toepassing is

Troeven:
 ligging in een oase van groen met tuin tegen natuurgebied van Bokrijk
 omgeving met gegarandeerde privacy
 vlotte bereikbaarheid naar scholen, natuurpark, winkels, centra Hasselt en Genk
 in de Hommelvennestraat kom je niet als je er niet moet zijn (verkeersarm), uitzondering: joggers en 

wandelaars
 interessante oppervlakte, grote villabouw mogelijk
 perceelbreedte is inclusief het stuk waar de woning (huisnummer 8) op staat.  Het is niet toegestaan 

bij deze huurders aan te bellen.
 niet bezwaard met een verkaveling
 aanwezigheid van een woning waardoor bouwen onder 6% BTW mogelijk is (voorwaarden)
 geen bouwverplichting

Deze bouwkavel biedt een unieke opportuniteit om in een bosrijke natuuromgeving uw droomhuis te 
bouwen.  Dergelijke percelen komen niet vaak op de markt.
De Corona-lockdown heeft het bezit van een tuin en groen nog belangrijker gemaakt.  Gezien de 
grootte van het perceel en de mogelijkheid om te verkavelen, is dit bovendien een prima investering 
ook voor later.
Maak gerust een afspraak op kantoor voor bijkomende inlichtingen, contacteer dan MCA-Vastgoed via 
telefoonnummer 0485 34 56 71.

MCA Vastgoed - Guido Gezellestraat 17 - 3500 Hasselt
Tel: 0485345671

Email: marleen@mca-vastgoed.be | Website: https://www.mca-vastgoed.be/


